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Kradną w Polsce, sprzedają w b. ZSRR 

MERCEDES GANG 
Wlnlclę(l9bm.l•JOdtlnodlpolaclniowrdlaoosiedluGolębi6• 

"Radomiu poUulpoU<;ii,.W lhoódo mlodydl Cypoó•, usii.Q."-dl 
ukraśt ,.mercedesa". PrawdopodoboJe ~oni w skład ogólno
polsld<:IIJ'UPY pnatępczej. 

Wczalniej utrzymano innych 
dwóch złodziel aut Na jednym z 
pn:ejjć panicznych. ptoWidz4· 
cym do naszych W3Chodnich q
siadów(w porozumieniu ze s~ 
araniczną) u,nto też kob1e1~ -
kuriera, którejzadaniem byto ods
la wienie kradzioneao samocho
du do odbiorcy po tamtej stronie. 

Zestawienie tych faktów ze 
znacznym nasileniem kradUety 
zachodnich samochodów i po
dobnymi metodami działania 
przcstę:pców wskazu~ i1 w Pobce 
ddablmrpa.łzowuyJUI o po""
zulacll ~owyd.. W sa
IDYlli WQj. rdo.skia, " a.b. roka. 
zdJłęło poud 20,.men:e4es6w". W 
1tJCZB1a lla.tr- br. Ua:ba ta WD'05b 
do4,. 

Z dotycbcz.uowych ust.ale6 po
licji wyoit.a,l! mercedcsowy pna 
działa w oparciu o nastę:pu.Acy 
tchemat: 

- etą l - UHzlet Czterej :do
dzieje podjeidb.i4 wpoblitc intc
rcs!U4cqo icb samochodu. Po li]. 
kuminutowej obserwacji d~ z 
nich podchodq do drzwi z dwóch 
stron auta. Otwic~ zamki 

dnwiowe specjalnie dorobionym 
oarądziemztwardejSllli(wzoro
wanym na tluczytu samochodo
wym danego typu). Trwa to kilka 
sekund. Włamyw~cze wycofl!M 
się:. Znów kilka minut obserwacji, 
po czym dwaj oast~pni złodzieje 
wsiada.i4 do auta i odje!diljiJ. (U
ruchomienie su.cyjti odbywa si~ 
analogicz.nie jak otwarcie drzwi). 
Odlltawiajłj,.mcrca" o a umówione 
wcześniej miejsce. 

- Etap D - pnyaotowuie wom 
do sprudaq, prumyta. Zajml.lie 
si~ tym wyspecjalizowana grupt 
paserów. Prz:ebijl\iiJ numery silni· 
ta, nadwozia, wymie~ ele
menty silnika. tapicerki, tablice 
rejesuacyjne, przernalowu.M karo
seri~. Jednocu:śnie Pn:r&Otow\UIJ 
dokumenty wozu (n.,;cz.ęści~ na 
orypnaJnych blankietach). Na 
razie nie ma jlad6w wsk.azujłj· 
cych, i:tby JIVPY W:ic działały na 
terenie woj. radomst.ieso. 

-Etap m -•rzeddiD fntii!Jt 
za puleę. Wyspecjalizowani 
kurierzy, dobrzy kierowcy, mło
dzi, wysportowani, ~jedno tA· 
danie: dostara)t samochód z 

punktu do punktu- Oljczęściej na 
terenie byleao ZSRR. 

Ponlewat pny poszczCj61nycb 
etapach ,.pracujłj" inni ludzie, któ· 
rzyprawdopodobnienawet~ nie 
zn~4. wyktycie całeso lańcucha 
powi.ljzańje.stdla policji szcze&ól· 
nie lJUdne. W KomeiHb:łe Woje
w~ PoUc:ll w Rado111h1 WJ· 
dzlełeoo speqam., lf'llpę do kip
Dla sprawców tradzidy samocbo
d6w. Od 19 lutego wzmotono 
kontrole pojazdów, zwłaszcza za. 
aranicznych marelc. Policjanci z 
aóry przeprasuj4 kierowców i pa· 
saterów za zakłócanie podróty, 
ale liczą na wyrozumialołć i zro
zumienie.Ape:ląA lei do właścide
U mafAłoii.Ycll pojazdów lub łwlad
ków krUdef;T, aby ale obtlwłalł dę 
skbidanla r.emalli w Qdlspn~'Witdl. 
TaUe wszelkie IJpałJ • podejrza
ll)'cll OIObKb, ,.kręqqch" się Jn1 
~~payjmowue& 
w~Napodstawiewłaś· 
nie takieso anonimoweao telefo
nu dowiedziano ~ o próbie kra
dziety opisanej na wst~pie. 

WALDEMAR SZVMAŃSI<I 
PS. Poj~ ,.mercedcsowy 

pna" oalety traktować umownie, 
bowiem w ob~bie zainteresowań 
~ki pozost8j4 tatte inne 7.8&1'11· 
nicz.ne sarnocbody - ,.audi'", 
,.volkswa&eny" itp. 

Od l marca Rządowi 
Drożej za bilety PKP i PKS potrzebne dekrety 

Od pierwszeao marca br. dro
tej4średnio o 30 proc. taryfy oso
bowe i baga.iowe w PKP oraz w 
mi~wej komunikacji 
PKS - infonnuje miniderstwo 
transportu. 

Killlot,lll.~l91 
cel.5~,leLifuJis-94 
tet504-Sł,telea:61J104 -

Wytsze ceoy OJIÓinodost~p
oycb biletów miesięanycb i 
szkolnych- równict średnio o 30 
proc.-~ natomiast obowiw
wiĆ od l kwietnia. 

"'-""'' HURTOWNIA ALKOHOLU 
bezpotred ni Importer piwa czeskiego 

Podczu wizyty w Pozn.aniu 
premier Jaa Ob:r.ewKJ potwier
dził zdecydowanie rzędu w stara· 
oiach o uzylbnie specja.łoych 
pełnomocnictw. 

,.Konieczne jest zwi4wlie lo
sówteao~duzwniost.iemoktc
d )'t u.ufa.nia. Jcteli nawet ~d o
tn:yma mandlt na swój proanm, 
to bez dekretów nie bfdric miał 
warunków do jeao realizacji'" -
stwierdził J.Oiszewsti. 

Redukcje w "Mesko" 
PJu4wcMnJ ,_.. 'l.akłMrq 

NSZ.Z,.s.tian~GU" z.&hMwMtWe
.ydl ,.Mnb"" StadJUa-~ 
,...-.wtła.".JtaNwtshw.,...wk ............,.dro ...... ~pwpe
WJdro~·-..~~ ... 
_hi! .-ąlken IM, ........ J ~ ---Zwi4Ut zapowiedział. te jetell w 
dwu~ nieZOltanie 1Q'CO(aDe 
zawiadomienie o JNpowyeb :r:woln1• 
niadl zatop pod!!.fmlo pt'Ołelt.l•tzł'lie 
~bołtotemadmi.łlis!Bqlzakład6w.:t.
dl tUte podj~· prU'Z dyre.tc;k tro
tów m.,;,eych Dl celu popn.w~ 1ytuecjl 
pntdli~bioi'Jlwa oru wprowadztoil 
1J* interwencyjnych dla o«lb nie 
ml,j~h:uJ~ 

NSlZ "Sollclai"DDOk!" unuca dyre.t
ql,tenlepł6bowałlazuklt. hln~b mz. 
wi4za6 dla popniWJ sytuacji w utła
cb:le, 1 1J101Qm redu.tqi uuudnie011 
wcale .ki nie polepszy. Zduuem ~ 
tu redllk.cje toaieczne" nil wśród ro
bocników loa na szczycle adminb
lrlcji prudliPtontwa, ttófl -j&t 
twienW .s· - cSoprowldzlla do nep· 
tywnych wyników etonomiezoJC]l. 1 
teraz hamuje roz;rij .Mee.to•. 

Zw!4zek z;wr6c:lłsiłjedooc:zdnlt 
do Mimltent- Przem)'lłu i łłuldlu o 
wrukllw• tootrol~ l)'tulc;ji przecbi~ ............ 

Pn:ezcałycWel'l n1eudałonłnl.i~ 
IkontaktowiĆ z dyrektorem firm, 

(-

,,Acumen" w sądzie 

Upadłość odróczona 
a.,._. .... _. ..... .-c:IA· 

tt.ąłllllllhiMuktil!lp-"-·· 
lltbdro ............ ,_ • . 

54dCICitoQJI _.._"..,.poailwd 
IJI6I,bllie"...._..~,...,....._ 

lllilllątwaic:ło~MaiOucątlit•~ 
.. Jiłllli..s_.l.,...a:.._.. ...... .,. 
IOifiQWio,w....,,._......"...~ 

_,..._ 
NI.IIOCI"'AAłrozpn..,.~ac.p. 

datcz}'al$4du...._.•blcacll1ł1011 
tlfaołfplfcioolobowy--'~".1 
wm•tt..--.Jalw......,.~ 
JIII6N,A.~-ouz,- ...... a--.".........,~ .......... ,.., ............. ~.,._.,._ 
--.sw.t.• ..w ...,...... ........ "'"' WIIIWII•'-1..,..._,..,..._.,.. 
... ... ..-o. (Ił,) 

OFERUJE 
DO SPRZEDAŻY: Cudzoziemcy u nas Karnawał 

ZAPRASZAMY 

- oryginalne piwo czaskle 

"SITNAN" -ne b<rt. 0,5 l o zawartojej 

eka. 12 proc., alk. 4,5 proc. 

- opakowanie: 
transportary c:zeekle 

plus butelki - zwrotne 

-cena: 
6.0003/but 

PRY odbiorze do 5.000 szt. 
5.800;dlbut 

pnyodbioraji(M. 5.000 .... 

-..._do uzgodnlenil. 
ll7SII 

Miłość nie zna granic na parkiecie 
Na Kił'leccey1.Die mleszb poucl 

350 Obywałell fnaycb paóstw, kt4~ 
rzyposłrld.,brtęlłałq:o pobytu w 
naszym u.Ju. Nlljwi~cej - 175 po
chodzi z byłego ZSRR. Ponadto 
30 z Bułgarii, 29 z Cz:ecbo-Słowa
cji, 22 z USA, po 9 z Kanady i 11'11· 
ku, po 1 z Nigerii, Jugosławii, 
Niemiec i tzw. bezpaństwowców 
(nie DUjących tadnego obywatel· 
stwa), po 5 z Wlk. Brytanii, Kuby, 
W~gier, 4 W1ocbów, po 3 z Jeme
nu, Rumunii, Syrii,po2z Kostary
ki, Ubii, Tanzanii, Austrii, Belgii, 
Holandii, TurcjiipojednymzAu
stralii, Zimbabwe, Iranu, Jordanii, 
Libanu, NWta&ui, Norwegii, E
giptu, Ekwadoru, Francji, Ghany, 

Sudanu, Szwecji. 
Polskie przepisy iJDi&racyjne są 

dość liberalne- aby uzyskać ka~ 
nalety przedstawić zaproszenie 
na pobyt stały od posiadĄj,cego 
miesrlanie obywatela Polski, 
zgłosić zamiar stałego osiedlenia i 
wiarygodnie uzasadnić swój wy. 
bór. Najczęściej motywemjest z.a. 
warcie małteóstwa z Polt.ą, Pola
kiem. Pracownicy Oddziału Pasz. 
portów UW w Kielcach nic wnika· 
ją w to czy małteństwo jest trwałe 
czy fikcyjne. W 1991 rokutylkoraz 
odmówiono wydania karty- z po
wodu niezameldowania obcokta· 
jowca przez osobf za p~. 

(kl<) 

Sobotal•l~llqpłyaJewKlel· 
eadlpotłmakit.Jalil6catoW!IR1Ikłe
IO, Podau zoi'Jiflizowaneao pod III" 
tron~tcm rMMt;ll .,51o .. Lilii•" mi~ 
dzy!W'Odowcso turnieju, ...Sród kilt~r 
~IIPift&tafltl.\Ul.in.lktuJal 
ablntwt.Pibldwl&kldrl~ 
ta6Ałdl ~l -'erv) .,. ".., 
acrukaez;..,_,.-.~ 
t'-1 S. W obi dni eliminą mz:poc:z;y. 
~~opxi.L IJ,alinlły(pol~z; 
pobunu)-opdz.II.S..Jem:u-bilel' 
-IDOtlla~,e kuptpned~mdo 
.tall,.IJtry"pr%Jid.ltai:OWibq•Kiclcd. 

Imprez~ 1pom0n1". hunowruc . .t.. 
_.,uw .,A.IłlrtiM- '-'t",_." 
.T.UIJU.", ,.W..... (~). 
~·c.ue"- .. ".,...,J......, 
- F.IQ-Mirłnl, .., ....... l~ 

-·· <'k.) 
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"Solidarność'' nie akceptuje 
rządowych założeń 

polityki gospodarczej 
Rozwi4Zania przyję:te przez 

rząd w z.ałoteniach społeczno
gospodarczych na ten rok są nie 
do zaakceptowania w tej formie i 
treści - stwierdzili zwi4Uowcy 
podczas kolejnej tury rozmów rzą
du z. zespołem negocjacyjnym 
NSZZ .Solidarność" ds. polityki 
społeczno-gospodarczej. 

Dokument ten -stwierdzono w 
pisemnej ocenie rządowych zało
tefl - robi wratenie opracowane
go pospiesznie i połowicznie. Bra
kuje w nim wielu danych liczbo
wych dotyczących np. wielkości 
inflacji w 92 r., vnrostu podaty 
pieniądza, stopy procentowej kre
dytu refmansowego, wielkości 
przewidywanego bezrobocia. 
Związkowa ekspertyza załoteń 

stwierdza równiet, te wiele kon
kn::Lnych. rozwiązań jest sprzecz
nych z myślą przewodn..ią doku
mentu, jaką jest przelamanie re-

cesji i wzrost eksportu. 
Związkowa ocena zwraca uwa

gę: m.in. na brak klarownej polityki 
pn:emyslowej, niespójność za
mierzeń z polityq pienię::Łn4, po
minię:cie polityki walutowej dla 
zwi.U:owców nie do zaakcepto
wania są równie! propozycje rzą
dowe, aby ceny detaliczne nośni
ków energii i leków wzrastały co 
kwartał w zależności od wzrostu 
cen konsumpcyjnych bez jedno
czesnego określenia wskaźnika 
tego wzrostu. 

Za istotny błąd związkowy uz
nali dalsze ut.rzymywanie prakty
cznie sztywnego kursu dolara.. 
Jest to sprzeezne z deklarowaną 
polityką proeksponową, hamuje 
rozwój inwestycji, a takte sprzyja 
nielegalnemu importowi. Zalo:te
nia nie proponują tet tadnych 
skutecznych działań zapobiegąją
cych wywozowi dewiz za granicę: i 

Gorbaczow będzie pisał 
dla "NewYorkTimesa" 

B. prezydent Związku Radz.iec
kicgo Michaił Grobaczew ~c 
pisał co miesiąc komentarz poli
tyczny dla amerykańskiego kon
cernu wydawniczego ,.New York 
Times•- podała w piątek agencja 
AP. 

Pierwszy komentarz Gorba
czowa tonccm zacz.nie rozsyłać 
do gazet amerykańskich w ponie
działek - poinformował John C. 
Brewer, przewodniczący ,.New 
York Times Syndication Sales 

co•,gpólt.i,którazajmlijesioroz
prowadzaniem w prasie artyku
łów opiniotwórczych publicys
tów. Niektóre z komentarzy Gor
baczowa ukażą się: w samym 
dzienniku ".New York Times". 

Pierwsze cztery artykuły b. prc
zydenta,którebę:dąliczyć po l lXXI 
słów, ~Ił dotyczyć przyszłolei 
komunizmu, wojny w Zatoce Per
skiej, stosunków Kremla z pa
pietem oraz stosunków Gorba· 
czowa z Borysem Jelcynem. 

przest~pczołci gospodarczej. 
Odpowiadając na zarzuty 

związkowców, wiceminister Hati· 
na Wasilewska-Trenk.ner stwier
dziła, itjest świadoma istoiejący
cbza&roteń.Zwielomazanutami 
się: jednak nie z.gadza. Rzęd w 
przedstawionym dokumencle nie 
określa Uczbowo m.in. wielkości 
inflacji, podaty pieniądza panie
wal bardzo trudno jest określić je 
w sposób odpowiedzialny. Rów
nież konieczny wzrost cen nośni·· 
ków energii, rez.lotcny kwartał· 
nie, jest mniejszym obciążeniem 
ni1 podwytka jednorazowa. Rzą
dowy dokllJDent stanowi projekt 
ratunkowy na najbliższe 9 miesi~
cy- podkreśliła min. Wasilewsita 
- Trenkner. Pod jego osłoną rząd 
będl.ie mógł pracować nad dal· 
szymi rozwiązaniami. 

(PAP) 

Prezydent RP 
podpisal ustawę 
o prowizorium 
budżetowym 

Prezydent RP podpisał usta
wę z 25.l.l992 r. o prowi
zorium budżetowym na okres 
od l.l.do3l.II1.1992r.orazus
tawęz 30.1.1992 r. o zmianie u
stawy o waloryzacji udziałów 
członkowskich w spółdziel
niach i zmianie niektórych us
taw - poinformowało Biuro 
Prasowe prezydenta RP. 

NUMI!R -45 

Czas l317J!Ć budować noJ'lWIIność 

LechWałęsa 
wOPZZ 

Ponad godzinę: trwało w piątek 
spotkanie prezydenta Lecha Wa
lę:sy z kierownictwem OPZZ. 
,.Czas~ budować normal

ność. ~ę: się:. rwatał, ale nie 
llWll wyboru•- powiedział prezy
dent rozpoczyna.Mc spotkanie w 
siedzibie OPZZ w Wam:awie. 
.szcz~em nas:zym był po

dział. Chcąc czy nie chcąc, wy 
przysiutyliście sił: ewolucji. Dziś 
mos~ z całą odpowiedria.lnok.ią
siMąc do paeszłołci - powie
dzieć: to dobrze, te było rótne po-

dejście do tych spraw, bo tylko w 
lakich warupkacb mo1liwa była 
droga ewolucyjna. W innym przy
padku musiałaby by{: -tylko i wy
łącznic - droga rewolucyjna• -
stwierdziłLech W~ 

.Poprowadtmy do rozliczd!.. 
Tam, gdzie są onC motliwe i ko
nieczne, l zacznijmy pracować 
razem. Czy tego, chcemy czy tet 
nie, łdziemy przecie! w tym sa· 
mymkierunku.AjestnimPolska" 
- powiedzlal prezydenL 

(PAP) 

Bagsik i Gąsiorowski 
gotowi pokryć 

ewentualne sb'aty 
skarbu państwa 

Obrońcy h. szefów spółki 
.ART -s• rlotyli w imieniu swych 
k.lientów zobowiązanie. te jeśli 
rzetelne rozliczenie działalności 
tej spółki wyi.ate powstanie ja· 
kichkolwiek strat skarbu paóstwa 
to Bogusław Sagsit i Andrzej G4-
siorowskl gotowi są je potryć . 

Obrońcy Bag.sita l GlPiorows
kiegozapewnili w piątek., te b. pre
zesi ,.ART -s• nieY14tpliwie wrócą 
do Polski, ale nie pouafill podać 
kiedy to nastąPi. Zadeklarowali 
tet gotowo6ć swych klientów do 
pokrycia wszelkich kosztów zwią
z.anychzew.przyjazdemdo lzrac
laekipyśledczej polskiej prokura· 
tury, która mogłaby przesłuchać 
b. szefów ,.ART -B"' .,na terenie 
polskiej placówki dyplomatycznej 
w Izraelu" 

W ctwiadezeniu dla prasy 

stwierdzono, te postawiony Bas
siłowi i G4Siorn'lr'Skiemu zarzut 
.wyłudzenia ze skarbu państwa 
kwoty ponad 4,.2 biliona. zł• wstał 
.oparty na ratąoo bł~dnej inter· 
pretacji prawnej i w istocie rzeczy 
nie ~dlije jakiegokolwiek uza. 
sadnienia- ani prawnego, ani fak
tycznego". Obrollcy poinformo
wali, te zwrócili si~ do zaTZ4du ko
misarycznego Bantu Handlowo
Kredytowego w Katowicach o 
zwrot spółki ,.ART -B" Bagsikowi 
i G\siorowskiemu i zapewnili, te 
,.rwUątek spółki był wysta~ący 
dla zaspokojenia roszcz.ell tego 
banku". WedJug nich sześciomie
się:czny okres sprawowania zarzą. 
du nad spółq .ART-B• przez 
bank katowicki ,.był wystarc:ZĄjący 
do tego, by roszczeni# tego banku 
zostały w pełni zaspokojone•. David Bogatin 

nadal w areszcie 
21 bm. sąd apelacyjny w Lubli

nie odroczył do poniedziałku roz
poznaniesprawy Davida Bogalina 
- poinformował wiceprezes tego 
sądu Marek Sagan. 

Posiedzenie zostało odroczone 
z powodu konieczności przetłu
maczenia przez tłumacza przy
sięgłego dokumentów związa
nych z tą sprawą, przei.ażanych 
przez ambasadę amerykańską -
wy~nil M. Sagan. Wprawdzie 
wniosek o ekstradycję: jest już 
przeUumaczony na ję:zyk polski, 
ale dokumenty mu towarzyszące 
są po angielsku. 

zmieni8Jące zastosowany przez 
prokuratoraareszt O. Bogalina na 
poręczenie mąiątkowe. Zdaniem 
prokuratury takiej mo:t.liwości nie 
prz.ewid\ijetraktatekstradycyjny z 
USA. Do czasu rozpatrzenia spra
wy przez sąd apelacyjny O. Boga
lin pozostanie w areszcie. 

Krajowy Ruch Mieszkaniowy 
proponuje nowe zasady 

finansowania budownictwa 

Sąd apelacyjny - przypomnij
my- rozpatrujezataJenie proku
ratury na postanowienie Sądu 
Wojewódzkiego w Lublinie, 

Jak poinformował rzecznik 
Prokuratury Wojewódzkiej w 
Lublinie Jacek Radoniewicz, 
dalsza procedura ekstradycyjna 
wobec Davida Bogalina ruszy po 
:załollczeniu postępowania przed 
sądemapelacyjnym. Wówczasak
tasprawywrócądo prokuratury, a 
ta wystąpi do Sądu Wojewódzkie
go w Lublinie o wydanie opinii co 
do ekstradycji O. Bogatina. 

(PAP) 

Kol. ARKADIUSZOWI TYRAŁA 
l RODZINIE 

wyrazy szczerego wspólczucla 
z powodu 6ftilerei 

MATKIMARli 
dl.....-lej pracownicy -otrodlul ... _ 

o,r.kda, l(ołe;Dnkll Koledzy 
z Ołroclka a.d8wczo-Rozwołowego 

Elemenłów l Układów Pneun.tykl ·-

Dwie grupy Judoości powinny 
by{: w centrum zainteresowania 
polityki mieszkaniowej paflstwa: 
mogący uzbierE czę:ść pienił:dzy 
na własne mieszkanie oraz ci, któ
rych stać tylko na wynajem 
niedrogich mieszkań. Takie sta
nowisko Krajowego Ruchu Mie
sttaruowego przedstawił 20 bm. 
na forum tej organizacji Andrzej 
Grudziński. 

Grupa ludności, do której ad
resowane są obecne systemy kre
dytowania budownictwa, zwłasz
cza kredyt hipoteczny, to nąjbo
gatsi, mogący i tak pozwoli!: sobie 
na kupno mieszkania. Natomiast 
najbiedniejsi - zdaniem KRM -
powinni być objęci osłoną socjal
ną, świadczoną ze środków pub
licznych. 

Aby przełamać obecny kryzys 
mieszkaniowy, ruch proponuje 
pobudzenie motywacji do groma
dzenia osz~dności na mieszka· 
nia, stworzenie systemu taniego 
kredytu miesz.kaniowego oraz 
podjęcieprzez pallstwodz.ialań na 

rzecz obnitenia relatywnego ko
sztu mieszkania w stosunku do 
dochodów. 

KRM w swych propozycjach 
polityki mieszkaniowej postuluje 
takte utworzenie rodzaju kasy 
oszczę:dnośeiowo-potyczkowej, 
która obsługiwałaby wyłącznie 
budownictwo mieszkaniowe. Mo
głaby ona zostać zasilona ze środ
ków uzyskiwanych z pryWatyzacji 
mieszkań, ewentualnej pomocy 
Banku Światowego, środków sa
morządowych itp. Do oszczędza
nia zachę:cać powinny tet zmiany 
w systemie podatkowym. 

Na spotkaniu KRM mówiono, 
te nowe systemy oszczę:dzania 
powinny zostać uwiarygodnione 
przez pełną rewaloryzaGię: wkła
dów na ksi.ąteczkacb mieszkanio
wych PKO. Na jej dokonanie po
trzebne byłyby jednak blisko 80 
bln zł z budtetu państwa w ciąsu 
2-31at. 

Sekretarz generalny KRM, Je
rzy Olszewski poinformował, te 
ruch popiera wniosek grupy pos-
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łów o zask.artenie do Trybunalu 
Konstytucyjnego przyję:tej przez 
Sejm ustawy o uporządkowaniu 
stosunków kredytOwych, Po wejś
ciu w tycie anullije ona zawarte 
jut umowy kredytowe między 

spółdzielniami i bankami 
Powstały rok temu Knijowy 

Ruch Mieszkaniowy jest organi
~4. która praanie nawiązać do 
tradycji istniejącego przed wojną, 
Towarzystwa Reformy Gospodar
czej. Ruch zrzesza organizacje lo
katorskie, spółdzielcze, właścicie
li nieruchomości, związki bez
domnych, związki zawodowe i 
stowarzyszenia pracowników bu
downictwa. Skupia obecnie 29 or
ganizacji społecznych. 

Współpracuje z sejmową Ko
misją Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa. Biurem Rzecznika 
Praw Obywatelsldch, Federacją 
Konsumentów i Ministerstwem 
Budownictwa. 

Andrzej Grudziński pełni w · 
KRM funkcj~ szefa zespołu poli
tyki mieszkaniowej tego ruchu. 

Redaktor wydania 

Marek Maclągowskl 
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Jan Paweł 11 
o rewelacjach 

tygodnika "Time" 
Kołci61 nie ma powodów dp 

wstydu, te bronił ofiar systemu. 
Od stanu wojenne&O w Polsce mi-

~~·:!~~:o;:=c~~ 
blitsza podrót na Wschód 
.,Jestem zaproszony r11 przyt:ład 
na l.itw9• - odpowiedzlał papiet.. 
rozma~c w drod2e do OaUru 
zdziermikanami towarzys:qcymi 
mu na pokładzie samolotu. 

Gdy padło niemaJ obowio1;l:ko
we - wobec pole.miłj :r. ostatnicll. 
dni - pytanie o rewet.cie tyaod~
b Tune" n.a temat .t.Ąineao IOJU· 
U: papteta • Reapna'", o,cicc 
~~11 odpart, te rozumowanie 
autora a.nytułu jest ,.typowym 
myśleniem• posterioń'". ,.Próbuje 
on wycigit wnioski wstcazpói
niejszego rozwoju wydarze6 • -
m6wił papiet.. ,.Skutki mi~ 
aj9 z pi'Z)'CZJOIU1U, tymcz.uem n.ie 
mo1na mówić o tadnym ronnaJ
nym porozumieniu•. 

,. Wszy~~;y z pewnokio1; ~" 
stanowisto prezydenta Req.ana 
jako wietkieao przywódcy polity
C'l.llC&O i prezydenta StanówZjed-

noczonych. wszyscy znsj" jeao 
postawę:• - kontynuował papiet. 
.Moja postawa była postaw" pa
sterza. biskupa Rzymu. człowieka 
odpowiedziałoeao za Ewanaełi9 i 
zpewn<IL4~teto~u~wa 
zawiera w ~c rówmet wtele u
sad natu ry moralnej, społeczno
moralnej, (obrony) praw człowie
ka. T o równie! oalety do Ewa.nac
lii,dojejkorz.e.UW. 

Jan Paweł U przypomniał, te 
wszystko to zostało rozwinięte w 
dokumentach mi~o
wyc:b. miłdzy innymi w deklaracji 
praw człowieka. .StanoWisko Sto
licy ApostOlskiej - podkn::iłłił -jest 
J6wniet moim stanowtstiem. 
Nieuletnie od teso, te chodziło o 
mo.i4 ojczyznę;, w stanowisku tym 
kierowalemsi9 zawsze~ posta"*' 
zasadniczqo przestneaania po
~ku moralnqo. ,.Solłdarn~· 
w tym czasie wstała niesprawie
dliwie zdławiorli i było to z pew
notcl4 nie tylko dziełem polskich 
władz komuni$ł.ycznych, lecz 
równlet w pewnym serme całeao 
bloku. Nie wierny dot.td dotład-

Szejk Nasrallah ogłasza 
mobilizację Hezbollah 

Nowyszefprou'ai!Wej Hezboł· 
łł.h, szejk Nasrtllab, oslolił w 
czwartekpowszecłl.no1; mobUilaQ9 
podlCJ,łych mu ludzi. Wezwał ich 
do maksymalnej aotowoki bojo
wej i dania odporu izraelskiemu a
aresorowi. 

nie ktojaki mial w tym udz.iał, ale 
uckw ten z pewnołcio1; był. A t.a
tem tak si~ przedsa.wi• prawdzi
wa historia. Po to, aby ,A przestu· 
diować , naletl.loby zaJrzeć rów
nie! nieco do dokumentów, bo u
płyn9łojuż lO ll.t". 

,.Pamiętamjaki byl wówczaso
aólny klimat• - docW papiet -
.Było v.łałnie ~. 

Spec:jaJny wysłannik lYłodni.b 
.u S.bato•, n.awi4ZlU4C zarówno 
do oskatteA doty~cb postlwy 
Wtłyk.anu zaraz po II wojnie 
światowej. ponowionych w ostat
nich dniach pr:r.ez cz~ prasy 
światowej, jak l do _rewell.eji• ty
JC)dnib • Time'", zapytał papicta, 
c:cy nie qd.zi. te chodzi tu o jakił 
przemyłlany atak na Stoli~ Apo
atolsą? 

,.Nic WJem, nie ~ - odpo
wiedzlał z narnystern Ojciec~ wi9-
ty, tby Stolica Apostolska i K.oi
ciół mialy si9 WSIY~. te broniły 
tych, którzy byli ofwami syste
mu. Nic było w tym nic neptyw
neao, o to nie motna oskartat•. 

(PAP) 

Tybet 
bez turystów 
Władz.echiMi:iefadDc:mutut)lłcie 

naraniememu nic~ zmwol~ 
niaupobytwUwieodlri4ttudopo---W otn.ic trm odbywlt ~ bodo1; u-
roc:z)'ltOłdZWi~etobcbodamlno
wqorokulybctaństlqo. ~po
d,k;to by bdeo wrysaa nie byt łwiad
kłemproteltówlubmanif~tcpa
rat}'llÓW t)'betaństidL Na pocqtet 
marca pn)'pllda rocmka .,.,ąpie:d 
l)'betańtkk:b pneciwko chińU.iemu 

~ 
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Jelcyn zapewnia, 
że w Rosji 

nie będzie głodu 
• W Ro$ji nic bę;dzie n !Idy &lo

du"- zapewnił Borys Jelcyn swo
ich rodaków, W)"t~pującprzed b · 
merami t.elewilji rosyjski~. 
Dodał, te katdy RO$janin ~dzie 
miał zapewniony ~j kawałek 
chleba. Wedtua ieao twierdzeń 
• W R~i jest dosyć chleba dla 
wszystkich". 

W taki sposób prezydent RO!ijł 
próbował wpokoić swoich roda
ków. którzy q zaniepokojeni sy. 
tuacj" tywnośclową ~u. Stan 
ten ~ dol.kliwe mrozy . 

TqorocznazimłJCSt uwa:tłna za 
.Jed.no1;zruusurowszych w ostatnim 
d.ziesi9Cioteciu. 

Jelcyn mówił wprawdzie o 
chlebie, ale nie wspomniał o in
nych produktach tywnościowycb, 
takichjak mleko czy masło - zwra
ca UWf.19jeden z dyplomatów za
chodnich. Obsctwatorzy podkreś
h\ilh te zapewnienia Jelcyna q 
sprzcctnc ze stałe ponawianymi 
t"daniami Moskwy, aby Za.chód 
zwtę;tszyt sw" pomoc tywnośclo.,._ 

Prohlbicja 
w Jordanii 

l.zba nits7.:a partamentujordłó· 
skiego, składa,io1;ca się; w jednej 
trzeciej z posłów islłmisłów, wys
tuiła z postulatem zakazania im· 
portu. produkcji i Sprzedaty w 
kraju napojów alkoholowych. 

Za. uchwałą ałotOwało 34 pos· 
łówna54obe<:nych.lzbani1sza li· 
czy 80 posłów. Zgodnie z prawem 
jordańskim, uchwał" parlamentu 
powinien si9 teraz uU~ 1'Zo1;d, 
przedstawiając izbic projekt sto
sownej ustawy. Niejestjunejakl 
maksymalnie dłuai Iennin mote 
upłynąć do przedstawienia pro-

jektu stosownej ustawy. Jeśliby 
1'Zo1;d taą ustaw~ opracował, musi 
ona zostać przyj9ta przeziz~ ni1-
SZ4 i Senat (4()....mobowy), który 
mianl.l,je król Hu~n. 

Zródła!'Zo1;dowe wyklu~4 za
aprobowanie przez pbinet uch
wały izby ni!szcj. Z kolei iródła 
parlamentarne uwatąjlh te uch
wałęudało si~ przeprowadzić isla· 
mistom tylko dlateao, fe 26 pos
łów było nieobecnych. 

W Jordanii l~o1nieje łOzakładów 
wytwarujących napoje alkohoło-

Zaginął pacjent z uchem 
przyszytym do .. ; nogi 

wo pneszczepi! odJryzjooe ucho do 
prawe,o uda delikwenla. Jednak na 
to6COW<1; open~Qf pnyazyc:ia ucba do 
JłOWJ Neary po prOiłu sł~ nie qłostł. 
Le:tane~•!Wbi*- tewkollcu pa
Qen!llonLU:tuje&ltzeSZJriUIIem l~ 
inronmije.,cr;ychee,tebyucbo umicł
cić mu :r. powrolem na &łowie.. . 

Wezwanie to nadała rol.&lołnia 
.Głos Swillua•. W kilka aodrin 
pOtniej J6wnie1 armil. libaóska 
został• postawiona w stan poaoto
wia. Minister obrony Mic.hel ei
Murrodbyl popołudniu narad9ze 
swym sztabem. aby zorientować 
się; jak wyaląda sytuacja. na połud
niu ~u. W zwi4zku z post9pami 
wojsk izraelskich postanowiono 
o&losić powszechną mobilizacj9. 

oddziałów annii W.Clstic;j do 
tzw. sueJy buforowej, która roz
ciua się na północ od zranjcy li
bańsko-izraelskiej. Ciunie się; o
na od pokrytejśniegiem&óry Her
man 11 po wybrzetc Mona 
Sródziemneao. Od 1985 roku sta
cjon~ tu nie tylko tołnierze izra. 
elłcy,ale równiefarm.ia południo
weao Ubanu. Fonnacja ta.l.łoto
n.a z chrześcijan i łiczo1;ca 3500 łu
dzi uzbrojonych przez lzraełczy· 
ków, pełni funkcje policji pomoc
niczej. 

Szkiełkiem i okiem 

Powszechna mobilizacja łączy 
si~ z wkroczeniem dodłtkowych 

Od trzech dni myleria izraels
ka ostrzcłiwuje teren połotony 
bezpośrednio na północ od tej 
stref'ybuforowej. 

Pijacki rekord 
Polaka w Berlinie 

Berłin ma nowy rei:otd alko
holowy, ustanowiony tym razem 
przez mi~ao w dziełnicy 
WeddingPolaka,41-letnieaoSta
niJława G. W jqo kiwi stwierdzo
no 5,91 promille alkoholu. Mimo 
to przetyJ dzięki szybkiej pomocy 
lekarskiej. 

Zdarz.ylo si9 to 7 luteao. lecz 
dopiero teraz podano wyniki ba
dania krwi. StaniSław G. wybił 
szybę; jedneao ze sklepów spo
tywczych, po czym zaspokoił 
swoje pragnienie dwiema butel
kami wódki wypitymi prawic do 
dna. Kiedy n• miejsce przybyła 
zawiadomiona pnez okolicznych 
mieszkańców policja, zamrocza-

.S..." 

ny letał na podłodze. Szybko 
przewieziono go do szpitaiL 

Specjałiści bada.Mcy krew nie 
wierzyli własnym oczom. W przy. 
padku xdrowej osoby dorosłej. 
śmiertelni. dawkaalkoholu wyno
si oŁ 3,8 promila. Wytsze dawki 
moaą prze!)'Ć z reguly tylko nało
gowi alkoholicy. Dotychczasowy 
rekord berliński wynosił 5,25 pro
mille i pochodzi! sprzed 8 laL Po 
przełomie w NRD ujedneaoz za
mroc%onych alkoholików stwier
dzono wprawdzie nawet 7,7 pro
mille,aleczłowiek ten nic przetył. 
StanislawG.opuścil załszpital te
ao samego dnia. po przeprowa
dzeniu niezbędnych zabiegów. 

- podkoszulki -nlane 
biało, krótki rękaw 

-raJ.._ w 8 najbardziej 
poozułdwany<:h koloroch 

- ligi damskie w r6żnyc:h 
WZ>Oł1ICh l kolora<:h. ..... 

Sceny kalwaryjskie 
W wielkich phinetach stolicy 

trwa;, kolejne dysku*= n.ad sun
sami utrzymania f'Z4du Jana 01-
szewstieJO. W ten sposób uprzo
dz.ali9ewentualno6ć jeao upadku 
przydyskusji n.ad propamem.spo
łcczno-IOSPO<łan:zego ratowania 
kn,iu., debaty parlamentarnej nad 
budtetem. 

Niestety, odbywa sl~ to w iście 
kabaretowym stylu. ~dcy 
pan.JI nibyrt.o1;dz.teej oreru;. koaJi
cj9 (a nawet wysokie 1'Zo1;dowe po
sady) swym niedłwnym, na 
śmierć l tycie, przeciwnikom, pre
mier, taktc z tej rz~~dz4cej partii, 
zaprzecza, jeao rzecznik konsek
wentnie, od ponad pioćdziesi9ciu 
dni z angielską f\eamą powtarza 
"no comment• co jest prawiejcd
noznaC'l.llcZ niczn9jomałcU. pod
stawowych reaH6w, najwatniej
szy mini!ter Kłada rezyanacj9 zaś 
sur jedneao z centralnych urz9-
dów(ronnalnie bez ministerialnej 
teki) zachowuje si~jak nadzorca 
prezesa Rady Ministrów. A 
wszystko to, obok demokratycz
nie wybraneao prezydenta, który 
nie ma wpływu nawet na obsad~ 
llł,j1ratniejszeao resortu - Minis
terstwa Obrony, takie demokra
rycznie wybraneao Sejmu. Dla 
wię;kszoki deputowanych do naj
wyt.szej władzy państwowej rozi:-

ład pocią,gów czy &odziny otwar
cia warszawskich knł,jp są wat
niejszeod spraw, ct.jmy na to, ot
wiały. Wychodz4 z obrad mimo 
dosłownych błap6 awiazdy par
lamentu, idolikolejnejjut t:.aden
~i 

No, ale jest jak jest Sam teao 
cbci.ałd Grzeaorzu Dyndało- jat: 
pisał klasyk. W moim odczuciu 
nicspórPC- Unia,bli:tniacykon
tra świ9ty Marcin, jest S)'JDałem 
najwatniejszym na.u.ej wsp6ł
czesruMci. RJSlVc się: bowiem .ko
lejna, atrakcyjna koalicja w wy
miaru parlamentarnym 1 oaólno
narodowym. W pbinecie pryma
sa Józefa kardynaJ a Glemptjedcn 
z btitniałów Gak dotąd na nic nie 
wybrany) w towarzystwie czło
wieka bez krawatu debatowali o 
7jednoczeniu sil katolicko- ludo
wych. Przedsi9wz.ię;cie firmuje 
Porozumienie Centrum i PSL 
,.Solidarność". M6~ ponoć w l· 
mieniu nie tylko swoich partii, ale 
tatle chrześcija.łlskich demokra· 
tów,sił .prawicowo-liberalnych• 
{?)i c:zę:ści PSl. (bezpr:r.ymiotnito
wcao). Której części. nie zostało 
wyjaśnione, zainteresowani nie 
zabr:ali głosu. 

Gra na dwa rortepiany. Tu U· 
ni&, ewentualnie ludzie Tusb i 
Bieleckieao, tam zn~ chrzcłci-

janie i prawica liberalna. Brzmi to 
dałt ciekawie. Chciałoby si9 się;g
nf! nawet do hisr.oril Republiki 
Weinwskiej. Ale po co? Mamy 
własne doświadczenia. W 1923 ro
ku, okresie stałych kryzy~w rą
dowych, jatkołwiek jltt po reror
mie Grabskiego, w ~~~tt:u sena
tora HłDlmertinga w Lanckoronie 
przeprowadzono w podobnej 
konslelłcji politycznej i podob
nych okolicznakiach zupełnie 
podobne spotkanie, które zaowo
cowało tzW. paktem lanckoroń• 
kim. Jeso mjn. wynikiem by! po
wolanyn~początku~al926ro
ku 1'Zo1;d Witosa, znany w historii 
krajujako ekipa .,Chjeno-Piasta'". 
Z historii wiemy ta.k1e, te cztery 
dni po powołaniu teao rządu z Su
lej6wka wyruszył na most Ponia
towstiego, razem z wojskiem 
zp.miętym :z Rembertowa, pan 
Marszałek. 

Nie, proszę nieszakat analoaii. 
NietecUlS)', nietaPolski WSule~ 
j6wku nie ma nawet przyzwoitego 
muzeum, Moczulski te1 nie ten 
wymiar. Motemy b)Ć spokojni, 
nie 1f0t4 nam ~c:eny lanckoroó.Jo. 
kic, mamy przecie! JCCneri9 .i:.ał-
waeyjsą. 

M..ADYSIAW GRABKA 
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Przedsiębiorstwo Kolportażowo-Handlowe "Ruch" 
Zakład Kolportażu i Handlu w Klelalcb, uL Buczka ll 

ogłasza przetarg na ~em: 
- pomieszczeń biurowych w Kielcach przy ul. Buczka 11, 
-pomieszczeń biurowych w Kielcach przy ul. ŹOłnierzy Radzieckich l, 
- wydziert.awienie pomieszczeń magazynowych zlokalizowanych w 
Zgórslru 31 A k.Kielc o powierzchni okolo 400 m kw. 

Oferty na wynlijem pomieszczeń biurowych i magazynowych pro
simy składać w siedzibie PKH .,Ruch" w Kielcach przy ul. Buczka 11 
pokój 12. 

Przetarg odbędzie się 10 marca 1992 r. o godz. 10 w biurze PKH 
Kielce, ul. Buczka 11. ...,. 

Wojewódzb Kolumna Transpoliu Sanitamego w RadonW 
oglasza pmlarg nieograniczony 

na spmdai ~samochodów: 

I)~Dtrej.RAD951R. r<*bud.l915, ccna~-I.CXXIJXIId 

2)~ntrr.j. RAD646P, rokbud.l!lll, ccnaWJW'(Illwel.I-7.000JXIIzl 
3),.rqry-arrcj. ltAA224F, roł.bud.l911,a:oy~-UOO.OOOzt 

4).tubA-JI•ar,.._IAJ>2790, roll:bud.l91l, ot1111 wywob_wcra-5.600.000zł 

5)FS0DJ"nj. llAAI9SC, rokbud.l915, otn~~'II'J'WI)ławaa-UJO.OOOd 

6)P'SOilfffli. ltAAS99C, rokbud.l916, or.aawywuta1PCD-7.00:I.COOzl 
7)FSOnr~. ltAA604K, rokbud.l911, ccnawywoławcra-9.1Xlll.CXXId 

I)FSOnrrej.ltAA945H, rotbud.l915, ccnawy'W'Cikwaa-8.000.000zł 

9)FSOnrrej.ltAA926F, rokbud.l986, ccnawywotawcu-8.000.000zl 
10) FSO llf rej. RAD 060U, rok bud. 1916, oena W)'Wilb:wcu -7.000.CXXI z1 
II)FSOnrrej. RADlSJK, roltbud.l986, oeaawywo~awtza-I.OOO.OOJzl 

ll)FS0nrfl\t. RAD246N, rokbud.l915, eenawywoławc:l.a-6.000.000zl 

13),,nilA30L"II"rej. RAA66SO,rotbud. l98l, ccna1to'}'WOławcr.a-2U)0,000zJ 

Prxet&raodbł<Wcłif4 marca 1992 r.oJ(Mh. 9wWKTS Radom przy 
ul. OomqaiWeso 79112. W pn,ypad.ku niesprzedania pojazdów w l 
przcWJU,II PIUW'Iod~c łi~ tqo samcco dnia o JI)CIL 11. 

Pojazdy motna ~ wdniacbl,l.IIJ. I992 r. wlodz.. 8-11: 
-poz. l- Kozicnice 
-poz. l- Zwolel'l, ul. Ludowl7 
-poz. 4, 6, S. 9, lO- Radom, ul Wcmcn 4 

-poz.S-Piooki 
-poz. II - Grójce 
-poz.ll-Przysucha 
-poz.IJ-SZ}'dlowiec 
-poz. 14- Radom. ut Domqalstłeao 791ł2 
~~do pncWJU winni wpiiCić 1Jidnun w WJIOlok;i 10 proc. 

ceny W}'Woł•t;rtzq w btic WKTS Radom, al OomlpJstie,o 79/n 

7..atncpmyiObi6prawoodwołanilprzcWJull'l'llianycen~ 

Nic biemmyodpowicdziai!Klłd 1:1 wady sprm:laoycb pojazd6w. 

F* ••--•wo - ---_o-• DN• -_..__., 
01.~:0.11101-".... 

o........ae: 

- papierosy m,owo i z.a. .,.....,... _......,.,.....,......,. 
dulQiz.UJadów· 

-ESKIMO 
-POLTI!X 
- PASTY i innJCb 
~ije:ncy,an

aora.-mikn>fou) . ..-.we-
renomowanych 6tm 

~;:~.....:=~ ; 
~o-er' 40-,80- ~ -........... ~ 
~" )mtl 

euERAooM 
ZAKŁAD TRANSPORT\J ENERGETYKI RADOM 

20-ł00RADOOI 
ul.Toruil .. 7 T& 31G-IM4, Tlx 872267, 872531, Fu 314-ł75 

Zakład Transportu Energetyki w Radomiu 
ogbsza przetarg na sprzedaż niżej wymleniouych 

środków transportowo-sprzętoWYch: 

l) ,.aro 2430" nr rej. RAA 98SF -cena wywoławcza 85 mln zł 
2) ,.aro 2440'" nr rej. RAA 998H -cena wywoławcza 65 mln zł 
3) ,.tarpana 2390" nr rej. RAA 503K -cena wywoławcza 12.8 mln zł 
4) ,.białorusi EO 2621" nr rej. RAT 084C- cena wywoławcza 265 mln zł 
5) p-py ,.sa.nok: D-50" nr rej. RAP 7300- cena wywoławcza 3.0 mln zł 
6) p-py .golhofer TiłP~ nr rej. RAP mo -cena wywoławcza 359 mln zł 
7) koparki ,.S-501" -cena do uzgodnienia 
8) ,.stara W-200" -cena do uzgodnienia 

t'rZetarg oaoę:az1e się S marca 1992 r. o gOOz. 9 w siedzibie zakładu. 
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej 

w kasie zakładu ruijpótniej do godz. 8 w dniu przetargu. 
Ww. pojazdymotnaoglądać codziennie na terenie bazy zakładu. 
Zastrzega się prawo uniewatnienia przetargu bez podania przyczyn. 

Informujemy, te posiadamy do sprzedaty: 
-beczki 200 l, cena 50.000 za l sztukę 
- kabiny brygadowe. po cenacb złomu użytkowego 
-kabiny _robur'" i ,.star"' po cenach złomu utytkowego 
- kabina do przewozu osób ,.osinobus" - cena złomu utytkowego. 

Skład reklam . .,Exbud 13" B1uro Rekłam ,.Słowa Ludu", teł . 448-58, Kielce, uL Targowa 18. 
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./1- ,.JIJV9(1Vfl"lł7lls.A <± ... _,., __ 
Juventur :; :;:z::;,':U--:;u, 

UWAGA !l! 
< HURTOWNIA PAPIEROSÓW 

ofenVe paplerosy Radom, ltrak6w, Pozaaa, Aapstów. ------.. ~:twHtllowoa~~ 
u ..... llletal:ical. spat4at ,.,lmMw mr.ieł • .u..le 
~ ,.Jnetrblr"", lłl l1ll:6lllep 13/17 (n..lboalolb}. 

0111 'JD.IJ9l~ .. luu1owal~ 

l ....... -lf., aJ. Labdaa 65 <A*•-s,ort). __ ...._,...."""'"_ .......... _ 

l ~tWe wt.ol piwo w beczbck. 

P'Npoludt.,- m..ltt ~ oftrtę łlu11ł;J~: 
- SEOUL- bOtł1 łełaka KLM,~ 12.000.000,-
- WLOOłY- S1<1fia- Kotulo, .... 1.000.000, 29.0.- 7.11U2 r, ...-...... .-. 
- GRECJA- Aluy, 7-14.1D.łl r .. koafortowy olltobr, Wd 
w~ wyf;ywlnle, era 3.000.000. 

lii -niRCJA,29.IL-7.III.łlr .. cu.l..lSO.OOO...a.br,Jii,lot.~. 
l - Pn:ejmiJ de RZYMU l IM HOlANOD u.Jorto,.,.. .......,..._ 
l -,...,. .• AIJSTIUI·IAPRUN,lt-1a~IU2, <HOlMO.OOO. J 
1 ·EIPO 91-SEVIILLA----·--~ - Wrasy w knJII: ~k. Kry.ky, 7 ... - 600.800. 

L_"____ UPilASZAMY m ,.!.!. 

NA RATY • • • NA RATY 

LOOOWta, ZAMRAbRKJ, PRALKI 

PCUCAMYTEt ZA ClO"I1)wt(Ę OBUWIE, ooztEt, GAWITUIJĘ 
SKLEP,.HrPOt..n-KIB.CEHIPOTtCZNA2, lB..425-51 . lmf1 

RADA PRACOWNICZA 
~ konkurs nall1anowlsko 

DYREKTORA 
Kleleckiego ~ Nlllliennego 

"Centrale Nllllienna" 
w Kielcec:lt, 2S-950 Kielce, ul. Sienldewk:zll 76. 

J. Kandydaci przystępujący do kOnkuiSU powinni 
spełniać następujące warunki: 
-wykształcenie: wytsze rolnicze, ekonomiczne 
- stat pracy minimum lO lat 
- wiek do 55 lat 
- dobry stan zdrowia 
2. Oferty skladane przez kandydatów w zalakowa

nych kopertach powinny zawiera!: 
- zgłoszenie pisemne udziału w konkursie wraz z 

motywacją 
- koncepcję działaJnctci i rozwoju przedsiębior

. stwa (w maszynopisie) 
- kwestionariusz osobowy z fotografią i życiorys 
- odpisy dokumentów stwierdzających posiadane 

kwalifikacje 
- dokumenty potwierdzające wymagany stat oraz 

opinię z ostatnich 5 lat pracy 
- świadectwo zdrowia. 
3. Oferty wraz z dokumentami należy sld a~ w ter

minie 14 dni od daty ukazaniasi~ ogłoszenia w prasie, 
u sekretarza Rady Pracowniczej w siedzjbie przedsię
bior-stwa- Kielce, ul. Sienlciewicza 76, m piętro, po
kójnr311. 

O terminie konkursu kandydaci zostaną powiad~ 
mieni indywidualnie. 

Zastrzega si~; te w przypadlru nieprzyjęcia ofeny 
kandydatom zostaną zwrócone dohJmenty bez uza
sadnienia 

Zarząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu 

na podstawieart. 30ust. l i 2 ustawyz dn. l2lipca 1984 r. 
o planowaniu przestrzennym Gednolitytekst Dz.U. nr 17 
poz. 99 z 1989 r.) 

podąje do wiadomości, 

że projekt planu miejscowego - szcze~P~owego zagos
podarowania przestrzennego terenu budownictwa jedno
rodzinnego połotonego w rejonie ulic: S Sierpnia. Witosa i 
Kępa, będzie wyłotony do publicznego wglądu w dniach 
od 11D.l992 do 21.ill.l992 w siedzibie Urzędu Miasta i 
Gminy w Sk:.albmierz.u przy ul. Kc5cius2.ki pokój nr 10 
w godzinach od 7.30 do 15. 

Zainteresowani mogą zgł~ swoje uwagi i z.ast.rzeżc
oia do wyłotooeso projektu planu. 

Redakcja nie odpowiada za t.teSC zamieszczonych ogłoszeń. 
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Hurtownia Paplerosów 

CARMEN 
ZARZĄD MIASTA RADOMIA 

ioformoje 
Kielce, ul Koniewa 27, teł 443-&7 

te istnieje mołliwość szybkiego pozyskania 
mieszkania w wyniku nadbudowy lob ad.aptacji strychów 
w wytypowanych budynkach komunalnych. 

Wykaz budynków oraz informacje w tej sprawie 
moina uzyskać w Referacie Spraw Lokalowych 
1 Mieszkaniowych Urzędu Miejsldego ul. Moniuszki 9, 
pokój nr 15 do 18, telefon Z75-60 lub Z6-6Z3. 

Wszyscy zainteresowani wlDlli składał wnioski 
w terminie do 30 marca 1992 r. pod adresem J.w. 

469
"' 

12Ain01 
ul. WOltowaka 159, teł. 118-120 wew. 70, tel-fax RADOM 235-39 

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż: 
1) szlifierki kłowej SWA-25, nr inw. 40512058, cenawyw. 6 mln zł 
2) szlifierki kłowej SJW-1000, nr inw. 405/2094, cenawyw. 6 mln zł 
3) szlifierki kłowej SWA-10, nr inw. 405/5555, cenawyw. 5 mln zł 
4) szlifierki kłowej SWA-10, nr lnw. 405/2031, cenawyw. 5 mln zł 
5) szlifierki do otworów SJ-40, nr inw. 405/201 O, cenawyw. 3 mln zł 
6) szliflerki do otworów SJ-40, nr inw. 405/2027, cenawyw. 3 mln z! 
n szlifierki do otworów SJ-80, nr inw. 405/6464, cena wyw. 3 mln zł 
8) szl. do plasz. ze stołem obr. 3A-740, nr inw. 40516646, cenawyw. 5 mln zł 
9) szl. do plasz. BPH20NA nr inw. 405/5569, cenawyw. 7 mln z! 

1 O) szlifierki bezkłowej 588-75, nr inw. 405/5696, cenawyw. 7 mln zł 
11) wrzeciennika szliflerki OS-300, nr inw. 415/5566, cenawyw. 2 mln zł 
12) frezartd poziomej 6P82G, nr inw. 40217251, cenawyw. 6 mln zł 
13) frezartd poziomej FW0-25, nr inw. 40215586, cenawyw. 6 mln z! 
14) tokartd rewo! .• NOEL", nr inw. 400/0550, cenawyw. 5 mln zł 
15) tokartd rewo!. DN-350, nr lnw. 410/2177, cena wyw. 3 mln zł 
16) tokartd rewo!. w. 1341, nr inw. 400/0569, cenawyw. 11 mln zł 
1 n tokartd specjalnej oos-2-2, nr lnw. 400/0639, cena wyw. 3 mln zł 
18) agregatu wieńarskiego 3JWA, nr inw. 411/2241, cenawyw. 5 mln zł 
19) pieca elektrycznego PEK-4, nr inw. 45213938, cenawyw. 3 mln zł 
20) pieca elektrycznego PEKAT 1.1, nr inw. 45210049, cenawyw. 72 mln zł 
21) wsadmrtd do pieców ~PEKAT", nr inw. 643/2390, cena wyw. 4 mln zł 
22) urządzenia grzewczego ze stołem obr. do kucia na gorąco, 

nr inw. 484/5128, cena wyw. 4 mln zł 
23) walcartd do gwintów UPW-25, nr inw. 53210343, cena wyw. 15 mln zł 
24) spawartd EW-23V, nr inw. 484/6955, cenawyw. 2 mln zł 
25) żurawia obrotowego ZWPSOO, cenawyw. 3 mln zł 
26) szafy sterowniczej pieca solnego, cenawyw. 2 mln zł 
2n wózka widłowego .bulgara" EV717.33.22 udźwig 3,5t, cenawyw. 1 mln zł 
28) wózka widłowego spalinowego GWP 2007 udźwig 1,8 t, cenawyw. 20.4 mln zł 
29) wózka widłowego spalinowego 4014M udźwig 5t, cenawyw. 26 mln zł 
30) wózka widłowego akum. WW1206 udźwig 1,2 t cena wyw. 4.5 mln z! 
31) baterii do wózka widłowego .bulgar'' cena wyw. 4.68 mln zł 
32) .autosana H9-35" RAD-706F, rok prod. 1976 cenawyw. 20 mln zł 
33) .autosana H9-35" RAD-752F, rok prod. 1985 cenawyw. 41 .7 mln zł 
34) prostownika do akumulatorów, cenawyw. 3.8 mln zł 
35) wciągnika linowego udźwig3,2t, cenawyw. 3 mln zł 
36) kiosku, cenawyw. 2.3 mlnzł 
3n deski kreślarskiej, cena wyw. 0.5 
38) kotła warzelnego .wanel", sztuk 2, cena wyw. 840 
39) patelni elektrycznych, sztuk 2, cenawyw. 50 
40) lady .bemar", cena wyw. 361 
41) szaf chłodniczych, sztuk 2, cena wyw. 217 
42) ochładzacza do napoi, sztuk 1, cena wyw. 127 
43) maszyny do rilycia naczyń, sztuk 1, cena wyw. 714 
44) obieraczki do ziemniaków, sztuk 1, cena wyw. 99 
45) schlodziartd .poiar", cena wyw. 111 
46) szafek narzędziowych, sztuk 50, cena wyw. 80 
4n szafek ubraniowych, sztuk200, cena wyw. 86 
48) silników elektrycznych trójfazowych 13kW, szt. 4, cena wyw. 300 

Przetarg IIII odbędzie się w dniu 3.111.1992 r. o godz. 1 o l i o godz. 12 11 w świetlicy zakładu. 
Pojazdy l maszyny motna oglądać codziennie (oprócz sobót) w godz. od 9 do 14. 

mln zł 
tys. zł/szt. 
tys. zł/szt. 
tys. zł/szt. 
tys. zł/szt. 
tys. ;d/szt. 
tys. ;d/szt. 
tys. zł/szt. 
tys. ;d/szt. 
tys. zł/szt. 
tys. zł/szt. 
tys. ;d/szt. 

Wadium w wysokości 1 O proc. wartości nalety wpłacić w kasie najpOtniej do godz. 9 w dniu przetargu. 
Nie odpowiadamy za wady ukryte, nie udzjelamy gwarancji na zakupłona maszyny l samochody. 
Zastrzegamy sobie prawo uniewatniania przetargu lub wycofania maszyn w częścł lub całośd bez podania przyczyn. 

STRONA 5 

SPRZEDAŻ 
SPRZEDAM brtt ~ 

10e1Ce,311-119. 38381g 
SPRlEDAM elekłr'onlcZnll, reklamt 

-vaa""""""' prod. amerykaflaklei 
10e1Ce.fl8..n~ 3875/g 

SPRZEDAM I)!Ddpłelt .12$)" 
Kl&lce, 86-4M-OS. 3924/g 

PARKJE'T,ITIOZIIIkfKIIIIce.~," 

SPRlEDAM ... ta t26p" (19&1) 
Kielce, 554-71 3748/g 

SPRZEDAM .m. ICCifPio" (1987), 
,opll:r~"(1986} Klelctl, 
31-59-eS 3633/g 

o-al~.~~~ 
SPRZEOAM .nu cornbl" 11979), 

motorynkt Jamat." 80 om azetc. 
~.453--68. 3544/g 

SPRZEOAM ~ ,mlnok M-15 
M" I'IO'Irlllllub M-18 meło ul:ywl~. 
Kielce, 81-18-57. 3815/g 

SPRZEDAM \aNo ~ fiiCIIo..łuner 
SONY~ l~ Kielce. 
158-21-75. 3558/g 

TANIO apudam ,tarpana" skrZY· 

:::c~~-ałar~ 

SI'!IZEDAM--Kietot,22:2-31. 332łllg 

Sf'RZEDM4 lnJirkł do ~ 92 
cm cnz kompiełi'TY -.m.t wutkanl:g~
eylny. Klek:e. 32-24-83 do 18, po 18 
31-72-74. 4013 

KUPNO 
KlJF'\I;garai:MCurnCI'oll4e.~ 

521-53. 3827/g 

KlJPił; .dllclt" do czterech llll 
Kielce, 31-10-76. 3854fg 

KUPIĘ \et( LESPEfEPHRYl. KJelcti, 
31-4)0..71 po 18. 3704Jg 

WVOiiERZA\'IAMV ~ w 
~· meblowympay lagtWIIklef 
119.Kiea,~. 3912/g 

PRACA 
PRZVJMĘ chalupnlctwo oprOG:I: 

szycia Klełce,491-79 3726/g 

ZGUBY 
PIOTR Banach ZIIIJbillndliU.3700Jg 
ZGUBIONO lornełkf .optyłyltl" 9 x 

83. 2.000.000 netgroOy za lW!"ot. Klei~. 
61-1D-33po 16 3194/g 

St.OMA Sianialaw 1gUbll k'ooAty ,. 
wtQiel, deputatdla ntnelaly.tar 1992, 
wydany przez PKP Oltztyn. 31101g 

NJATA M1tJ1a tgUblła leglly!Ncjf 
.a:udencąPś. 3850/g 

RÓZNE 
t.OMBARO UCSzJ.~a potyczełt. Kanlor 

{t.ltte w nledDI .. ) - ;dato - monety -
słalbld-obligllcfe.Kieloi,Si.nkllwiCl& 
21.86-24-22. 535/g 

Klelce~Jet .. -::'~~ 
SIA.TXA.ogrodzenloMfl3,fl-4,81upld 

ogroc;lal\lowe. Kl*e, 31-10-31, 
31-28-18 38091g 

JA.I(z.arobiCmlllonadresuM<lkoper· 
ty.lnl~ 10tya..l)łatneprzekazem 
{dokładnyadres).E.K.Polowolaka 12/1, 
25-33-4 Klełce. 3871/g 

KURS Mrnoeł'lodoWy kal B. 
O!WIIrclll 24.1.1992 r Cena 8150 r,... 
KIMce,481-48. 3861/g 

Zgody~~-lmport-= 

,CA.NDA"I)'8łemy~ 
Kleloe, 540-33. 3900/g 

USŁUGI 

2AuJZJe. dfrM harmonij~. tapł
oefłl:a,zamki.Kielce,31-59-83.1-483/g 

T APETOWANE - malowaole. Klełoe, 
536-04. 2578/g 

WśffiA!a'yamlaM, uelugi!IDdaf
alde.IGelce,UI.~8. 

2243/g 

NAPRAWA. lelevmwOw. ~k, 
Klek:e,-437-37. 2274/g 

• MONTAz:taiUIII-IUelce, 31--45-66. 
26nlg 

PRZE~~ u 
ldlenta.KIM:e,-483-18. 3080/g 

c:::zvszczENEpia-za.azyclekdclllr. 
IGelce. 527-83. 3057/g 

TB.ENAPRAWA.: ~ 
plloty.Radom-421-4i11 ~]848/r 

MONTAi Jaluql. Cllłrowł.c. 272-26 
wgodL9-11119.30-21. 3825/g 

Skład reklam: ,.Exbud 13'" Biuro Reklam ,.Słowa Ludu'", teł. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18. Redakcja nie odpowiada u~ zamieszczonych ogłoszed. 
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Czy moma panią prosić 
d o t a ń c a? 

W przeciwieństwie do mnogoś
ci przeró:f.nych tlńo6w u:tytko
wych i coraztonowych szlagierów 
jednego kamawału,lańo6w towa
rzyłkicb.. które ju:Ł od wielu lat 
kr6luj111 na turniejach tanecznych. 
jest niezmiennie dziesieć. To 
właśnie one kształtqj• smak anys. 
tyczny, poczucie pi~koaa w wyko
naniu par ~wytszycb kla5 ta· 
necznycb q poelją ruchu. 
Niektóre z nich nieustannie mod· 
nc q tli parkietach dancingowych 
czy wese.lnycb. 

Korzenie czterech tańo6w to
wanyskich ~pJ .. ..Afryk.i. Bodlij 
nl,jstamymjest u• • a. Obecnie 
narodowy wtiec Brazylii miał 
swój picrwowzór w l')'tJlllch. picś
niach i taócach niewolników afry
kaó.skich. którzy w Ameryce ł:.a
cińWcj cieszyli Ji~ witlks:z4 swo-
bod4 oit Ich współplemieńcy w A· 
mcryce P6łnocncj. Ludow• aa.m
bę: tańczy si(l przy akompania
mencie podniccąjących rytmów 
wybijanych na bę:bnach i wielu in· 
nych prymitywnych akcesoriach 
jak garnki, puszkiitp.Ram b • jest 
ta:ńccm całcao cła) a ale barki i gło
WI pozostĄM p~ wic bez ruchu. To 
tet pozostałok:i afrykańskie gdy 
Murzynki nioqce cięUr na gło
wie mogłytańcz)t tylko biodrami, 
podobnie jak ruchy nóg przypo
min.ljącc rozaniatanie katalucha 
(cucam:ba). KuballsU rumba
taniec W)'30Ce erotyczny, pełen 
wij.ltcycb si~ ruchów bioder, tall
ezony jest prawie w miejscu. 

Tillear)Uity6skle laiiJO"WY· 
wodzi si(l; z tańo6w niewolników 
afryWsk.ich. K.ttt.ałtowane tli 

przestneni wieków przez rótne 
rasy i klasy społeczne miało bar
dzo złą opini~ gdy dotarto do Eu
ropy. Kontrastowało ze słodkimi, 
dworskimi pląsami. Nawet papict 
Pius X uznał je :za s:złodliwe dla 
obyczajnoki i moralności. Ale 
tango odparło wszyst.kic ataki -
nikt nie mó&l si~ oprzeć jego pry
mitywnej sile, zmysłowej muzyce, 
kocim ruchom, włada.ej roli tan
cerza, nicspokojnej atmosferze 
wica. 

Narodzinywa lca zawdri~
myepoccroma.ntyZmu. PowsW w 
NiemczechaJcroztwiUwAustriii 
stał li(l; symbolem WiedniL Pnez 
wiele lat był przedmiotem mant:ó 
panien na wydaniu, źródłem upo
jeń stanttgo pokolenia.. Kobiety 
mdlały w ramionach ~:ŁCZ)"l.D l 
właśnie dlatego ostrzegano przed 
tonsekwencjami długieao wiro
wania- zanotowano wiele przypa
dków śmienclnych. Dziś na tur
niejach walca wiede6.skieao taó· 
czysię tylkoprzez l minutę. Pows
tanie w latach 20--ych naszego wi
eku powolnegowałcli uPe:l*łeco 
wielu w14te z niechę:cill! Anglików 
do szybkich t.ałrców. To swoiste 
lenistwo dało pocl..\tek noweao 
stylu uilczenia oparte1o na pra
wach naturalne10 ruchu ciała.,je
ao nacbylc6, unoszenia i opada· 
nio. 

Kolejny taniec tego stylu stwo
rzyli Amerykanie. Wymyślili r o 1: 

1-
ro ta - przystosowanego do mot
liwoici tańtz4C)'cb mas, clepnc
kiego ale prostego w wykonaniu, 
gdyt pokgąiąccgo na ... chod.zeniu 

lub biepoiu. St.ęd dw1e odnUany 
foxtrota; wolny, posuwisty »ow
fox l szybki, skoczny quktsl:ą. 

Hiszpański taniec, •••d o III e 
to- mówi4c ~krócej- corrida na 
partiecie. W takt rytmicznej, mar
szowej muzyki tancerz SUjc się 
dwnnym torreadorem. Mimo te 
tenhiszpański taniec :zaliczono do 
kategorii Jatynoamerykailskich, 
adyt w tańcach standardowych 
para nigdy nie jC!It rozdzielona. 
Wreszcie taniec młodej generacji 
jl ,.e, uwatanyza kJasyczny taniec 
jazzowy choć cz~ ilustracjq 
muzyCZ~U~jest rock and roll. W u
proszczonej wc(1jijcst populamy 
w młodzictowycb dyskotekach. 

ihaSII.łsb7.owieww\cuton.
o:yskla? - spytałem prezesa kic
leckieao oddziału Polskiego To
warzystwa Taneczneao WIMzl.....,., ........ 

- T o młodzi ludzie tocb..tJ4Cf 
taniec, pannerzy oddani lObie we 
wspólnym dziele, któf%)' niemal 
wszystkie pieni4dze ~ na 
swojehobby-wt.nUumamytylko
tny pary zawodowe. Aby osi.U· 
n~ poziom mistrzowski nie wys
tatr;ą tsi.lł:Łt.i czy kasety widco
polskie pary musq sz.t.o~ się u 
~lepszych na świecie trenerów, 
co ol,jmnicj kilka miesi~ w roku 
~ w Anglii, Niemczech. 
Norwegii. Jest to wydatek I'Z(ldu 
5-10 mln zł rniesi(lcznie licząc 
stroje-zwlaszcapaniepndciga
J• się w tanecznej modzie aby za. 
szokować rywaJki i publiczooit. 
Na Kielccezytnie szkoły tańca 
U:zlał'"' głównie młodrict- tru:· 
b& zacząć od dziecb,abypowielu 
latach :tmudnego trcninau po
s&,..tćwi.e~isp~wnoitpottzeb. 
ne do os~~ sukcesu. 
PG4eas~oweptar

aleja w Kłeładl ~ uJ
piękałtjsz:etdeew~psą.WJ
koaulu. Ale w -.Jdhdsva od 1111 
kanaawalezatat\czayi~~J7,aa•d• 
de•a.. Jdll ąra...t rM.u.to nawet 
zwykle ,.um- pa - ,.. ałe będzie 
pror.uc;n laJk:a. z.te..- ,..owte 
p~ pule... K.KROGULEC 

Któregoś dnia zauważyła, że Marta dziwnie się zacbowtije. Ma 
rozbiegane oczy i cała się trzęsie. Nawet przez myśljej nie przesz
ło, że to efekt narkotycznego głodu. 

Narko~nanki 
Nikt nic wic dlaezqo Marta uprzyjd.niła si~ z Kas~ 

Marta była~ z llł,jlcpszych uczennic w szkole podsta
wowej.Klsiaskoóczyła,kztrudem.RodliccManyqwyk
ształccni, cbcieli tebycórka lC:ł.skoóc@astudiL Przybra
na mat b Kasi (wzięhd:z.iewczyną na wydJawanie z domu 
dziecka), osoba. dobrze sytuowana, równic! nie~ 
sił i środków, tcby dziecku nicze&o nic brakowało. Dziew
czynyspotbłysił:wliceumiodrazuusiadływjcdncjlawee. 

Matka Kasi była ~ przyjlltn~ taebwycooa. Liczyła, te 
Marta b(ldzic miała dobry wpływ na~ Stało si(l 
jednał od-4TOtnłe. Pod wpływem Kasi vzccma i spokojna 
dot4lf Marta, zaczę:ła m:bowywć si(l ~i sro
pncko. Opułciła się tct w nauce. Nic pomopły zakazy wi
dywania słe :r. Kas~ po Jekqach ani rom~owy z rodzicami i 
wychowawczyn~ Martacorubard.zięi umykała s~ wso
bi< 

Ktbrcgołdniamalb.Manyuuwatyla,tccórbdziwnic 
si(lZIChowuje. Ma rozbicpncoczyl całasiętrz;Sie. Myśla
la,tcdziewczynajeslcb.ora.Nawetpnezmyśljcjnieprz.e.. 
szJo, te to efett nartotyezneao &lodu. 

O tym, te joj dziecko .bierze• dowiedziałasię przypad
kowo. Kt6rqoł dnia" trakcie pracy, wróciła niespodric
wanie do domu\ zastala obie dziewczyny leąte na tapcza· 
nie z nicprzytomnym wzrokiem. Kiedy zapytała dlaczeBo 
"' na waaar-cb.. Kasia odpowiecbiala zupełnie spokojnie, 
te nauka 10 shit czyli po maiebtu &-·-·a tycie jest bez seo
su. 

Przeraził,kspokójKaiicałkowitybrUreakcjizestrony 

Marty.Próbowałaporozwnictsięz~Przysia.
dła na brzeau tap~~CZ~nu i Wledy zobceyłaltąą u dywa
nienrzyta...ą_ W lejjednej chwili uozurniala ~. 
Sil startzytojej tyłtona to, byspytlt jatdłuBOto uwa. Mat
lanuk:zlłLKasllodpowtedziała.,:t.erucmbkąbliskorok. 

Ooa ~· wczdnięj,jcszczc" podstawówce. 

Nic wiedziała co robC. Bała s~ powiedzieć m(ltowi. Po
stanowiłaspoliać si(lzmatą Katar:r.yny. Wydawało~jej, 
te razem potraf" coś ~· Zaczpy od rozdzielenia 
przyjaci6łcl. Kas~ przeniesiono do innej szkoły. Przezjii
Dicwbylspokój. Wydawałosi(l,t.cwszystkojakol się: ulo
ty. Pilnowała niemal ta!dcBO kroku córti. Sprawdzała teJ&. 
fonicznie,cz;ydlicwczyn.ajestwszłolc,popołuclniunic 
wypuszczała jej samej z domu nawet na krok. Zabietała ~ 
do kina, próbowała ~iiĆ na intcrcsuj.p nastolatki 
tematy, kupawała nowe ciuchy. WSZ)'Itko po to, f.tby Mu
taprzestałamyłlcć o Katarzynie.M~wi wytłumaczyła. te 
Marcle potrzebna jest domowa dyscyplina. Nie protesto
wał. MiAł odpowicdzial~ ptaCfi niewieleczasu na ~mo
wanie si~ wycltowywaniem córki Uwatał m:sn,.. te tobie
Iom łatwiej dopdat si~ z IOb4. 

Prawdy dowiedział si(l kjedy Muu na cały tydzidl znik· 
n~l r. domu. Pojej powrocte okazało si(l, f.t nic z tCBO, co 
przc:tywa jeao dziecko, nic rozumie. Dziewczyna płakała, 
przysi(lgała,te przestanie brać, a za parę dni znowu uciekła. 

PrzestałachodZić do Woły. Pewnegodnia razcmzKa
lal'Zyną ruszyły gd.rlcł w Polskę. Próbowali Cld.szuU! je 
przez policj(l. Bezskutecznie. Niedawno do domu wr6cib. 
lylkoMana. Kałbzakochałasi(l izostałazeJWoimchłopa
kicm w W&f5Zilwie. Powiedziała Mucic, te motc tobit co 
chce. Dziewczyna całkiem si(l załamaiL Próbuje walceyć z 
nalosiem, ale na jat dłuao swczy jej sil? Cała roc1zinl tyje 
wn'ieuslarulym l~ku,tcttóresol dniawróci Katarzyna i 
wszystko zacznie si~ od pocqllu. 

Matce Many klo6 powiedz:illl:, te to wina rodziców, te 
c6rbstałahęnartoman.k4-M)'łltapndlldl\ieModrana 
dowiccz.ort.Zastanawia~jakitądpopełniłLMarcicaiJ
dy nic:ze,o w domu nic brakowało, nie mialabdnycb aro. 
.-i~w. Miałasię tylto UCZ)t~. 

LIDlA ZA WISTOWS&A 

Czy ZJiBnB d się, .. Idąc lm/o 
p/wjamiZodf&Z4IIJOfłBJ'd4pab'rysz 
na &toiłC)'Ch tam rnęatczyzn? ,..... 
nuieszlchOQólfNifHłZtt1.1Jiilłkr. o
bo/flnlemliuz~naulłcy 
Cl!~ bo w głowfe $wita Ci 
myś/,.a/e6/fuplł". Dzlfldtemuspo
ko/nle motesz pne/!IC obok. Su· 
mienie masz Cl)Ste. 

Zb)'t częsty to widok ne naSZ)Ch 
ulicach, zwiiJ$Zl;ZJI w ciepłe dni. 

SWoisld Jro/O<yl """""' 0</edl/. 
-i<my ... -onkll 
zasł)'SZBne opinie: Obiboki, zło
dzieje. Otxtanamy talde mocjnle/· 
a:zymepitetem. Slowem-cMo,&po
leczrr;margines..Uot/fwe.,tewato
_do_pi_b)ły

byto~enlluz.asadnioneiMI•· 

mi. Nie-~---emieplj_. ... _ 
sto ludzJe nJepewrW , l'lh!&n/a/1. PIJ4 
dla dodania sobie enlmuszu, dla 10-
warZ)'StWa,bodolkwleralmumot
nolt!lczuic6/fl~lwł. Pr-.
oowaJI w terenie• twn rwycal p/dł 
- to noonr. chcl8lł blC .tównynW 
kumplami" l tak nJepotstrzetenle 
wpadli w nałóg. Odeszla kot::hlłna 
kobleta-totatpoM:Sd,byZBblt -lnny-..... -r:zulo 
6/f nlldm. .A jeszr;ze te pooardllwe 
spoirzenlo pnoehadnlów, lM/O
mych l bilaJddl. ... piJ4 by o nich za
pomnlet.Zatnettalde~ 
nla n~lweQo dlJedństwa. 

- _".,,.", l """ do
mnieman)ch. ilos/ęud</~Oior,lkO 
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Krzyżówka 

z "Colmarem" 
NacrHę - 1 00 tys. d - Mtlqje Hwto...U. Sztb l Port:duy .eoa-r"', 
~~ wb::łddelbil jHI ,W Brnlda JIJłOW&b, HIUt01ł'llla .Uełd się w 
Klek:Kbpr:vlli.~I-41(~24)1poTarpdl~ 
ortn~~e •• ..,. ,.sztnotiJ' ~·L 

POZIOMO: 4) ul:milsti ł4niec 
ludowy, 7) stnccha, 8) platyno
wice, 9} w(ldrowny aktor średnio
wieczny, lO) tak populamie nazy
wano słynnt, przedwojeoną pio
scntart.ę kabaretową, 12) pochy· 
Jenie głowy lub całego cia.la wy~
:Łąjąces::r.acunet., ll)naowocclub 
do ciast, JS)gruby karton, JS)oręt 
pana Michała. 19) skomponował 
.Ai~·.20)zwolenniczta,21) bl9-
kit wlostiqo nieba 

PIONOWO: l) meander, 2) od· 
miana czerwieni, l) unywacz do 
punokci, 4) sprawca biblijnej rze
zi niewiniątek, .5) wy., 6) uroa;ys
ty utwór muzyczny, li) w staro
tytnejGrccji-skorupkado&loso
wmia, 12) p~wnik francuski, au
tor pierwszego zbioru opiJów 

&fołnychpi"'Ca6wqdowycb., 13) 
jednostka clłnlcnla, 14) odprętc. 
nie, wytchnienie. 16) pniak z ko
rzeniami, 17)t.akt 

Rozwi,.zania pl'O!irny nad5yłać 
w ciuu tyaodnia.. JAG 
Ro~le krął.6wkl z 8 lute

lO: 
POZIOMO:u:patułb.aart,ko

ro..S,6semb,oldet,składak.,al
łaDka, klips. lllnęp, ldlolb, król, 
MJ<Ullu. 

PIONOWO, ..... ąjo, ........ 
towot, t.J6wb, u~u., kraba, 
.Stvle<",obbUI, .............. ................ 
Nqro4ę - 100 tyl. ~dl - ·

rudo~ przez Paedslębłontwo 
Handlowe ,.PlJXLASZ• WJktsew:al 
Pu AlbillłR Groaudc:ti J: Kiek. 
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St.OWO LUDU 

Agencja Taś-Taś 
donosi 

OBJAWY 

W J~rzejowic okradziono 
mleczami~ i J!rt:epadł nie wiado
mo kiedy Iralny dla zdrowia spc-. 
cyfit. A w kilka dni pOtniej qłosi· 
to si~ na poaotowic kilku ao6ci z 
prt:tdziwną wysypką na pysku. 

O.w.Ił:ł ... ~ - c:Dpb 

..... o.bloloolawloh ... -· 
PORÓWNANIE 

Duchowny w południowej 
dzielnicy Kielc był łaskaw :z:auwa· 
t)t, te aborcjoniłci ze stu1by 
zdrowia w zasadzie ró!ni11 li~ od 
hitlerowców tylko tym. te nic no
IZ4 putyjnycb mundurów. 

Ale łafy, ~ ,cwałc do 
,.W. ...... jduloiJ.O .... H
~DII.&r,Jao. 

POWINSZOWANIA 

P~onariusze z domu pomo
cy sfotoarafowali swojcao dyn.k· 
lora i z G~ijubilcusz.u pięłlhic
si~ciolccia potyczyli swojemu o
piekunowi zdrowia, pomyśinoici i 
sukcct6w w pracy zawodowej. 

Z brudnopisu 

Odpowiedni inserat zam.iałciła 
kielecka popołudniówka. 

'Urowy, alowołottt ~r
wesoły l Ddbuy pe:llfłoaariOR! 

OGNIA! 

Kieleccy weterynarZe W)'StVlili 
do poU(jji o Z&~ oa pzowe pis
tole1}' do obezwładniania niebcz· 
picanyc.h dlac:dowieka :tWicfZ4L 

Swlat~rubn,ła.awetei)"IWZe 
- c:aWe. pa.edw1tłL 

KONKURENT 

Do rywalizacji o dyrektorski 
stołek w podtielcc.kich układach 
z.atosił si~ inżynier, który przy· 
niósł wymap.ncpapiery z adnota· 
c.i4,tcoaodoo.łć si~niccbcc u bit· 
pt, aJe musi, bo kazała mu, w 
konkursie wystartować tełciowa. 

Taki dęł.r...W rdemw;lami
WJII'I bJ111 k.ollbn! 

MNIEJSZE 1LO 

Zalop spółdzielni w Radomiu 
przepędz.iłanajpicrwswojcao pre
zesa, ale pOtniej w uznaniu usłua 

Nauka idzie w las 
GEOGRAnA. J~dno z moich 

JwfdoMk Jtwi~tdzilo, U zl~niio 
~~ oktqglo. Był~m %DJZ'OkowattY. 
Mtc żółwi~ i t~ n«:zy, tolli~prow
ddl 

POLSXL Pod wplywemfnuuk 
XoclranowJkiąo napi.Ulł~m wltu· .. , 

No KodwnowJkiąo' 
~poJ;yw/uri~ 
1 czyJte Jumi~,,;~ 
to - )Dk rwl~rrizil XoclranowJkl 

- wJpontaly dar boJki. 
08YCZUE. KJ~t(y no oJtotnf(} 

kk4iłf.{Jt11/i.Jmy MI dWUSlm!pl na· 
rt~IOZJqloJlfJia~qyJt~lwlcnlfde. 

- Kto to! -zapytał f'OŹfll~ nou· 

-"· NiktJiflli~zgłosil. 
J~d~n u Jtqjqt;yeh w pi~rwcym 

surąv UJuważył:- hu po.no -
moU to 11idadni~. ak jaJe zdrowo! 

OBRONA. Po:molti",y ddfnltif 
poiatu: 

byłego włodarza, zaodziła si~ aby 
'III'Ódz przychodził do pracy i o. 
wcntualnic podpisywal list~ obec
nolici. Byle tylko nic podejmował 
t.adoejdtcy7ji. 

Tut atOdcL Szczet6bde raahl· 
łiołlJ l dblteao ahawłasaCiwołalo
"1· 

OFIARA 

lcdrnt~posz.t.odowaJ14w 
trakcie likwidac;ji nicleplneao 
W&Owista w Kielcach był pncku· 
pień, który biegał po placu i wya· 
ratai słuibom pof7..\(lkowym lit· 
kit[\. 

r..ta.f alę w aolo l oprqtom

""'! 
PECHOWIEC 

W samo południc, w centrum 
mluta. przy dob~j widoczności i 
do teao na skrzytowaniu stan~a 
limuzyna prezesa Automobilk.lu· 
bu Kielecldeao. Okauło s~ te w 
baku nic ma benzyny, 

Nie u dariDo dawuJrj suwc ble-
pl po KleJcaclJ .. bclsab. 

lut to .szybki~ tdlntioni~. czyli 
ni~ kontrolowon~ tOZpiUitrunliJ-
"Ie0Jnl4. , 

HANDEL Na ld~l«icim ta~ 
wiJb przy ul. &hattt6w WDnm· 
""już tHI kilO f)llodnlfrdot z tzw. 
bpaJwofe.rujt.tanl dt zt. m. 
Ni~byot.·olo oka;Ja. 

.'YIOLATOR'", czyli gwolcldd. 
Toki tyhlł noJI ostatnia płyta DM. 
Dwódtldtl«kkłlfanówtąozu~ 
lu przyparlo ninJawno do muru 
mąozllqjomt:go. 

- Cz~o JlłlchtUZ!- rapyta/i. 
- lkpeche Mod~ 
-Dobrze. Możuz~ w Xlt.kodt. 

(rnbtos) 

WSzkocjiistniejeftrma, któ- Eks rt l d 
rejjedynąproduk«iąjest •.. lód. po erzy o u 
Przygotowywany jest z wody 
szkockiej rzeki Kawałki lodu, 
umieszczone w specjalnych do USA. Snobi w Ameryce szkocka whisky chłodzona 
kontenerach, eksportowane są uwat:ąią, te najlepszy smak ma szkockim lodem. 

uwamjna. .. kieszeń. 

BARAN (21.111.- 20.rv.)Czaa nad· 
chodl:ąO&QO tygodnia podllel 8Pfa· 
\JIIłedłlwle pomiędzy Pfaot 1. •• aprawy 
OIObllte, a btdzJelz prawdZiwie m· 
~. Bllwa6t dobru, ale z U· 
mlarem. Klo6 btdDe cł1dał c1t wy. 
korz)'stać,lllemimoWIZ)'słkonlea· 

koniecznie znajd.t czaa na pero
dołowy odpoczynek. 
adHIĘTA (21.Y. -21.VI.)Wnaj

bll.ta;rym tygodniu bfdZłell: mualał 
pokonać wiele pnecłwnołcl. Po
tnebna ci btdDe rozwaga. a przede 
WRyltłdm apołtOł. Nk:mgo M rób 
pochopnie, &byt potem nie mtowat. 

.,luteJ dzi«Jdntt "l!t"SZtdtJlł•JQIO 
rdem111(1 • 

nU druwo l p•fazdy, masz pra· 
woltyćnmvt 

c:ijl to dla dtblt. )Dsne. czy nit, 
.,.·rztch.iwial 

jat ba wątpi~nla 110 wlaJdw(j 
drodze•. 

Taką InskrypCJą ze starego 
kośdała w Baltłmor (Anglia) 
zakończyła autorka wstęp do 
-~ kslątJd o tajemniczych, 
tkwi'łcych nłe tytko w kosmo
ale, ale takie l w człowieku e-
nergiach, na ktOtych zasadza 
się tak modna dzisiaj, chać 
znana od wieków aztuka lecze~ 
nie bioenergetycznego stoser 
wanaprz.ezrOtnorodneszkoły 

terapeutyczne l uzdrawłaczy. 

·-dajemy l-
my, podlegamy Jej l jesteśmy w 
stanie nią sterować w rozmałty 
sposób i z rozmaitym skutkiem• 
" powlada Doroto Zarębske
-Piotrowska, próbująca w swo-
jej, nie najłatwiejszym zresztą 
Języklem napisanej, obsZernej l 
atrakcyjnej dla zainteresowa
nych tajemnicami tycia kslą.t
ce, znałetć wspólne punkty. 
Punktyłqczące to co naukowe, 
z tym, co mieśd się na granicy 
oflcłalnle uznawanej wiedzy. 
Interesuje Ją włt<; człowiek w 
ketagorlach energetycznych, 
zjawiska ..z pogranicza• l współ
czesna nauka, kosmiczne siły, 
których odpowiedniki zna,ldo-
wać się mają w ludzkim ciele l 
umyśle, energia, ktOrą motamy 
dać, ale 1 odbierać, bioplazma, 
blopole l biologiczne rytmy. To l 
fenomen Harrtaa, Nardellego 
oraz Kaszplrowskiego, ktOre
mu pośwłtca sporo miejsca. 
Mowa naszegoorganizmu l po. 
trzeba ludzkiego dotyku. Jed
nym zdaniem, tak jak w podły-

STRONA 1 

Odkrywanie 
tajemnic 

tule ksl~l: Ct.łowłak w kos· 
mosle l kosmos w człowieku. 

W taki tet sposOb została na 
dwie częOCI podzielono ta kslą>
ka: pierwszą- omawiają~ za
niedbane zw\ązkl człowieka z 
naturą przez odwołania ałę do 
medycyny, psychologii, flzytd l 
na przykład meteorołogil, ale 
tak:te historii, starych wierzeń l 
praktyk l drugą - poświęconą 
najogOlniej mowląc bioenerge
tycznym, współczesnym prak
tykom uzdrowicielskim, a więc 
wszelkiego rodzaju technikom 
terapeutycznym l madycynie 
alternatywnej, która - mamy ta
go pnyl<lody - przynosi cza
sem ludziom tyle nadzleł . 

(-) _.., ___ _ 
Q: Tlljemnicn energltl. ezto. 
wiek w koemoeła. Kosmo8 w 
c::złowłeku. Oftcynłl Cr.corie. 
Kraków 1991. 

Hity książkowe 
RADOM 

Ksi~ _sor,ct•, w.żrornK.lcao 21. 
I.O..W MemU: .Brw:twoNocyi MałY, GiG1ctna2S.OOOU; Jiabł.epempfa.. 

rzr300sprz.cd&Dol80, 
2. a..aJiH MDes: ,.Powrót do Edenu•, Da Capo, cena 29.000 U; 200--200. 
3. Jahłp C.rUc:b: .,Apteka natuty"', Comes. cena 25.000 :rl; 200-200. 
4. WUH .. C.ldlDa:. Władca much•, Czytelnik, cena !UW U; 1.23·120. 
S. Aaatelij RJ!talew: .Slrach., lakry, cena 28.000U; 100-90. 

JĘDRZF.JÓW 

~~~~~~jutro",Pa6stwO'II'ylnstytut Wydawn.iczy, 
~~000C::~*'Rzymu•t.J-ll,ceoal90.000rl;20-IS. 
3.DnWMtrni:.BnctwoNocyi~GiG,ceoa2S.OOOrl; 10-10. 

;: ~ut;_~Coi~'~~eeC,:.~.000J:4i~.zJ; I0-9• C&kl 

poprawi twoje l rodziny aamopoczu
clłl. Spędzisz w1fc klika radoenych l 
sympatycznych dni. 

l.EW(23.YJL- 23.YJII.)Przy pew
nej ~gllwołcl. g!Ownłeweło-
~ pne.tyłesz. nedchodzltoe dni 
w błogimapokołu . Troc:ht z:amlesm· 
nla bfdl:le tytko w pracy mwodcJwet 

wyetl. W tyciu rodzlnno-towerzya. 
klm czeka clę wiele zmian, ktOrym 
warto po6włfclć Cłłly WOlny czaa. 

KOZJOfł02Ec (22.XJI. - 20J.)A 
}ednak daleł el(l w pracy ponlete 
nerwom. Nledobfze. Czeka elf leta.Z 
duto rozmow. n1e wszystkie btd"' 
mile. Wyclfjgnij wnloełd ;r popełnk).. 
nych błocfOW. Mały ftirt przerod;rić 
... mote w prawdDwa uczucie, ... 
~)eszc;rezostał~decy
zM. Keo. tyczllwy pomote .ro;re.. 
grat•lfpertlt. 

WODNIK (21.L -18JL)Rozpocz:nij 
~łydzleńnapelnymlu

.zle, bo l tak na pewne sprawy nie 
masz wpływu. Odzyskany czaa wol
ny pnemacz na spotkania w miłym 
gronie i na realizację tego, co na· 
prawdflublu. Wylwnystal aprzria· 
~*Ytuacft.kłoraprzyrieS!ed 
lllllMfn&eukcesm'IIOfJoNoJ.SpOirz 
PfZYIRnYm Okiem ne szefa. 

Horoskop 
dla .Cieb•e 

WAGA (24.lX.- 23..X.)~
kowanle pewnych spraw m'M)do
wych l osobistych PI)Z'M)II ci przys-
tąplćdodl:lał•niezezdwofonlllener· 
gbt.~tanzapal,bolok&z· 

Ja motellltnktpowtónyć. a azcz.ti· 
de Jeat etaoem ulOtnym. Drobne 
nieporozumlenie rodzinne popsuje 
c1 nieco hUmor. Partner zrozum» 
swóJ błllld i przeproal 

SKORPtON (2.4.X. - 22.XL)W po. 
łowie przvaztego tygodnia epotkaaz: 

.. z propozycj' ktOrej '* odrzucał 
bez:zaatanowlenla.Jeltl poOełmłeaz 
deCyzltwtetaprawłe,lopotemwde-

iaj M w tyae, bo tylko wytrwałoić 
doprOW&dzl" dt do wymarzonego 
aukoeeu. Bltdt ÓObrej tnyłlll 

RYBY (11.11. - 20Jil.)Kiopoly 
rwi4ane ;r ~ OIOblt mogiJ 
:zmienić t1t w pedagogiczny lńUml 
tylko wtedy, gdy okate sit. te jesteś 
wzorem clerplfwoAd. Z końcem 

przyutego tygodnia czeka clt cJo.. 
ayć trudna rozmowa oraz bardZo 
aympatyczna nieapodz.l.enka ze 
atrony partnera. Zrewantuł a6t. ale 

braknłe PQ'MJdOw do aatysfUcil 
Pamltłal o lmlenłnach kogo6, Ido 
czeka na tycmnla. 

lm( (21JY. - 20.Y.)ŚWietny czaa 
na teallzacit ambltnycłl planów m· 
VI'OdoWych, kłOre~naglejałdł 
dodatkowy wymiar. Mo.tee;r apo. 
dl:lewać alf zatem umanla pneto-
tonych l dodatkoWych plen!łdzy. 

ZapłanuJ swe dzlałan1a bardZo do
kłednle, wnieś nlezbtdne popr•wld l 

Wybierz l5ę: z wizytą do leiwa. bo 
llłan twojego zdrowlll nłe jest na,jlep. 
ar,. Szczera I'OZlT10Włl z partnerem 
.za.tegnadornc:lwłłburzt. 

RAK (22.Vl - 22.VJI.)Nowy ty. 
dzień rozpocznleu: w berdzo do
brym nastroju. Przypływ energii l 
chtcl do pracy pozwoli ci na rozpo.. 
częcle reallzacłł dawno lut~
tych planOw długoCalowych. 

Nlespodz.lewa.nymstrzykllnanaowy 

.ae to btdzle ruch ;r gatunku tych 
twOraych. Twoja praca l taktnt:mał
d4 uznania. Przypływ got0wk1 wpn.
włcltwdolkonałyhumot. ~ca
kllnaodpowledt. 

PAHNA (24.VIIł. - 23.1X.)TW(Ije 
za~ Inicjatywy apot~ alt ;r 

poparclemsz.ełOW,nletraćwłtcwla· 
rywewtuneslły. Tikwltckorzyst.aj 

z dobrej passy i nie odkladeJ dłutej 
realizacji awołcłl :zamlarOw ze.lltOdo--

STRZ:B.EC (23JCL - 21.XJł.)W 
łych dnilich tycie ok.a:l:e ... beiW
nlejs;r.enlt:toprz)'f)UeZCZAłri.Atrek· 

cja gonić btdzie •łfakcłf, • tyc;rli'NI 
ludzłe aprawl4 ci aporo aatyefakcjl. 
~ zapomln.IIJ jednak o pracy, o 
....,.",_....,, 



STRONA l 

(32) 

JA bardzo az.anuj~ ludzi doceniljliC)'ch czyj.ł trud. To 
wypijmy. l zapras:zamci9doscołu. Namltł4partyj
k~ Co wolisz'? Potcra? A motc rulctk9? Albo~ 

cQtra? 
- Niem1111 plcni9dzy na pierdoły. 
-No, J~eusiu, altutlt to nic~ pierdoły. A pieni~ nlew4(pliwie muz. 

Ktoj, kto 001::n4~ nosi przyJObie kieszonkowe wyst.arczaJ~ przcci9tn~ 
rodzlnic na prutycle dw6ch micsi9C)', to J1ll; pewnie i Llkic kieszonkowe w 
dzieli. 

Tik. Zaczynata al~ nutwna runda i Jacek nic miał wątpliwoki, te Jtarltl· 
niewyrctyscrowana. Ale storo z.u.kccptowa! przed chwil• warunki ftl.~pne, 
byłby idiot4. Jdyby tcrazli9 wyc:orlł. A oo prucietidiot.t nic był. 

Wymienił pi9Ć milionów na tetouy. Nie mólł mniej. Nic cbcial:, by pi9kna 
dziewczyna w kasie pomyślała o nim, te jest ubo&im krewnym Knazyny. A 
kiedy podawała mu plastikowe kf1!ki koloru morskiej wody, zobaczył w jej 
sztucznieuprzejmych oczach, telalt wł.tnie pomyślałL Pięt miUoo6w lu~ 
zapewne dawało lił! portierowi. 

Nicmial ochoty na karty. NiadJ ich nic lubił i musiałby dłUJO p1'2}'11~ 
ll91f'łoCl0l11, by samemu wcjjt do py. Ruleta była prosta, kolorowa, a za. 
miast trupiera,llal:aprzy niej krupicrb.. Włdcicicłom kasyna nicmotna by
lo odmówić poczucia estetyki. Dziewczyny dobrane były ze znawscwem. 
Kruszyna P<K14tYt zajeso wzrokiem. 

- Tatmyślałem.tewyblcruszdtieWCZ)'nf. -Czułsi9mi~SC:oł1111i po
krytymi cielonym suknem doskonale. Widać było, :!:c podświctlonccz.ctw(). 
nawymświatlcm l wylotonewielkimi lultrunillllcsąjcaodrugim domem. A 
mote pierwszym. 

Nic bez trudu p~isn~li si~ do rulety. Krustyn.a wpił oczy w WlllUA 
m osi~ kulk9ztak• milotlcl., tcniejC(Ina dziewczyna pozazdrol:ciJaby po
łyskliwej bryła: metalu tego spojrzenia. 

- StawiĄi . 

Podzielil tetony na trzy części, ale mecenas :!:achnął si~ rozdndnlony. 
- Boisz si~? Postaw wszystko. 
Było mu WIZ)'It..kojedno. Nic miał jużsiły bronić si~ przed nami9tnoki' 

hazardu. Pnypomnial sobie,jlk pned laty pnep-at w oczko do rwojeao sier
fanta półroczne pobory. l dopóki nie przepał wszystkie&O, czuł si~ wspania
le. Postawił na czerwone. Kulka odllńc:zyła szalooqo berta, potem coraz 
wolniej sz.amotała si9. ~niała, jakby zastanawiała się: którfj przegródk9 
wybraf. Wpadła wrencic. l widział, jak pię:tnadziewc:zynapodsuwamu ło
patą wypane l:ctony. 

-l widzisz? -&101 Kruszyny dotarl do nicsonicwyra:tny, wydawałoai9. te 
naptr.q. na vubcao płynn• szkła, roztańczooeso drobinami I'JI1(21i. -
Widzisz'? Komu to z.awdnę:czuz? Mnie. Stawił,j , 

Postawil wszystko na białe. l W)'lfał . 

Teru: już WSZY'CY z:wrócili na nleao UW819- Czuł na tobie dziesi.ttti oczu 
tłuj~ drobinami ao~. Słyszał napływł,j.,c szepty i ptz.cdziert,i~ się: 
przez. nie, rlluj4C)'jat ptyn.p.stal, J101 Knazyny. 

-Nie ltlwił,j na kolor. Poltaw na zero. 
Postawil. 
Pami~tajctZCZe, te wr9CZ)'ł barmance dwa miliony. Pami9tał włcietłeo

czy Kruszyny, który il! ochot• wyrwałby te dwa miliony i ljadl. Ale miał w Ide> 
szeni dwi~cie milionów i to pozwalało mecenasa KniiZ}'n9 mieć w dupie. 

Opreytomni.lł dopiero w u.moc:bodzie. Ze zdziwieniem zauwatyl, te pali 
cypro i te myśli tylko ojednym.1eby wrócić do kasyna. 

- Doqdjedziemy? -spytał. 
- Zapomniałd?- mecenas rozlał si9 na siedzeniujat galare.towatyot.az o-

ceaniczny. 
-Nie zapomniałem. Wracamy do kasyna. 
- Wrócimy. Ale teru ktoś czeta na ciebie. 
Znów zobaczył roqof1CU.owanc oczy, wpatru.;.oc si9jeszcz.c pned chwi

l• w niego. Oczy dziewczyny :wnienił,j~ tetony na miliony. I LI twarz, po 
kl6rej pndliZl\41 się: wuoticm, pły stawiał na zero. Twarz, której oczu nic 
móał zobacz)t, boikryte były za llonecznymi okularami. Czujna twarz race
ta, tiÓ"i widział jut, sdy po t1t picrwszyspotk.al: się:wbartu z~ A 
polem m: jeszcze, adYpod picrd1em oj1rictlił ~reflektorami samoc.hodu. 

-No, J.cek. Przestań jut myśleć o rulecie. Jesldmy na miej lal. 

Samoc:b6dstał przed pałacem. Ncoaotyckic wietyczki rzucały krótkie do
nic na lt11riuty klomb. Ze srebrnych świerków &pływały slrugi Jłonecznqo 
ŚwiatłL 

Nic pytał o nic. Wysiadl z samochodu i pocz.cut, at Kruszyna wygramoli 
si9z~ 

W pałacu panował cbł6d., ale powietrze umiut zapachem Jawendy przc
ał.UU~te byłost~ W boJu atrpcjli ku Jchodtom. Prowadziły na pi9t
ro. U wierzcbolb, nad drzwiami, cutowało czujne oko kamery. 

mi~~=:r~:t:u:!!.,~or:~Y;:~~=~n::~ 
zmatowiałe ayby. Kruszyna Ulrzym.lł ai9 dopiero przed t:ymj ostatnimi, na 
milcu koeytuu. Zapukał delikatnie. Nikt nic odpowiadał. Zapukał pggnicj, 
ztymsamymskutklem.N~klan:tęidtzwiiJ.St4piłyzlekkimskaypni~ 
ciem. 

Za niewieltim wcst)'bulcmj•ni.lł w llońcu salonit kominkowy, niemal 
wicmatopia teao mł,jduj.,:eaosi~ napanene. Przed wypsłym kominkiem 
siedziałwrotclurosłym~iJacctnicmiałbytadnycbw•tpliwałd,te 
jest to ten sam facet, któresowidział dzisi!Q w oocyw willi LandCJQ zobrzy· 
nem w rę10e. Nic mial by W\IPiiwotld, płyby nic mata przeszkoda. Facet mial 
ochraloocpółrJowyizc~w,t.tóreociekalycicpiUcsu::te~nabia
tycb łdanacb saloniłu w taclen spoC!b nic dałoby~ złotyt tej powy z pow. 
rotem, by cboć w przyblitcniu przypominała pierwowzór. 

(w) 

SŁOWO LUDU NUMER45 

Niejestem 
seksbombą 

Grzegorz Nle:qoda, Zl - letDJ mieozbniec Pulaw, student e
konomii .. domsld<J WSI, wys'-lJU w prognmie Opnlb Wln
frey ",nternational Mao" •• Gozeta Wybo~tt~t" podaJa, lhgro
madzone w studio telewizyjnym Amerybnld wybnoly go ~·
lnlkcyjnlejszym l n'libanlzl<.l seksownym mę~ świata. 

- To nieprawda - tłumaczy 
Grzegorz. - Nic było ładnego 
konkursu! Po prostu amerytańslti 
show, zabawa - nic wię:c.ej. Tyl.t.:o 
w Polsce zrobiono z teao konkurs. 
rozataszaJąc na dodatek.:, te cho
dzi o wybór seksmcnL Mam wra
tenic, te nie zrozumiano tu idei 
calqo prudsię:wri~. Z innych 
krajów ~czytni wysyłali swoje 
zclję:ci.a l t.:uety mqnetowidowe 
wprost do Oprah. Ona dokonywa
ła wyboru i przesyłała zapros:ze
nie. Niczegozatem nie wya.rałem i 
nie uzyskałem tadneao tytułu. 

Niejestem setsmcnem. 
- Je4aat. ieby ~do 5111-

Ńw, lllU.Sial pu ZW)'dęł;rt: u.Jo
wyekbakurntów. Q:ywłen;yl paa 
w swoje uaase? 

- Mott to zabruni nieskrom
nie, ale tak. Zdawałem SObie spra· 
wę:z tcao, te ludzie niechę:tnie ~ 
dą zgłuzać si9 do konkursu rekla
mowaneao jato wybór nl,jsek
sowniejsz.eao Polaka.. Bę:dą si~ 
wstydzili. Rzeczywiście tak było. 

Wi~ksz<Mć przyjetdtała z myślą o 
poznaniu Amerykanek w celach 
matrymonialnych. Na dodatek 
nie znalijęzyka anaielskieao. Wy
srać nie byto lrudno 

- Paa ttle lli.JślaiO uobltttha b.· 
riuy pGpm!t. łr.oi'Q'SÓłe llłalR6-..... , 

-Nie! Absolutnte! Takieao py· 
tania jeszcze mi nie zadano.~ 

- W,-,rldy, roql01- Czy bnł 
pulo pod uwqę decJ~ Uę u .... , 

- Chciałem przełamać mało
miasteczkQW4 wstydliwołć, nie 
,.dzttem jednak, te ~9 tak po
szuldwany przez dziennikarzy. 
Pierwszym wywildom towarzy
szyła oaromna trema., ale powoli 
si9 przyzwycu,iam. 

-Jalt:W)"AbfpobJ{wSI&Mcb? 
- Byłem w Chicaao 4 dni. Kat-

dy z nich drobiazaowo zaplano
wano, mieliśmy tet swój autokar. 
W show uczestniczyło 23 mę:t

CZ)'l.n z 20 kl"l\iów. Ws:zyw;y przy
lecieli w pi4tek wieczorem. W bo-

telu .Mcridien• ljedliśmy wspól
ną kolację:. Zakwaterowano nu w 
dwuosobowych pokojach. Ja i Ro
man Berlińskl mieszbliśmy z K.a· 
nadyjczytami, wię:c moaliśmy w 
cod.Ucnnycb kontaktach .rzlifo
wać swój an&iclski. Nast;pncao 
dnia, na potneby show, ubrano 
nas w maaazyn.ie mody. KAidemu 
dopasowano samitur odpowiedoi 
do jqo urody, koloru oczu ... Po
tem w Jotalu rjario się: 20 łr.oblet 
z rótami. Mogły wybrat sobie 
mętczyzn~ z którym chciałyby 
z.a:wrzet blitsząznąiomojć . W ich 
towarzystwie pojechaliśmy na 
trzygodzin114 wycieczkę: po mic6-
cie.Niebyłatbyt inte~ bO 
osląda1iśmy wszystko t. oltien au
tolwu. Atralt:.~ nutę:pncao dnia 
był bal. podczas które&o do na
szych stolików podchodziło po 
kolei ot. 300 kobiet. Odpowiada
liśmy na. ich pytania. Z jedną z 
nich, wybran4 przez siebie, mot· 
na było SI~ umówić . 

- Q:y lkorQ"stal pu z t~ motll
••kł? 

-Nie. Interesujące znajomołci 
zawarłem jut na lotnisku, &dzie 
witało nas mnóstwo rothi.Sicl)'l.O
wanych kobiet. Orpnizatorzy 
rozdali nam chof"Uicwlti w bat
wach naszych kn.iów, mieliśmy 
~je której§ z czc~'cych 
dziewczyn, dostJI,jąc w umian l
meryWsą_ Swoją cborgiewt:9 
podarowałem dwóm Czeszkom, 
blitniaczt.om. Zaprzyjatndem się 
z nimi i razem spę:dz.i.liśmy wolne 
chwile, czyli ok. tnech aodzin w 
niedziel9. W poniedziałek rano 
powiedziano nam, abyśmy z ba
gaia.mi z.esz.li do autokaru, bo po 
programie od razu zawiezieni zos
taniemy na lotnisko. Trochę: nu 
to zdziwiło.- Sam show trwał 
godz.in9. Nasze wystąpienia ~ęły 
połow9 czasu, poza tym wyświe
tlano rragm.cnty sfilmowaneao 
balu i spotkaó z dziewczynami. 

-Oconspytano? 
- Mieliśmy prudatawić się:, o-

powiedzieć o swoim hobby, a 111 

koniec, zaodoie z suaesti4 orpni· 
zatorów, wyaJoK: jakiś komple
ment w stronę: pań, w rodzaju: 
,.Jesteście wspaniałe! Oos.t.:onale 
się:bawiłem!'".Nicktórycbproszo
no tet o sc:harakteryzowanie A-
merykanek. • 

- Czy r6fa14 ale H Poick? 
- O, taki Prz.ede wszystkim q 

bardziej bc~rednie, wyluzo-. 
wane. Nieprz~' wagi do te
JO,jak li~ jest ubranym. M~ po
czucie humoru, są tolerancyjne, 
np. wobec naszych potknięć jro
kowych i. oczywiście, wspaniale 
wy&l•dl.k. Bardzo z.adbane. 

-Te ctdu'. kl6re ~banli»J ce
.. ,..akołrid? 

-Trudno powiedzieć. Liczy się: 
OCI6, co określiłbym jako charak
ter. Cof; pom.ię:dzy byciem !IOb4 a 
poczuciem oiezaletności . Coś, co 
sprawia, te spott.:ana kobiclA wy
wiera na mnie silne wntenie_ A 
Jeśli chodzi o wyJląd - wysot..a 
brunctt..a.szczupła, o ciemnej k.ar· 
nacji. 
-Jallzareq:Oftll~mlu,.

u~po"pulamołt:? 
- .Rótnic. W Pufawach mam 

wielu przyjaciół i nie tnt..ktuj' 
mniejakoi wyj,tk.owo. Afc na uli· 
cy bywa., te słysz~ zachwyty, kie
dyś dotarł do mnie okrzyk: ,.Patrz, 
seksbomba idrie!". Mówiono mi 
równict, te podobno dziewczyny 
dzwonią do radia i p~' o mój 
adres. Przykro mi natom1ast.,tepo 
pierwszym wywiadzie dla ,.Gaze
ty Wyborczej'" moi koledzy t. Ra
domia poczub Się: do~. Napi
sano wnjakobym powiedział, te 
jest to miasto prowincjonalne, te 
nic sl~ nie dzieje, a zmijorni pij• 
wódkę: lub ro:una'lfU.i4 o dziew
ąynach. Tonieprawda. Nictakic
ao me powiedziałem. Próbuję to 
wytłumacz)'Ć, widz~ jednak, te mi 
nie dowie~•·-

- Czy 11waia lię paJI D stbow...., 
-Nie. 
-CzyzcH:złlłlyllępuuslot.-

pa(01Nale B.l:p? 
-Nie. Niadyl 
-CQ'mapu~? 
- TU. Mieszka w Puławach, 

studhtie w Białymstoku ... Uprze:
dz9 nastę:pnc pytanie. Nie była. za-
zdrosna. _ 

Rozmawlała EWA URBANSKA 

* Bagsik w roli Janosika * "Solidarność'' agendą 

USA * Zła ustawa - poseł płaci 

Korwin-Mikke w taini 
Bnwa pn;rwł1ały pn;yb)'lqo do 

mloaastłt.i ,.la1ni" posła l łWen 
lhtłiPolłtykiRealnd,JanldlaiDr
włu-Młkke. Oprócz braw był o
krzyk Tadeusza K.owalczyt..a: Wi· 
tam koleaę:! PoufałelAć uspnwied
liwiona, jako te pan Kowalczyk 
taktc usiada w Sejmie, a oprócz 
tego lideruje miejscowej PC. Byt 
to jedyny objaw aktywności posła 
Kowalczyka. Pytania zadawali in· 
ni. OdpowiadĄi4c na nie, Janusz 
Korwin-Mille mówił mię:dzy in
nymi: 

• O lłbualb:mic: - Przez wol
nelAć rozumiemy nie to, ie wszyst
ko wolno, tle te wolno w ob~bie 
pewneao systemu. Liberał jest 
przeciwko podatkom. Gdyby 
UPR doszła do władzy, o&tycb
miast radykalnie zmoiejswno by 
podatki, wprowa~jeden sta
ły, niewielki podatek ,.poałówny-'. 
Oczywiście nie od kobiet - dodał 
Korwin-Mik.k.e.- Chyba te któraś 

wpadłaby na pomysł, teby praco
wać.. Wtedy- niech płaci. 

*Oafendaospoclarc:Qdl:-S.. 
~c, nietylkowPołsce. Afe
ra alkoholowa przyniosła zysk, a 
nie Rraf9. lm mniej pieni9dzy tra· 
fia do ~du, im mniej ludzie wy
diJ4. tYm lepiej, tym są boptsi. 
&pik - to współczesny Janosik.:, 
który .uk.radt• bankom zrabowa
De społeczeństwu pieni4dzc. 

• O prywatyDdł : - Nl,jpierw 
tneba stworz)t fundusz crnery
ta1Dy. UPR przeznaczy na6 30 
proc:. akcji Wde:go sprzedaneao 
przedsi.ę:biomwa. Spółki pracow
nicze nie lm,ją racji bytu. Kaida 
fabryka musi mieć wtałcicicla. 
Firmy sprzcdag motna na krc
dyL Kto wysra przetar&, ten wd.
miefirm9. 

• o pnnbtlllłu dzlaWaokl 
~ pnez panie:- Partie 
oie:mQMprowadzE takiej działal
ności.. Powinny b)t finansowane 

t.e składek czJontów i sympatY
ków. Ua.rupowania polityczne w 
PoiJc:e k~ z ula podatko
wych, co zdaniem J. Korwina
Mitke, jest standa1em.. Poseł oś
wiadczył, it Unia Policylti Realnej 
nie prowadzi działalności g.ospo
darczej. 

• Ottr&ętym"pn;)'lllierza" ,.
pit:łaz ReapDC•: - Korwin-M.ik
kewydałw~uzt)'moświad
czenie, odrzucone przez PAP. 
Stwierdził w nim, te ,Solidar
noAć• kor.eysttJ•c z pomocy CIA, 
była acend4, rządu amerykaftsltie
JO. (W tym momencie, po krótkiej 
d}'lku$i z aościem, JuiiSt Szlan
ta, szef radomskiej Unii Demokra
tycznej, opukił spotkanie). ·o..--a.,-M_ 
b)t wy:sokie. Nalety jednak wpro
wadtt odpowicdzialnolć mate
riałn, posłów. Jeśli głosowali za 
zł' ustaw-., powinni pokrywać wy
nikłe z leJO straty. (n.) 
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z regionu Z regionu Z regionu 
*Sytua<;ja"Kowentu-SA"~się.wtnimyu.totylkolwyl-.czn.leprezesa~duspólki
pl.sze w proteście grupi pracowników. 
• ł'o<Uęllśmy działania. by prezes ~U ze stanowiska- mcl~i szefzaldadowd .Solidarności". 
• Ttwa poszukiwanie kozła ofiarnego l tym mam był ja - twierclzl prezes _.tu sp6łld .Ko
went-SA". 

W "Kowencie" 
zapowiadają głodówkę 

Paktyani~ sytuacja ekono
miczna .Kowentu SA• niejest ko
rzystna: 10 mld z.adłutenia, 30 
mld rl u dłużników. Szykuje si~ 
arupowc zwolenienie 190 O!bb. 
Załop dobrowolnie wykorzystu· 
je urlopy rotacyjne (bezpłatne). 
Urlopów rotacyjnych nie bierze 
ani zarqd, arV preze~ ~du. 

Przewodnic:z4cy KZ .s·. Ałek· 
sander Turaiski nie ubywa, te 
wspomniana deklaracja o slrl,jku 
była dla niego szokiem. Na razie 
packonał podpisanych pod pe· 
tyt;ją pracowników o bezcelowym 
Ich działaniu. Twierdzi, te pogar· 
suijące si' warunki fabryki widz4 
wszyiC)', alf nie prez:e.s ~du 
spółki.- Pod,kliśmy działania, by 
prezesa odwołano ze staoo'łn.SU -
mówi. - Wykazuje bowiem 
niemoc w działaniu i Z&IZłjdzaniu. 
Wyczekiwaliśmy na obiecany 
proararo restrukturyzacji. Prezes 
chwalił si' nim nawet na se.ijach 
RM. A praktycznietakieso planu 
nie ma. O ile moina nim nazwat 
kilka kartek z pobotnyml tycze.. 
niaml pani prezesa: naJety zrobić 
to, wykonać tamto, pa.edsi~ 
wzląL itd...S0lidamo6ć•be2 ma· 
ła załatwiła w Narodowym Pun· 
duszu Ochrony środow;su IS 
mkł zł kredytu oa wdrotenie do 
produkcji ill5l&lac;ji do odsiarcza. 

nit. W z.amian oczekiwtia, te nie 
~c masowych zwolnień pra· 
cowników. J cbociat jeszcte pic
ni~dzy nie ma. .. jut :rosWy roz
dysponowane na spłat~ dluaów 
biet.ącycb. co stwierdził prezes, 
Jan Zbi&niew Sipika na jednej z 
narad kierowniczych. Jat Jdyby 
tean było jeszcze za mało, opraco
wanie konstrukcji wspomnianeJ 
instalacji umiea.a si' powiel'l)'Ć 
tatowickiemu ,.OPAM-owi". Wi· 
docznte prezes n.ie ma za urania do 
fabrycznych konstruktorów 

Prezes zarządu .,Kowent SA", 
Jan ZbiM;niew Sipit.a, o m.a.iJłCeJ 1i9 
odbywać głodówce dowiedział si, 
%Jll.Cty.- Niewiem nawet, kto w 
lak drastyczny sposób chce st~ 
tować-informujc.SL ".- Sytu.ac· 
p. je5C trudna. Brakuje zamówień 
na zbrojeni6włl9, w klórej "Ko
went SA• był wyspe:cjahzowany. 
Inwestorzy ochrony środowiska 
lilie nie~ pien~zy na nasze 
utz4Chenia, ale nast~pujc napływ 
zamówień, wzras~ zapytania o
rcrtowe. Uznanie przez NFOŚ za. 
prezentowanej pruze mnie kon
cepqi iwtalacji ~4cej tet 
oczymśś-r.Udc:z.y. Stawiam UJ"ZUt 

,.Solidamoki .. , te nie zdt,ic sobie 
sprawy z tótnicy w działaniu 

przedsi~bioMft pańslwoweao i 
spółki SA. Mamy zamiar restruk· 

Współpraca gmin · 
19 łutep CNibyto się spotkanle 

rijtów, lnanałitmSw i ,rezydeat6w 
województwa klelectłe&o. 

Dostrzepj4c potne~ wsp61· 
pracy orpnOw wykonawczych 
Jlllin utworzono konwent ~j· 
tów, bunnistn.ów i prezydentów. 
Na pn:ewodoiczącego Rady Kon
wentu rostal wybrany burmistrz 
Końskich Leszek BedJw'5;1d, 

W dalszej 'aęśd spefbnbl U· 

czestDlczyłkun.lorołw:lat;)'IW)'dlo· 

Ostrowiec 

ftllła Altdru:J SJJUL OmówłoiHI 
,.-oble• koDbrsów na 4)'l'Htoriw 
szkM podstaWOWJda l ucldaJu W ko-
athPda kollbnowych pn.edstawł· _.......,...., 

IJa.ootnky ......... ._.,_ 

wall taUe z koJMDclantem woje-
w6cbklm polk;ll po4łup. Jaceaty• 
Frydrydtem o sytuacji finan"owej 
policji. Jacenty Frydrych zwrócił 
si~ do samorządów z prośbą o po
moc finansową i TZCCZOWą. O.a.> 

Nie Bogatina 
2 lulep br.~ aalesilte CHI otwarda w Osłnrwc::a Św. IIOWCIO Buła 

l>ąoQ10W!ł-Kre4ytowep, któl')' jest~ bub w Labllale. 

BDKjestjednoosoboW4sp6łk4 
skarbu pa6stwa wyodrę:bnio04 z 
NBP.Jestto wi~banł prywatny i 
nie ma nic wspólnes;o z lubelskim 
Bankiem Komercyjnym, o którym 
obecnie JIOiloo w zwi.pku t afe" 
dotyCZ4q jeao gJówneso udzia· 
łowcaBoptina. 

BDK w Lublinie posiada SO od· 
działów i filii na terenie c.aleao 
~u. Ostrowiecka filia mieści si~ 
w wyremontowanym pałacyku U· 

sytuowanym za hotelem .Łysica• . 

Zarówno pi~k.ny wysuój wn9trz. 

jat i przede wszystkim preferen· 
cyjne oprocentowanie kredytów i 
lobt terminowych oraz szybU 
obsłup, mo1liwa dzi~k:i wyposa. 
teniu banku w komputery spra· 
wia, itcieszysi90nspotymzainte
resowaniem n.ie tylko jednostek 
lospodarki uspołecznionej, ale 
l&kte osób fayeznych. Jak poin· 
fonnowsi .sL• MJec:ąlław Mar
a.ewskł,kierownikfiliiBDKwQs.. 

trowcu, wkrótcezostanie wprowa
dzona obsługa dewizowa oraz u· 
ruchof~Jiony zostanie kantor. 

(Jsa) 

turyzoWlt zatrudnienie. Bez 
r:wolnień si~ nie obejdzie., ale lu
dzie nie p6jdą na bruk. J)zj~ki mo; 
lm osobislym tonlałtom t pruc
!ltm KPBP-SA, załatwiłem tatru· 
dnienie wielu pracownikom. ()s.. 

tatnio łOzatrudniono n1 budowie 
DPS. Powstały sp6lli w dawnym 
dziale transportu i stołówce zakła· 
dowej. Rada Nadzorcza •probuje 
mojedziałania.Uwa.tam,tetojest 
szukanie kozła ofameso tylkn w 
mojej osobie, a nie zwracanie u· 
wa&i na cały problem. Wywleka· 
nie problemów rabrycznych na 
ze,._-n4trz jest niczym innym jlk 
działaniem w kierunku destablli· 
ucji firmy. l ten urzut r6wn1et 
kieru_W pod adrex:m twi\Zku za. 
wodoweao .s•. Tworzy si~ kieps
ki image firmie, co mote tle dzia
łać na kontrahentów. 

Tn:ynaslb pracowników ,.Ko
wentu SA" JOlOwajest w Wdej 
chwili ro2J)OCZ4Ć &łodówk~. Prze
wodniCZJtCY .s· Aleksander Tu· 
ral5ki spotkał Si~ w Minl!terstwie 
Prukształceń Własnościowych 
(18 bm)zminlslrem,Jerzym Ory
aafsl.im. któremu przedstawił ca· 
łobztałt problemów ,.Kowentu 
SA·. Oczekuje odpowiedzi. 

A w .,.Kowencle SA • pr~~cuje 

jeszcze 587 1udz:i.Srednia płaCI w 
styczniu (bez podatku) wyniosła l 
mln364tyS.zi.Aiena średnią 
niebagatelny wpływ miały pensje 
prezesa, członków Z&IZłjdu, które 
-jatstwicrdzonowkn~izakła· 
dowej .s•- kilkanaście razy pn:e· 
kta~fabryez114Ś~ 

MAiliAN KLVS>:I 

Ostrowiec 

Przy g ()(i a 
z muzyką 
Muzeum HisloryCZDO-Ar

cbeologlcme w Ostrowcu za
prasza w niedzielę 23 lutego 
1992 r. o godz. 17 na koncert 
"Karnawałowa przygoda z mu
zy~" w wykonaniu zespołu 
"ANNMATO". Po koncercie 
degustacja wyrobów cukierni· 
czych hotelu ,.Łysica". W ce
nę biletu (13.000 :zJ) wkalkulo
wana jest degustacja. 

Podczu jedMJ doiJJ w woje
ridztwle tiekdła pollQa zatn;r
.. 22 po4e;frza.QJdl o po,ebde
DJe~,al2kkrtweo-bę
ący. ,. spol;rdu albhele CMieiJ
ral:aprawajułJ. w~ wytnd· 
W'le6malmodę34pQu.ydl,w~ 
20 ~dl .ęqa. Oto 
lllekt6re mełcilUlki przebzue ... 
praz ołlcen dyłantep klelecklej 
IWP, ud.tomlsan:a Bocdaaa Pr9-
aoblsa: 

• W Skowrou le (Jmina Piń· 
czów) 20 bm. o Jodz.inie l S jad.4cy 

Oksa 

Może na Wielki Post? 
Polaków ~ 4• brJ»ia .. nlbck ponad 15 t•• tar,L 

wwfcłlUa:twłec::Wrjestmaae..Prą- MĄk opi.ni~ ruuzdrowszych w 
kU te• ołlyczt,J tUJe baDdloftJ'. ~u (specyfika połotenia SU· 
Ka,If:Ale królewstld l}'by w ,.DOl'"" wów, zdrowa woda, mikrotłimat) 
mahty" dzidjest WJCQ1tC• ale la· cies:zą si~ dutym powodzeniem 
da. Tymczasem teao wł&łnie to- m.in. na Sl45ku czy w Krakowie. 
warujut wkniju nic brak\.lie. Gos- Nie maj• tylko odbiorców w woj. 
podatStwa rybne, te państwowe kieleckim. A prxecid ~ potyw
(mamyicb w WOjewództwie pi~) i niejsze od wołowiny czy wieprzo
te prywatne, których jest coraz winy i tańsze. KJiop'a.m :t;rwf.J l}'by 
wi~ mosą oferować świete, po- kfSILIUe Moło 20 tys. dotyda. Klo-
tyWRe i zdrowe dania na nasze potliwy w umsporcie, przetny· 
stołypnezcałysezon.Naprzykł:ad rnaniu, spn:cdaty1 A potneby 
GospManłwo Rybatkłe • Obłe klienta SI~ nie liCZ4, prosz~ teraz 
koło Jędn:cjowa ma • swoicli d- ju1 prywatnych, handlowców1 (&) 

Ostrowiec 
Subwencja z bożej łaski 

Niestety, nie q do końcajasne zasady obliczaniasubwenCJi pn:ez M;. 
nisterstwo Finan:96w. Ustlwa Rady "'ti.Islń• z pudnbll990 r. HbUilll,le 
te palay, rum ~ aorsze, oau.M aistle WJR1k1 ftu•sowe 1 ..,...~ 
swoJ4 prudiłęhion:lołt. W liStlwie l w udnral"flll przez S(Jm prowl
z-orłumb .. .iletowym nalll:wartałlt~orotaza•nf;yćmobtalhlałanla 
antymotynCJJne.. 

- Podstawą liczenia subwencji były dochody cminy z pierwszego pół
rocza 1991 r.- mówi skarbnikaminy Kazimien:Sk~t-llutn płaciłajesz· 
crc podatki i osign~liśmy ponad 900 tys. zł na jednego mieszkańca w 
skali rocznej. Dotychczas nie otrzymaliśmy konkretnych obliczeń z mi· 
nisterstwa i nie motemyzbadać zasadnolei zmniejszonej do ok. lO proc. 
subwencjiwpor6wnan1uzrokiemubiealym(w 1991 r -ok.4,Smld zł, w 
1992 r.- 483 mln zł) 

W świetle prawa, zwlasteza an.. 15 ustę:pu 4 ustawy adochodach gmin 
- IOI'$Zf dnt-Je, kPR)' J.ostaJe u katan J. ANDRZEJ NOWAK 

Końskie 

Pięćdziesiąt na godzinę 
Z informacji, które .sL• uzys- kon:ystaniu, tu składa si~ s.koor-

kało od szefa produkcji KZO Wła· dynowana praca wielu ludzi, jed· 
dyslaq ŚUnb wyniki., te jedna na uniana produk41e ok. 400 rur. 
maszyna - autumat do odśnHłko- Mimo że ważnym elementem 
-co CMkwaaia 1111' ka.aałlz:aqj- produkcjijest maszyna, bez czło
.,-dtwdgaco4ziąpronJnQuŁ wicU pozos~Ąje tylko .•. telas-
50 1'111". Pny odpowiednim jej wy. lWem. (-.t) 

policyjna 
ciągnikiem )l-letni Mirosław 8. 
wywyócił si~ na stromym podjei
dzie polnej dro&i. Traktorzysta 
poniósł śmierć, ajeao tona Anna 
doznała obratell ciała. 

• W I..tq (pnina S14P0rków) 
20 br;n. o godzinie 330 polic;ianci 
zatrzymali taeeh mieszkaliców 
Kiek:: Aleksandra D. (lit 33). 
Krzys:ztofaK.(Iat32) i Wawny{lca 
J. Oat l4), którzy włamali si~ do 
sklepu spotywczo-monopolo
weso. Mienie odzyskano w CI.· 
łości. 

*W Ilekada z ul. Panorunicz
nej w nocy na lO bm. ZliD4ł "polo
nez'" (nr rej. KBJ-2201). Takte w 
Kielcach z ul. Wawrzyll.skiej w no
cy na 20 bm. skradziono ,.polone
za• (nr rej. KJA-2174), który nas
tępnie porzucono w lianie wzto... 
dzonym. 

• W SkarfJsh-Kaak--łł z ul 
StPitałnej 20 bm. skradziono z sa· 
mochodu-taret.t:l,.filta 12Sp• ra· 
diostację~ na szkod' Rejonowej 
Kolumny Transportu SaniW· 
lleJO. O...t.) 
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VIDEO )Film Zabić 
Wolne reguły gry dla fortuny 

WWddele pi)'W8t.aydt 1JJPOI;y
aałlll bsct wideo z poweb.enlem 
"1))Chtłł,k hłtvoWIIIIukę D11 pro
wlrtrJI. W dobie kryzysu bibliotet1 
upadku domów kultury, degrada
cji wszelkich zorganizowanych 
formoddziaływania ideowesoi u
powszechniania kułtury właśnie 
kontakt z wielkim światem po
pn:ez mm z kasety jest praktycz
niejedyną f o~ współucze.stnic-
twa kulturalnego. To, te jest to 
oajcz~ciej bezsensowne przetu
wanie kina A-klasowego- zupeł
nie inna sprawa. 

Sprzętu ci u nas dostatek. Go
rzej z rozsądnym repertuarem i 
sterowaniem umysłami właścicie
li wypo:ł.yczaJni.Nie chodzi, oczy
wiście, o :tadną potityc'Z114 indok-

Kino w do11Ul 

trynację, ale o upowszechnianie 
oprócz całego teao wrzasku, chła
mu, bylejakałci takte obrazów 
ambitnych, atrakcyjnych, z gl~b
szym przesłaniem anystycznym. 

Kto ma prowadzić tą edukacj~? 
Przecie! uzyskanie licencji na 
prowadzenie wypotyczalni jest 
proste jak równanie z jedflll 
niewiadomą. Wystarczy tylko wy
pełnić odpowiednie dokumenty, 
wpłacić milion złotych i ro~ 
działalność usłu&OWlł, wypoty
czać kasety, doradzać, t~. 
Zsod~ na prowadzenie wypoty
czalni wydąje Warszawa, tam za. 
pad.\ją decyzje bez tadnego ro
zeznania, bez znajomości lo
kalnych realiów. Nikt nie pyta, 
przepraszam, właściciela ubiega-

~~Bez - litości~~ 
Z..6wltldwdGmwnHI1(Jilf,J411ltJ~~"""iJrir/ąkltut,mllllłl}'lllftmrldpnfdlo

dzf,teurd!t-tloJCtNU:JlltJIIIIlCimMlJos.}d/rdysnllklwlrd f>NntJI'!fOI'Qiilwlttlltb~ 
IIIIIIJiłniiiA:i. 

Ot6fGtrt. z dlitJiuMrko()o.l:ów, wrw lpłUfllmlllpoJ/41111WOipom~kilłkłir"Vfrtl ~ 
duxJo'IPf},JłlmllitiOikJnalf/tc,ilpNcltUfJd/klikllmllllll,kit-r/ytJIIIOI"IIIIIIfplt:JIIIt/}m(l
l'llf"~fiU7Q/kiJIII/.J%on)~cyllllłlJI'Oifrił,J/td:q(Y-IIfllnilldzk.rnondoko~ Hf•/c:z)'
ldrpoit}ndt...,.mlllq.w~.l:t!M·IIOdttltJry.Kit4ywydqwololmlftłeMiakJdrlrqfll'pn;p· 
~qpiNdoflkąitJ/t, ~ltJ/tfJ> llrlio!JyllłJIOM'(IdUJr/tllt.ltduł:Uu.~lłl(lq_,.Uddtł•IIJaadflll 
pqwlt4zlal-tWrodtrllllwy•qjąć}łlk.oplallłtfOIIItHdtrą. Gut,pol/QG•tz/alltel)jt,po.sttJM· 
wftlwdtfJłJifWrolfJIUił.f/nrJ.JdzW/Illlllll6wfOIIUpoli:alllt, roziiiiJrilzlciftrlrtlll,rd]tJprrlW(I 
wydajtsifb)'il•/1Ygrljp. 

Do lrtJMtJkqłJN•oHt •lt dodtod:J. Xloi ronokl z btallt11Cll11Dd16dwrw z łlttllt/11, tro
piqcut:ldkdn~JaołwbfiatÓWIIid}ttuPGI'Illtm.ltlłi'•Y"'JiaJ/tm.ftltil'ł'UJlal,}nt 
hitwaJ'~IZ, IOIO'ai7J'JZI!Cil łlitlltowł.. Siad prowddzt do NfJWtiO OrltG~III do potfbf} ~t z 
kt6rqla/lłOłllfH/.I;fpołt/llfllltpoi/Q"III.Prty//f(ZJJiifdOIIItf/JdJłtwtzyiiimr,fllpl!pJitl110 
ws~llltJ/tprzn Kl .. &Jillltr. lut"' oglqdGt. UJfCWIIL WlE$l.A W BARANSKI 

Filmy na niedzielę poleca: 

jącego ~ o licencj~: czy ma pan 
odpowiedni lotal? CzyoaJąda pan 
filmy,ttórekupił?Czypottafi pan 
odrótnE Bńgittc Bardol od Lou
isa de Funes? 

Brz.mitośrnies:z.nie,alewregio
nie kieleckim jest wypotycz.ałnia 
pracująca w zakładzie fryzjerskim, 
motna potyCZ)'Ć kasety w piwiar
ni, w maglu, w st:lepie z wanywa
mi, na plebanii, w biuru, na dwor
cu PKS. A włród właścicieli, któ
rzy otnymali tonce~~ są ludzie o 
zachwianej psychice, utrudnieni 
na czarno, prymitywni, bez naJ· 
mniejszych nawet kwalifikacji. 

Przeciettotakieproste:wystar
czy milion, dziesięć kaset i poda
nie. Wystarczy, by ruszył interes. 

(b") 

JACEK GAJEWSKI- "VIMED- KIELCE" 

Bez~tpieniłnumerjcdennalistlcb. 
przebc:;ilw, l'ucynl~W;a ekranilat:ja ren
lacyjntj po1ll'icki trymiDaiDej TbomaJa 
Hania. Co ciebwv.e, ci bóny Ui4ttll 
pneczytalinaot61byty~mm,twi.er
dąe,lttrltowniet1órycbwttkacbdorów
nu,iemiłtml'IIStiqprtWe.C6t,ruczp 

tll,JPI'IWiinl:lywidualnycb.oclcnt.Nieu
lep.jf.dnatWWliwckl,tetenfilmtmbl 
apokojnie obejrut, cboaa:ł om.twu 
Weądowmittorucmplowanietesoołn
zutobictomotlabuytbntflltldl.Kani.ba
lizmgł{)WDCgobołlllef'J.natwaiislytZDC 
scenywwię.xieniu.awreszci.eamfinali 
pojedyntł.zdtsperowanejqenttiFBI z 
Dlllliablnym mordcrą, to sceny dla ludzi 
o~psyc.bioe. 

Flłmoceni.unbudto,blrdlowysoto. 
Dl.-no • połskicb t&imoltbc::b llie było 
tUmristqo.lJKZYI)'mper(ctqjnie.zre. 
alizowane&odmnalu IICnW:}jnqo. Duta .... ~ 

.ne~BeKe .ct~te ._. •. .Milanie 
...-tł"t"'USA,~pniekc-Jił21a&.at.Gn-
A.Jo&fłlleł,SceaGieu,AatiMI1Hop
kiaRd:Jwria ............ n-.e.. 

Dramat: 
"Ognisty podmuch" 

Almy katutto6t:z:ne nu,k :mac:mi.e 
wi9ceiprz.cciwnit6wnitz1WOiennikbw,ale 
upoopiupnygolOWinlpnezduc:t~ 
wani-retyscriaiWiden-I(CnariUUmusi 
~WIZ)'IIłlcbmiłolru\ówtzw. 
moc:oqo kina. Fabuła JPI'OWidzal~ wza
SidziedoQ.włejwalticbiCIIQ1'łlkidiwa
:t.ak6wzopistymtywiołern. lnibynitdzi· 
eje~nk.,\eczpn.ccie:tOiia\jest 
WR«.bobemy, JIQI:ny, niszeqq
WIZ)'Itkoc:onadrod:z.e,lałttuwikłmy-cb 
wc:odzicnaetłopołYiudziNiebezzna.. 

czeniadlalflllorówttaoffimujestfakt,te 
scenariuszpnyi()IOwlljedeDzu~ 

wyd!. strliaków amci)'Uńskich. Wartołć 
.Bact.Mfu"'podn~lllliłat~z.d~i 
usW..U.Z efekty piroteclmiane. Jakby 
te&OWR)'Stkieaob)'lonllło:filmzrobiooy 
jcllt)'IIO'ropoameryta\Jku;nib}'nicsill 
niedzieje,obserwujemyoodzicnne,szare 
tycie slównych bohater6• i nqle narut.a 
napillde.MocDt,dobrctiDO. 

,.8lcUnd" - .()pbłJ .... IIda .. -
USA, czas JAJł'141135 .Uat. GnM brt 
IUidl, v.-m- 8allwl-. Jtułfer ......_ ._. .. """"'-

Przygoda: 
"Cynno de llerKenc" 

Niemawi~kszychspecjalistówod 
filmów .płaszcza i szpady" jak F'nm· 
cuzi. 

Ehanizacja klasycznego jut od 
pokoleń dramatu Edmonda Rostan
da pozwala na oowe spejrzenie na 
perypetiezabijakiz~wi~kszymno
sem całego świata. 

Co tu uchwalać,jeżełi o walorach 
Wetyprzemawiająg.i6wnienagrody 
i splendory jakie posypały si~ na ten 
właśnie film: dziesip:: Cezarów, Os
carzakostiumy, wyt6tnieniai presti-
1owe nagrody na tilkunastu tonkur
sach i przesl4dach! Murowana zaba
wa! 

~CJr- • lkqmt" - f'ruQa. Cal 
Jł'l.id;dł 140 a1ut. Gfllk; Guari ~ 
&.,J.,... w.,..,A.itt Bnldltt.leb
Jef'tWIIIJc.Piul..,.__ 

Znuiony .lcinemakr;ji•, roblony
mi naftdno kopytojllrNJm/ susa* 
qjnymi, zaczynam sit rozglądać za 
rzadkimi na na.rzych dcranacń ~czy. 
mlnalamL Zmrczony utworami w 
sf)llu ..pif.pqf, bum, bum•zarpkn/. 
Iem m dramolun kryminalnym z 
ponqdrłie .Jicon.ruvowonq inuygq, 
inJuutQqqml dwraklt!Tflml boM* 
terów i Ich p.fYC}rolog/{2/f)fml powik· 
laniom/, m pomyslor.'q, tTzymqjq· 
cą w naplrdultqjemniczq/abulq. 
lnnym/Jiowy- chttnTe oglądam w 
kinie roi. Q) pTzypominajllrrry .flfJ· 

rydr miJtnów, z których nqiwltk· 
nym byl Alfred Hitchcock... Do jego 
poetylei nawlqzl(le czaJom/w O.Jiat· 
nich latadt Brlan de Polmo, ale od· 
no.nr wraienie, ie /Inni rdyser:zy 
coraz mni(J wslydzq .J/f takl(i prtr 
wt!nienQI. 

Nald;y do n/dr angielski twón."' 
(Hitcilcodc td: by/ Angi/Jdem) Ja
..es Dean&e.a. tt6resoojciec, Basil 
Dearden, wiatach pięłdziesi4tycb 
i sześćdziesiątych zrealizował 
wiele przyzwoitych filmów roz* 
rywkowych, z. pami~tną .Iisą 
dżentelmentów" na czele. Jeao 
syn odebrai swanne wyksltałce· 
nie w Oxfordzie, potem uW si~ 
filmami kr6tkometratowymi. 
nagradunymi na mi~narodo
wych festiwalach, at został wzi~
tym scenarzystą. Za , 5eenariusz 
znanego u nas .,Fatalnego zauro
czenia"był nominowany do Osca* 
ra. W ubieglym roku napisał sce
nariusz wedłua zapomnianej po
wieści IJy LeYluzl953 rolni i sam 
Stanl)l za kamerą, by go zreaJiw
wat. Tak powstał kryminalny 
dreszczowiec ,.POCAŁUNEK. 
PRZED ŚMIERCIĄ". 

Pierwszy film na podStawie tej 
t:siąiki Levina (autora ,.Dziecka 
Rosemary") powstał w roku 1956, 
ale dzisiaj nikt o nim nie pami~ta. 
Deanlen pruniósł akcję sprzed 
czterdziestu lat w czasy współ
czesne, wprowadził pewne ~a
ny, uwzględnił przyzwycząjenia 
obecnych widzów, ale nie UCZY&· 
nowal z tego, co w powieści oaj
watniejsze: odsłaniania czarnych 
stron ludzkiej natury. Bohaterem 
filmu jest młody Amerykanin o 
miłej powiea.cbowności. w któ· 
rym nikt nie podejrzewa człowie-

Kino-konkurs 
Dla miłośników filmów kino

wych organizujemy wspólnie z 
kielecką lirtną., Video lb!i'" (wypo
i;yaalałalsprzeddłwetwłdeozU
c-eat,k Dll wypolyc:zule., al. Staszi
ca. 6/lł, pasat za .IAKhrikłem") 
konkurs ze znąjomości tych 
filmów. Wystarczy prawidłowo 
odpowiedzieć na podane ni1ej 
tny pytania, wypełnić kupon ton- . 
kursowy i przesłał; go pod ad
resem redakcji .,słowa Ludu" (25-
953 l.iekc 12. skr. pea. 171, z4 ... 
plUłem .,liDo-kollkun"'). by 
vniąć udział w losowaniu atrak
cyjnej nagrody: bsel)' wldeo z u
pu:ym filmem.. Termin nadsyła· 
nia wypełnionych kuponów mija 
po tyaodniu od daty dzisiejszego 
konkursu. 

Na ekrany kin weszła amery
kańska komedia " Rodzlu Ad-

ta op.miętego obsesją zdobycia 
bogactwa i społecznego prestitu. 
W tym celu prqnie zblityć si~ do 
pewnego potentata przeroysłowec.. 
go, by w przyszłości ująć jego 
nticjsce. Magnat miedziowy ma 
dwie pi~kne ci>rt.i bli:tniacz.k.l., 
wi~c oajbótszą c1ro&ą do obj~a 
jeco fortuny bęldzie małteństWO z 
je:dJ14 z nicb. Młody człowiek ru
szy w tym lcierunltu z całą bez
wq.l~nołci4, a psychopatyczne 
skłonnoścj nie pozwoł4 mu cof· 
n!F si~ nawet przed morder
stwem. .. 

Ten niemaJ klasyczny w swojej 
konstrukcji kryminał ma - zgod
nie ze st.arymi reaułami gatunku
podłote psycholosiczne. Morder
ca miał trudne dziecillstwo, bo oj
ciec porzuciłjeao i matk~, a c.hło-
pak od najmłodszych lat pos:zuki· 
wał autorytetu. Od biednego dzie-
ciiłstwa marzył te! o bopctwie. 
Ta psychologiczna wat'ltwa r..Jmu 
jest dotć schematycżna, ale dra.tni 
w nim co inneao - .. unowocześ
nienie• polell\iące na dosłownnś
ci, brutalności. obscenach. Stary 
Hitchcock nie musiał pokazywać 
roztrzaskanych głów pi~knych 
dziewczyn, czy IOnJłcych we krwi 
wanien, by wywołać u widzów 
dreszcz grozy. Deardenowi td. nie 
było to potrzebne, bo i tak potrafił 
zbudować nastrój strachu, atmos:-
fero zagrotenia, pełen napi~ 
klimat mrocznej opowieści, pod
ROSl.4CY temperatu~ at do wrze. 
nia w scenie finałowej. Po co wi~ 
pos:ŁCdł za modą! W zrealizowa
niu tegodreszczowca pomogli mu 
znani aktorzy - młody Matt 00-
loa, pi~kna Seaa Yogq (.Wall 
Street•, .Bez wyjścia•), wielki ak· 
tor Bers:mana - Mu vo• Sydow 
(.Siódma pieczęt•, .. Twarz"'}, wy
bitna aktorka Diue. LHd. W epi· 
zodzie &ospodyni oglądamy Eli
Metę~ która w Polsce 
była Jwiazdą (.Gdzie jest gene-
rał?•, .żona dla Australijczyka•, 
.Malteństwo z rozsądku"), ale w 
Stanach Zjednoczonych przepad
lajako ałtotta. W sumie ,.Pocału· 
net. przed śmiercią• to nic wybit
ny, lecz jednak interesujący kry
minał, zwłaszczadla amatorów te-
go gatunku. TADEUSZ WLfCEK 

VIDEO 
RAJ 

damsów". • 
l)~ imię l aazwtsto sbwoe

ro aateryb6sklqo rel;ysera, tt6-
reao OOrb era tu~ &16WD4 rolę. 

2) Jak tuiZ)'Wa llię • łJm fUmie 
bmenlyaer~Fran
keaslełu Cera 10 Cartl StnacQ
ea)T 

J)Co .. lekQoooleW ... _,. 
Ad4uas., któq pa. Drłstbta Rlcd.T 

R~e koD..tllml z 8 late
ao: 1) Miclaael Corbea l} Lla4b 
HIUlt3) Muisb. Nqro4ę Dftmdo
WIIIUI przez .. Vldeo bf' wylosował 
HUertKepe-f(~G,Ilł.Sp61-
dziekza 26/26) l pi'OSZOIIY Jest O Jej 
odebnmle w tej ftrmle. 

KUPON KINO-KONKURSU 
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Kazik 
To nie tylko imit; lidera grupy 

KUL T, ale nazwajednoosobowej 
orkiestry. Pomysłodawcą .pows
tania• Kuita był podobno nau
czyciel z liceum plastycznCJO, 
który w wolnych chwilach u,im~
je si~ realiz.acją naara6 w studiu 
OKO. Jacek Kufmki, bo o nim 
mOlft, w cusie kiedy Kaził Jf3ł 
punk-rocka, działał jako hard
rockowiec. 

Wszystkojedi'Ulkz.aczołosi~la
tcm 90, kiedy Jacek zwrócił si9 do 
Kazika o napisanie tekstów i linii 
melodycznycbdopodkładówzro
bionycb na komputerze. N~pierw 
były tylko trzy piosenki: Spalam 
si~. Piosen.t.a trepa i Nowy kon
lli.kt ~wiatowy. Współpraca się: 
przcdłutyła. Dla K.azib okres ten 
był znakomity, powstały wszyst· 
tie tcltsty do nowej płyty Kultu -
• Your Eyes'". Jacek KufirKi przy
nosił nowe podkłady, Kazik pisał 
teksty i linie melodyczne. W 

Tego słucham, 
to polecam· 

ł! Iea.tO....-c;.... 
sb. Cey 41-letni PhiJ Cołlins 
(28 stycznia obc.bodził JWOje 
41) nie umie, albo nie chce 
tańct)'Ć? Teao rue wiem. Ra
~obejrzct fantastyczne wi
deo.JCailtDance-topiose.n
b akurat na ostatki. fłtdzie przrj=:ne.Of 
OW' Ufe- QlteeD,jednycb na 
pewno rui, te wlałnie teraz 
gra s~ wi~ piosenek Que
en.Nicnieoapis:zonatente
mat Po kolejnym przesłu
chaniu piosenka tanie~ 

''*· 

czerwcu mielijutgotowy materiał 
na płyt". Weszlidostudiaiwszyst
tonagraliprzywspółpracyzWojt
tiem Przybylskim. AJe potcm_. 
potem zacz~a się: wę:drówka po 
wydawnictwach. Tu mówiono te 
to nic nie warte, tam. te nie ko
mercyjne, a jeszcze gdzie indziej, 
te to ju1 stare. N~lepsze warunki 
upewnił jednak ostatecznie ZIC 
ZAC. Kazik wystvJił w Sopocie;. 
ale potem stwierdził, te było to 
niepotrzebne i wstydzi si" tego. 
Podoboo do dziłl AJe pierwrac 
koty za płoty,n.azwa si" pojawiła i 
utkwiła w parni~. W ubie&łYm 
rokujesieoUt na rynku pojawęa si~ 
kaseta .Spalam si~·. potem kom
pakt, a tytułOWI piosenka stała się~ 
przebojem. Pojedyncze koncerty 
sprawiły, te Kazik w nowej we~ii 
bardzo się: podoba. 

Jakle plany ma w tym roku? 
.Chciałbym po pierwsze na

p lti.lą piosenek ojca., który był 

z zawodu architektem, a w wol
nych chwilach &fllł na gitAn.e i pi
sał flljne piosenki• -mówi Kazik. 
Tatajuttcgoniezrą:,i, w 1967 ro
ku wy~bał do Francji i tam 
zmarl.Jedyne. aby ujrzały świaUo 
dziennetonagratjewnowej aran
tacji. Piosenki q Jrancuskie•, re. 
fleksyjne, rozrywkowe, pełne 
t~stooty i goryczy .• Poza tym dru
gim planem jest nagranie płyty 
koncertowej z KULTEM z Jaroci
na". 

Jut wkrótce ultał.e się: płyta- re
edycja- .Postucha,j to do Ciebie•. 
~dzie to werąja poszerzona o u
twory odrzucone wtedy przet 
cenzu~ oraz o utwory .Do Ani• i 
.Piosenk" młodych wi~larzy". 
Kazi.k: w czerwcu ponadto planuje 
promocję: materiału z gruJl4. 5-6 
dutych koncertów uwiecznicr 
nycb ~e olbrzymim show w 
Jarocinie. Good Luckl 

Muzyka l słon: 
Beverte,.cruu 

You li&ht up another ciprette 
and l pour the 'Ni.ne 
lt ·s four o "clock in tbe momi.na 
and it 8 startina to get light 
now l·m right where l want to be 
Iosing track of time 
butlwish thatit wasstilllast niaht 

You look lik.eyou 'n: in anotber 
world 

but I can read yout mind 
bow can you be so far away 
when I go away 1·11 miss you 
and l will be thin.t:ioa of you 
every night and day jusL. 

Promise me you ·u wait for me 
causel"U besavingaU my lovefor 

you 
and l will be home soon 
Promise me you ił wait for me 
I need to know you fe e! the same 
Wlytooand fu bebome,IIlbeho-

Zapalasz. kolejnego psierosa 
Ja dolewam wina 
Jest czwarta nad ranem 
Zaczyna ~witać 
Jestem tu, gd2:1e chcę być 
Trac~ poczucie cu.su 
:taJ mi koń~cej si~ nocy 

Qdpduję Wlt.l)'llkO 

Jal motesz tak być daleko 
Leiąc obok mnie 
Ody odejd~, bfd,z.ie mi ciebie 

brUowało 
~otoblemyślała 
.Katdej nocy, Wdego dnia 

Przyrzeknij mi, te zaczekasz 
namnie 

Cał4 mih»t zachowałam dla 
ciebie 

l jut f\iedługo wtóc~ 
Obiec.ąj, te zaczekasz 
Mus:r:~ wiedziet, te tak samo 

czujesz 
Wrócę do domujut wkrótce 

Będą u. nas Za tydzień sylwetka tej pięknej dziewayny. ['lie wie~ 
państwo? Radzę knpić .SI owo Ludu" w sobotę za tydzi
eń_ Mimo to, że Złljęcie będzie tylko c:zamo-biale, to l 
tak Beverley Cnven wyjdzie na nim ślicznie. 

Takie LUBIĘ! 
Po grupie Procol Harum, llo

I<Jnl ..,...onawcy przylado do 
Polsld. 

Jut za trzy dni, 25 lutego, wys
ąpi w Katowicach z półtorago
dzinnym show grupa Europe. Kil
ka lat temu zasłynął ten zespół, 
wtedy wszyscy tylko odliczali 
przebojem • The Fi naJ Count
down•. Grupa W)'Sl9puje ju1 od 
początku stycznia. 

Tournee zespołu trwać będzie 
przez trzy miesiące i wiedzie 
niemal przez całą Europę. Finało-

wy kancen zespołu od~zie si~ 
w Londynie. 

Ciekawe, czy zespół wylao5uje 
swój n~Vnowszy album i ut'N6rjed
nocteśJtie- .Prisooers In Parad!· 
~-. 

Po szwedzkiej grupie Burope, 
odwiedzi nas inna słynna kapela 
Level 42. (9 marca wystąpi przed 
publicz.ności4 Wrocławia, 10 mar
ca ~e motna ją zobact)t w 
Poznaniu, a li marca w Warsza
wie.) 

PS.~ka,ddęldllletylkoza&.· 
wortll bUel u ll.oncul Lenl411 

WIELKI KONKURS 
Pytanle dził dla stałycłl Czylel

n.lków, bardzo proste. Jaki aumer 
ma dńslejsz:a zapdka. DlB więc 
ZAGADKA llł ??? 

Na odpow:letłd czekamy pod ad
rae.JD redakdl przez dn tnodnle. 
"Sl..WO LUDU", 15-953 Kielce, 
utka TlliJowa 1&. z dopbkłe.m 
TRUOE NA NUCIE. 

MusicNews 
from the World 
.- Włoski miesi~ik muzycz

ny M.Wea EObdd przyznał dorocz. 
nenagrodywyrótnilijlłC}'Insi~~ 
lom włoskim i p-jazdom światowrj 
estr.dy. Przyznano nagrody w kate
gorii ~lepszych albumów pop, roc
k.o'łt')'ch, jazzowych i w dziedzinie 
muzyki klasycznej. Za ~lepszy al· 
bum rockowy uznano ... tu UW A· 
GAl UW AGA!, prosz~ z.aroknąć o
ay i policz)t do dziesi~u ... OUT 
OF TIME, grupy R.E.M. Album 
AaronaNevillei. mtytułowanyWa
rm You Heart wybrano najlePQ4 
plyąpopmusic. 

.- W wywiadzie d1a M1V Mld 
J...- powiedział, te basista Bill 
Wymanprawdopodobnie rozstałsi~ 
z JI'UPII Tbe Rolling Stones! Takie 
plotki krątyty jut od pół roku i było 
w nich sporo prawdy. Jagger dodał, 
te w cusie nagrywania nDwej płyty 
partie Wymana na basie zagra cita· 
rzystaRollllieWood.A WlĘCSTA· 
ŁOSIĘ! 

.- Alaa WUder, jeden z dwóch 
mało znanych ludzi z. grupy Depe-

che Modcnagrałwłałniesolowąply
tt;. Album u We si~ na rynku ju1 w 
kwietniu. Ko~4C z rocznych 
wab!;ii,jatie zafundowali sobie pa
nowiezDepecheMode, Alan zreall. 
zował plany, które cbodziły mu po 
głowie- powiedział w wywiadzie dla 
MTV. Alan dodał, te llll,jwatniejsza 
jestjednakdla niego kariera w DM. 

.- PołsoDnieistnieje!Sypali.zo

wany wcześniej przez prU{:, w ame
rykańskiej grupie metalowej, stał si~ 
fa.ktem.Zzespołemrozstałsi~ basis
liC.C. DeVille, któregonarll:omall· 
skiewybryki przyczyniły si" mi~ 
innymi do odwołania kiltu koncer
t6wprzcz.Poison. w_okalistagrupy
Breu Michaeis- stwierdził, te taka 
sytuacja nie mote trw~ dłutej. Le
piej będzie d1a nas, a C.C. mote się~ 
opanuje- powiedział. 

• Arneryltaflakagrupa8.5Zina
arywa właśnie ~W\ now• płyt" i ofic
jal.nie wiadomo jut, te wokalistka 
Cindy Wilson rozstała si~ z zespo
łem. Przy~ byty nieporozumie
nia natury osobislCiJ. 

LUDZIE 
USTYPISZĄ , 
a ja odpowiadam 
' Paau Andrzejowi Wilioso
wiz Osaruwca, te na,jbard2iej w 
wolnych chwilach lub~ słucha! 
Beverley Cravcn, ostatnio. Pou 
tym Coltinsa i oczywiście Sally 
gupyVayaConDios. 

..... Pan1 Barbarze Sok61 z 
Klełe obłcc~ te jut niady nie 
powiem nic złeto o l.C$Jl(lle Papa 
Dance. A z drugiej strony bardzo 
s~cieszt;, te zespółjutnie ist· 
nieje,świetnie! 

' Pani4 Kasię pragn~ USp!)
~.tezd~ePanijestcalltiem, 
całkiem. Zclj~e napf!Wd~ jest 
O .K. 
'- Puł Agato M z Busb 

Zdrojll,dąj~slowo,bardzo lub iQ 
to miasto. 

' PaWlace Plllde z IOele, 
któramalilatek,ajutczyta.Tru
cie na Nucie• i słucha radia, dziQ
ku~ bardzo u ls:urkę z okalji 
Dnia Dziadka. Tylło, te ja nie 
jestem dziadkiem, ale to dro
biaz& prawda'! 
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SPEDPOL 
Kielce. ul. SkrajnaJ 

St.OWO LUDU 

Likwidator Kieleckiej Spółdzielni Niewidomych 
25-214 Kielce, ul. Hauke-Bosaka 7, teł. 470-01 do 03 

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofert 
na sprzedaż nw. nieruchomości położonych w Kielcach, 

z uregulowanym stanem prawnym: 

- Hotel Pracowniczy ul. :nota 7, powierzchnia działlei 1660 m kw., 
budynek dwupiętrowy - pow. użytkowa 1.240 m kw., cena wywo
ławcza- 2 mld zł (częściowo zamieszkały). 

- Baza produkcyjno-usługowa w budowie przy ul. łbuke-Bosaka 7 
o pow. działlei 21.384 m kw. z halą produkcyjną o pow. użytkowej 
4.400 m kw., zaawansowanie 35 proc. oraz zaplecze budowy. Teren 
ogrodzony i uzbrojony. Cena wywoławcza 4 mld zł. 

Informacji na temat ww. nieruchomości udziela likwidator sp-ni. 
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem .Przetarg" należy skła

d..: w siedzibie sp-ni w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia. 
Składający ofertę winni wpłacić wadium w wysokości 5 proc. ceny 

wywoławczej do kasy sp-ni najpóźniej w dniu przetargu do godz 9. 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sp-ni w siódmym dniu po zamknię

ciu terminu składania ofert o godz. 11. 
Sprzedający zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych roko

wań z oferentami oraz swobodnego wyboru ofert, a takźe prawo unie
waźnienia przetargu w calości lub części bez podania przyczyn. 
Nieruchomości można ogląd..: w dni robocze od 7 do 15. 
Wadium przepada w przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał 

przetarg od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. 

Rada Pracownicza 
Przedsiębiorstwa Budowlano--Remontowego 

Handlu i Usług .Budrem" w Kielcach 
ogłasza konkurs na stanowisko 

DYREKTORA 
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać 

następujące warunki: 
-wykształcenie wyt.sze budowlane 

NUMER <15 

PPKS Kozienice, ul. Warszawska 59 

ogłasza przetarg nieograniczony 
na sprzedaż w dniu 27.11.1992 

pojazdu marki ,.żuk A-06" 
rok prod. 1983, szt. 1. 

Cena wywoławcza 7.000.000 zł. 
Przetara odbęldric si~ wświeUicy przcdsi~biorstwa o &odz. l O. 
~pqj4Cf do przcWJu obowiązani .54 wpła~ wadium 

w wysokolei !O proc. ceny wywoławczej pojazdu w kasie przed· 
si~błoBtwa najpOiniej do aodz. 9 dnia, w którym od~dzie si~ 
pn.elafX. 

Zastneaa si~ prawo do uniewatnienia przetara u bez podania 
przyczyn. 

Odbiór pojazdu w stanic technicznym takim, jakijest w dniu 
przeWJU. ~lA 

Zarząd Gminy w Odrzywole 
ogłasza przetarg 

na wykonanie zasilenia w energię elektryczną 
n etapu osiedla budownictwa jednorodzinnego 

w Odrzywole przy ul. Opoczyńskiej. 

Zakres robót: 
- linia średniego napięcia 18 kW 
-stacja transformatorowa 
- linia niskiego napięcia 
-oświetlenie Uliczne. 

Informacji szczegółowej udzielają pracownicy 
Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 15.00 
w dni pracujące. 

Oferty pisemne prosimy nadsyłaó w terminie 
14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłosze
nia pod adresem Urząd Gminy w Odrzywole 
ul. Warszawska 53, 26--425 Odrzywół. 
Zarząd Gminy zastrzega sobie prawo unieważ

nienia przetargu bez podania przyczyn. 

- umiejętnałci organizatorskie, kierownicze, przecisi~ 
biorcvit 

- znąjoma§ć mechanizmów runkejonawania przedsi~ 
biorstwa w warunkach gospodarki rynkowej 

-co najmniej 7-letni stat pracy w tym 4 lata na stanc; 
wislru kierowniczym 

Zakłady Ele/dronowe nLaminan w Piasecznie 
ogłaszają_ przetarg nieograniczony 

na sprzedaż 4 mieszkań w budynku mieszkalnym 
w Kazimierzy Wielkiej przy ul. XXV-lecia PRL 24 A 

(obecnie Jachimowskiego 34 A). 
- dobry stan zdrowia 
- nie przehoczony SS rok tycia 

Oferty składane przez kandydatów powinny zawient: 
-podaniezmotywacjąubieganiasięostanowiskodyrek

tora 
- kwestionariusz osobowy z rotografią i tyciorys 
- uwierzytelnione lXIpisy dokumentów, stwierdząjące 

wykształcenie i kwalifikacje 
- dokumenty potWierdzające stat. pracy na stanowisku 

kierowniczym 
-świadectwa i opinie z ostatnich S lat pracy 
-aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia i braku przo.. 

ciwwskazań do ~mowania kierowniczego stanowiska. 

Oferty wraz z dokumentami nalety skł~ w terminie 
14 dni 00 daty ukazania sit; ogłoszenia, pod adresem: 

Rada Pracownicza 
Pnedsiębiorstwa Budowlano-Remontowego 
Handlu i Usług ,.Budrem• w Kielcach 
u1. Buczka nr 47 a 
z dopiskiem na kopercie KONKURS. 
O zakwalifikowaniu do konkursu oraz terminie jego 

przeprowadzenia kandydaci zostaną powiadomieni indy
widualnie. 

Informacje o przedsiębiorstwie kandydaci mogą uzys
kać w biurze przedsiębiorstwa te1. 66-40-41. 

Konkursprzeprowadzi Komisja Konkursowa, powołana 
:z.godniezan.JS ustawyzdnia2S września 1981 r. o przed.. 
sit;biomwacb państwowych (Dz.U. z 1991 r. nr 18 poz. 80 
z pótn. zmianami). 

Rada Pracownicza zastrzega sobie prawo odcz:ueeoia 
oferty bez podania przyczyn. 

Budynek ~Y w sieć wodnokanalizacyjną, 
c.o., cieplą wodę, instalację elelclryczną, 
teletechniczną, rad~telewizyjną. 

M-3- pow. 52 m k.w. wysoki patter 
M-3 - pow. 49 m k.w. l piętro } możliwość 
~2- pow. 31,4 m k.w. l piętro połączenia 
~2- pow. 31,4 m k.w. 11 piętro 

Cena wywoławcza za 1 m k.w. -2,5 mln zł 

oraz lclub z zapleczem o pow. 75,4 m k.w. 
-cena wywoławcza za 1 m k.w. - 1,5 mln 

Bliższe informacje - telefon 21-080 w Kazimierzy Wielkie/ 
w godzinach 8-14 z możllwMcią oglądania. 

Przetarg odbędzie się w pomieszczeniu ldubu w Kazimierzy 
pny uL XXV-lecia PRI.. 24A (obecnie Jachimowskiego 34 AJ 

w 14 dniu po ukazaniu się ogłoszenia o godz. 12. 
Je$1/ w l)m dniu wypadnie dzień wolny od pracy, 

to przetarg odbędzie się w llliSffHN!ym dn!u ~ 
Zaletady ~sobie ptawo unieważ111ema przetargu 

bez podania przyczyn. 

Skład reklam . .Exbud 13• B1uro Reklam .Słowa Ludu", teł. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18. Redakcja me lXIpowiada za tte6ć zan:ueszczooycb ogłoszeń. 



NUMER 45 
SŁOWO LUDU 

"Siowo" telewizyjne 

7.Jll 
7.J5 
8.00 
11.30 

'-"' 
9.00 

I:I®ID®'IrA\ 
PROGRAM I 
J>rooramdnl> 

1&31 

tUt 

19.30 
20.80 

~m:-aaro ~~:: 
Na zdrowie - program 

2130 
retrucyjny 

r=~~~:UGP n.oo 
katolickiej dla drieci i ro- 22.50 
drio6w 

Jestem za_ Adam Mich· 

'"" Seans filmowy - Prosrun 
Ewy Banuztiewicz 
,.Jtodocywl'=j"-
W ~urodzin 
Fryderyka Chopina 
Panonma 
Słowo na niedziel~ 
Jak białe i czarne klawisze 
-rotopafie Ewy Rubinstein 
,.J.cbroo" (3) - .. rial 
prod.austral. 

9.25 ..S-10-15"-proa,ramdt. 
dzieci i mlodrietJ 

.,Madame lrene•- roman
se AJebandn& Weny6-
skie&o w scenerii Teauu 
,.Na Wodzie" w ł.azi:enkach 
Panonma 10,(10 J~k an&iel.sti dla dzieci 14.10 

10.05 ~~ojownic:te ~e Nin 

111.30 

u.oo 

U.l5 

12.55 

13.15 

1U5 

17.15 
17.35 
17.55 

18.15 

19.15 
19.Jll 
20.00 
20~0 

22.00 

o. os 

7.Jll 
7.35 

8.00 

ja• - serial arumowany 
prod. USA 
Zimowe (&rzyska Olimpij
skie- Albertv111e 92 - bob-
alejea:wófki.Jlalom spec
jalny mętczyzn 
Telewizyjny toncen 
tyczeń 
W~rówkldałekteibli*ie 
- :,.Śmieci.. - fdm dok. 
prod.fr. 
.,Świątynie przyrody• -
,.Part Evef'llades w Kałi· 

7.55 
8.00 
9.00 
9.50 
955 

10.15 

romii"- film prod. fT. 11.20 
W alt Disney pn:cdstawia: 1 U5 
,.Kacze opowiełci•, ,.No-
we przyaody Davy eao 12.15 
Croclr.eta• ~ serW prod. 
USA 12.15 
Zimowe larzysb Olimpij-
lkieAJbenYi11e92-lytwy 12.40 
fl&Uf'Owe - pokazy mis-
trzów, konkurencje 
poranne 
Teleexpre~~ 
Z~ 'lriród ZWlC~t 
Mq.azyn sztuk wizual. 
nyr.b ,.Oko• 
.Ancielsta limuzyna" (S) 
-serialprod.fr. 
Dobranoc: .,BeN" 
Wiadomoki 
Polskie zoo 
~eó kapelusz" - film 

13.21 

14.00 

17.30 

18.15 

fab. prod. USA (93 min.) 18.50 
Zimowe J.&reyaka Olimpij-
skie - AJbenville ·92 -
hokej-meczopiątemiejs- 20.15 
ce, łytwy szybkie, hokej - 2050 
mecz o tnecie miejsce 
• Wyzwanie" - film rab. 22.30 
prod. USA (r. prod. 1978 23.00 
-109 min.) 

PROGRAMil 
Panorarn.a 
,.Kaliber 92• - wojskowy 
mapzyn publiC)'Ityczny 
,.Ulica Sez&mtow:a• -
Prosrun dla dzieci 

23.<0 

0.00 

PROGRAMI -Tydzień 

T eleranek 
J~k angielski dla dzłeci 
Kino TeleranU: ,.Opera
c:jaMo~(l)-serial 

~~.:~~!':"przy· 
aotowań do wystawy hria· 
towejwSewilli 
Notowania 
Telewizyjny koncert ty
czeń 
Armie świata - wojskowy 
program publicystyczny 
Futbolowa JO~ -
program trójwymiarowy 
Teatr dla dzieci: Eltbieta 
Zalesb: • Wyprzeda! 
.,.;et" 
.f"ieprz i wanilia ~ 

w krainie ziełoneao 
smob i łpiew..i4cyr.b 
syn:n• - ,.St.romboli• 
Zimowe Iarzysb Olimpij
skie AJbertYille 92- bok. ej 
-fuuoł 

,.PuadiJo - ....." "' 
(8)-ooriatrod.USA 
Wieczorynka; ,.Cb.ip i 
Dole" 
ZimoM: Igrzyska Olimpij
We Albertville 92. - cere
monia zakończenia 
Wiadomości 
• Wielki przewrót" (3) -
serial prod. rr. 
7 dni-świat 
Wokół wielkiej sceny -
magazyn operowy 
Zakoóczenie programu 

PROGRAMil 

9.00 Mapz.yn tele~l śniada-

7.30 Przegląd tygodnia - (dla 
niesł~cycb) 
,.Klementynta•(S)- ,.Dia
belska operacja" - serial 
animowany prod. f~. 
Powitanie 

9.Jll 
10.00 
18.15 
10.40 

11.00 
11.10 
11.35 

12.00 

14.45 

15.15 
15.15 

1,.05 
16.15 

16.Jll 
16.<0 

18.00 

niowej 
Gól'l: Szybowcowa 
CNN 
Ona- ma.sazyn dla kobiet 
Tacy sami- proaram w j~ 
z:yku migowym 
Polska Kronika Filmowa 
Rok w .Problemach" 
Klub Yuppies?- PfOII'&ID 
dla młodziety 
Zimowe Igrzyska Olimpij
skie AJbenville 92 - narty 
50 km- m~1:czyzn, hokej
mecz o 7 miejsce, slalom 
specjalny m~2czyzn 
Wzrockowa lista przebo
jów Marta Niedtwieckieso 
Prosramdnia 
Camerata 2 - magazyn 
muzyczny 
6 z 49- teleturniej 
Losowanie &ier liczbo
wych Totalizatora S pono
we co 
Panonun.o 
,.Chmury nad E~· -
film fab, ptod. ana. (rok 
prod. 1935 - 78 min.) 
Proanm łoWny 

ID.IO 
10.20 
IO.SO 
11.00 

11.38 

12.20 

13.00 
13.15 

1J.SO 
14.10 

15.05 

16.15 
16.Jll 
16.40 

17.10 

Prosram lokalny 
Magazyn prze<:hodnia 
Vademecum teatromana 
-Teatr Nowy w Poznaniu 
Podróte w czasie i przes
trzeni: ,.CUdowna pla
neta"(l2-ost.)-serialjap. 
Zwien~ta wokół nu -
Podaj la~ 
Express Dimancbe 
Młodzietowa Akademia 
Filmowa przedstawia 
,.Ferdydurlc.e" 
Rebusy - telelumiej 
Kino familijne: ,.Nonni 
i Manni" (4)- serial niem. 
Bogusław Kaczyński 
zaprasz.a dzieci na balet 
,.Kopciuszek" do muzyki 
SeTJiusza Prokofiewa 
Program dni> 
Panoruna 
Zachwil~dalszycią&proa
ramu - cykliczny pros· 
ram satyryczno-rozryw
kowy Wojcledla Manna 
i KnysztOra Matemy 
Do trzech razysztuka 

J7M ,.Gwiazdypolskiesorocka 
-.,De Mono•- frqmenty 
koncertu 

lł.OO Olitej świata - p~ 
telcwi7ji •telttamych 

19.00 Wydarzenie ły&odnia 
IJ.JO Galeria Dwójki 

Łutuz Karolkiewicz 
(matan) 

20.00 Godzina nczenlllci - prof. 
TadeuszZieliński- rzec:z
llik praw obywatelskich 

11.00 Panorama 
11..25 Gwiazdy Ś'WiltoWCJO 

jazzu oaJazzJamboree91 
- NatAdderłey 

ll.lO Bez protekcji - Katarzyna 
Waiyk (artystka ma1arU, 
absolwentka warszawsklej 
ASP 

l2.J5 .,Bohater mimo woli" -
film fab. prod. USA (r. 
prod.l971 -73 min.) 

U.OO Panorama 

RAIUNO -Wladoodd 12.00, 13.30, 18.00, 20.00, 
n.4S, 0.00, 2.20, S.IO, 6.55. Tom, Diet 
t HarTy- - mm, 7.30 .N• tJ ~: 
vcyd.delami anuti", 7.SS DSE 
Puzport na Eu10p9., lJ5 • Woj M 

tołonhr" - film, 10.30 l.obM:l)'lz. lO 
'ftZYil).o RAJ UNO, 11.00 Sobotni 
rynet(cz.l), li.SS ProlnozapQ&Ody, 
12.05 Sobotni rynet (cz.. 2), U .2S 
WynlkJ Totaliutora SportOwqo, 
15.55 16.-45 Sport, Zimowa 
Olimpiada: natdarstwo, slalom 
mę:tann, 16.45 Klub Oilneya bl,jki i 
zabawy, 11.05 Wyniki Tol&liuton 
Sponowqo, ILIO Zdrowsi, 
piękni.~li. 19.30 Słowo l tycie: 
nieddelnaEwanaolia, 19.50Procnoza 
potOdy, 20.25 Sport, 20.40 Krem 
JCanmel• SaD twno,lJ.OO Dziennik 
~ wydanie ..,eQame. U5 ,.Powr6t 
Llalle"-film,3.50.Uwinac:ro~Fw" 
-mm ....... .. 
WiacłomoKi : 13.00, 13.30, 20.00. 
l3.00,0.30,6.55Eutopa,Europa. 7.45 
,$wiat Quart" - film dot.., I.JO 
Zea:hinołpiewa, IO.G0Zielonr.linia
tnapl':Yilroln112)',10.55Msu~ 
11.55 Słowo l tycie - nowiny, 11.15 
ZłeJona linia, 1400 Totalizator 
Sportowy, I4.1S-19.30Nicddelaw ... 
IS.SO Wladomoki IIJIC)łt01Ire, 16.00 
Nicddela w - IUO Wladomoki 
IPOttowe, 17.00 NiccWcla w_ 18.10 
Ddewi.ęłddesl•ta minuta, 11,40 

=:.1~.40w.,Od n~do~~ 
film, 22.20 Sportowa nicdzlela, 23.50 
Strda Cearinl, 1.00 Tenit,. 2.10 
,.()per&Qa terror" - film, 5.25 
Rozrywki. 

RADIO )[JELCE 
Soboca 

6.00 AktualilOki dnia w opr. B. 
W'dlkkiej, 16.0S Attua1D06d dnia w 
opr. M. Bielecki~. 7.00, 16.00, 19.00, 
22.00 BBC. 1.10, 12.113 Kurier 
oałoueniowy, 1.30 ,.Klucz dosuneao 
aiebie~- lUd. Z. HaU:a,l.40 Muzyka 
iMłrwncntalna, 9.00 WiadomoKI l 
radiotierowc6w, 9.D5.Samlradołf"
aud. B. Nowiddeso, 10.00 Mqazyn 
lnfOil'lliC)'JliY, 10.10 Jazz, 10.30 
.,Przedwto miloki'", l 1.00, 12.00, 
ll.OO,IS.OO,I9.00~ci. II .OS 
ltozmaitoki i muzyka, w opr_ A. 
SambonkieJO, 12.30 .N• przypictł;U"' 
13.05 Sprawa na dlił - rotmOWY o 
~ 14.00 TyJodniowy ~ 
wydaa..eit, 14.10 .Pio.cnki z. teUtem" 
-aud. B.Nowlclr.leao.J5.05Zpiosenq 
piU% lata, 17.00Koooen.t:yczct\.19.0:S 
Rldio-tpon, J9.1S Roctowa raJa. 
20.00 J>rz.eAd wydltzeń 
kulturalnych, 20.10 Muzycmy serwis 
(powt.),21.00..31P0tłanlcz.piluzarnJ 
Kielea:zyz.ny" aud. arcb. M. 
Bielectiej. 

Niedziela 
7.30 .,Nicddelny porat~ek muzyczny" 
w opr. J. Wosis. 1.30 Poranek 
llteBCko-muzyc:zny, w opr. M. 

~~~~~~~~,~~~~ 
prosram rt:da.kQi muzycznej 
prOmocyjny koooen zespołu 
,.Animato" ~ aud. M. Ja.nisz.ewtbej, 
19.00 Radio spon, 19.30 Z 
tmlZ}'<:lJletO arcbiwwn, 20.30 .Sama 
~· ~ aud. B. Nowictieco (po1ł'L), 
21.30 Muzyc:me po1ecDanie. 22.00 
BBC,ll.OOW"..oomok:i z.olimpiMfy~ 
tnnsmi.;a z. K.alowic. 
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Zarząd Miasta Kielc 
ogłasza przetarg nieograniczony na wynąjem nw. lokali: 

Lp. Adres lokalu 

1. Tu~1 

2. ~10/128 

3. .leni Pnłlll17 młflnY .. W16nlowtS.FcM'bud" 

powierzchnia stawka wywolllwaa przewidywany Iennin 
zwolnienia lokalu 

185,00mkw. 30.000D 28.1L1992r. 

85.00mkw. 30.000D 29.11.1992 r. 

88.00mkw. 30.000:d 29,łl 1992 r . 

129.80mkw. 30.000:d 29.11.1992 r. 
+38,30 m kw. 
piwnico 

Przetarg odbędzie się 3 marca o godz. 10 w sali konferencyjnej 
Urzędu Miasta w Kielcach. 

Wadium w wysokości 30.000.000 zł na określony lokal motna wpłacać 
na konto Urzędu Miasta w Kielcach BPH II 0/M Kielce 
nr 322809-1629-139-32 lub w kasie Urzędu Miasta pok. 40. 

Zasady przetargu 

l. Warunkiem przystąpienia do przetargujest wpłacenie wadium 
w wysokości 30.000.000 zł na określony h;>kal. 

2. Wpłacenie wadium i przystąpienie do przetargu oznacza, iż osoby 
biorące w nim udział wyrażają zgodę na zawarcie umowy nąjmu 
lokalu i podporządkowanie się postanowieniom w niej zawartym 
(treść umowy stanowi integralną część zasad przetargu). 

3. Objęcie lokalu i podpisanie umowy najmu powinno nastąpić 
w terminie 7 dni od daty udostępnienia lokalu. 

4. Uruchomienie działalności handlowej powinno nastąpić w terminie 
30 dni od podpisania umowy najmu lokalu. 

5. Lokale wolne oddane zostaną w najem przyszłemu użytkownikowi 
w stanie technicznymjak w dniu przetargu. 

6. Przetarg nie dotyczy wyposażenia i wystroju wnętrza sklepów, 
które może być oddzielnie negocjowane przez biorącego udział 
w przetargu z dotychczasowym użytkownikiem. 

7. W przypadku niezawarcia umowy najmu lokalu przez osoby, 
które wygrały przetarg, przetarg zostanie unieważniony, 
wpłacone wadium ulegnie przepadkowi i osoby te nie będą mogły braó 
udziału w następnych przetargach ogłaszanych przez Zarząd Miasta 

8. W przypadku rozwiązania umowy najmu lokalu dotychczasowy 
najemca nie może braó udziału w następnych przetargach 
dotyczących tego lokalu. 

9. Zarząd Miasta zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu 
bez podania przyczyny. , 

Zarząd Miasta Kielc 
oglasza, li posiada do wyuo,jęda lokal na magazyny 

w budyulru przy ul. Ogrodowej nr l w Kielcach. 
Ogólna po"iencbnlalokału wyuosi 1.206,50 m kw. 

(magazyny Spółdzielni Contrakt). 

Ofeny na zagospodarowanie lycb pomiesteteń nalety stladać 

w Wydziale Spraw LotaJowych Uaę:du Miasta w lGek:ach 

pok. 1391 pi~ltO w terminie do dnia 12 marca 1992 r. 

Lobl rnot:u ~d.-ć w WU.ch 26 i 27lutego br. w &Odz. 10-12. .... 

Kieleckie 
Przedsiębiorstwo 

Budowlane 
w Kltk:atb ul. Wapiennikowa 45 

p 
s 

i 
t 

' 

t 
"aJUt, --_..,." .. 

Informacji udziela 
dział zatrudnienia, 

teł. 61-40-42. 
..,;. 

Skbd reklam: ,.Exbud u• B1uro RdJam ,.5łowa Ludu'", teł. 443-58. Kielce, ul, T&lJQWit 18. 
Redakcja. nie odpowiada u udć zamicszczoo}'Q osłoszeń. 

NUMER 4.5 

Sport Sport 

Prosto z Albertville 
Pillulrz - bobsleista nie wystartuje 

Niepowodzeniem zat:ofu::tył si~ olimpijski wystę:p ameryW.skieao 
płłkarzri zawodoweao lłftsdldll WaiUn w AJbertviłle. W dwójkach 
byt dopiero M7 miejscu i kierownictwo etipy USA postanOwiło, U w 
czwórkacbje&o miejsce ~role Christopher Col eman. He rschel Walker 
lo jeden z nitilepiej opłacanych zawodników w amerykaliskim fulbolu. 

Stenmark natchnieniem 
Czemu zawdziocza swój sukces w &iaancie Pendlb Wlkra1 Jak 

.... .. wi ......... wi-:.,Pne4-
•tdnriQL.. '-•~ Ste..arb. o. 41111 w-.. -te .,ł • 
... WIOł't:a .. 

Franz Klammer wy1rywa 
Przed~ konkwenc;A alpejsąorpnizowane .. uł.łady -jaka bt

dtie kolejne:* pierwszej trójti na mecie. Jarzyska da.tarczyły wiele nies
podzianeł.ibyłtylkojedenzwyci~wnan:ilrstimiOltu-lławnyrjaz.

dowiecauslriacki Frwm: ~. który prawidłowowytypowal pierw-
124 ltójk~ w :rjd.drie mę:t.czym. W)'&J'ał 10 1)'1. franków. 

W niedzielę operacja 
Mistrzyni olirnpijsk• w superailancie Włoszb on.,.. ea..-a

...J. wna,jbli:ts:q nicdrleJ~podda ~operacjlkolanLLebne14 dobrej 
m~li i zapowWi»Ą te kura.r;jll szpitllnl. potrwa. 10 dni, a.- sierpniu 
uwodniaia ~ie moał• wznowić trenin&i. 

Narciarski maraton 
Wsobottorodz..JP~roXVI Zlma

lł)'Ch lgrzysk4dr OllmpfJJkldr m
poa:nk slf}afna z nqjddulwn;ych 
konkwmtjl- lłiJ!CUmlcl mfliVUJn. 
b/~ mtżczyzn nil dysiiJMie 50 Iem. 
Odbywo sit 011 nil 1uJJ4ydt zlmt>
M!)'d! igrzyskłlch ()d poaątb Ich 
utnirnfa, od roku 1924. Mamton 
wyrl)'ł'HJlilllljląniZJIWOdnlqwhUtorfi 

nan:illntwa klasya11*. kt6rzy u
t:znlrliczyllw dwtkh, tn«h, a na
wnarm:drolimpiiJdiJdt. Trrruza
gadkowy jut pobyt w Albotv/lir 
sillWIIrgo lłlll'dDIUl szw~ego. 

GllndeSvaiUL Dorydtcuu btrw/1 sir 
on w ktHMntaiOIG tdntiz:y)nąo 1 
mtdnopojqćdliJaąo ni~SIIllłqllłiJ 
sUJtde, ellołby blep na JO km. 
Prudd. mil doploo trzydr/dcl lllt, 
a witc)6t w lłli~b .mlodzlriczym • 
)Qk na dlllg()dystansowca. Stxun 
J~rnMrr zdobytwJł ziOIY m«<t" w 
bitp na 50 km w Innsbrucku 
(1964), gdy mial 15 lat. 

GdybySwm stanqł do dzisiejsze
go maratonu, to miałby smttSf do
kDnat.,.eylłu,jD)clrulqgnqł (YIIw 
Jrmbefl- dwa olimpliskle Zlł)ldp
twa w biqu 11a 50 km. Swln zdobył 
bollt·i~m złotY mrdol w tej Jwnkll
rrnQinllfgrzyslau:hwCalgiU)'.Jdli 
j«<ntJk 11ie pąjawl .Iit 110 stDn:i~. UJ 

POLECAMY 
SIATKÓWKA 

*IUGA.ez.r.l-~ie 
Beryaia. Radom, hm przy ul. 
Lubelskiej, sobota, Jodz. 18, nie
dziela, godz. l l. 

PILKA RCCZNA 
* U LIGA.BMowlaal - AZS 

Warsu....._ Kielce, haJa ZSB przy 
uLJqiellońskiej90,sobota, aodz.l7. 

PILIUNO.f:NA 
* Towanysll..eczo ,.ebar 

QrtUora MOKSiR w Standoowica<O __ ... OWUII 

~Stan. l"ąRZUłacA 
IJci.Sr:6ste:k"' wtlbrej m.in. wy
st~pują byli z.awodnłcy staracho
wickiego zespołu. Sobot., &odz.. 
II stadion Staru przy ul Szkolnej. 
*llarsoU~ ... trr-

Mriwisębiew~··------....,.oLSd<----··· Tt:MS STOLOWY 
* D lip. AZS Kiek:c:- A.... 

otworzy sit makom/ta oktuja dlo 
krdla 11arr w Albt-rrvillr. Norwąa 
li~IJIJrdiJ UlvallfD. DzJpcf ~ni
kom 11a tych flrzyskłlch (1 zlot~ l/ 
Srri"f1 mr.dot)}IIJVIalazł sir on w 
rm•Je lłq,/wlrtcszych bl~aczy nar
danklch w dziejach ollmptlld. DzJ
siqJ wyprzeduVf 10 juzcu: Slxtnr 
lernlinJ(4zlOie,1srr.bnwllbtąz~ 
w medale), Gunde Sv•n (4-1-1). 
Nikc/oJ Zlmiotow (ł-J-0), lldklro 
Hakulinelf (J-J-1) t EDO Maellty
ttJIItiJ {J-2-2). Gdyby lfiWJIIf dzi
SI.qj wygrał, lo medaloM!)'m dorob
kl~muówna slf z Zimlatowrm l.u
IIJiłDWI wspalłfały rekDni zdol:tyrydt 
medali w biąoch lłiJn:/ankidt na 
kdlfYCit ilrzysklldl ollmpjjsklch. 
Nlr bfdzlr 10 lo twe zada11ir, mimo 
U NotW~ UJqjdl4)~ sit w wybornej 
formie. Przed~ wszystkim morq m11 

mrrozjł)t:gokolfth;yzrrpru~ntaQJ 
Norwegii- Dodlf~.lAnglil l~ nr, 
Szwtdzl Mosrr11 l Mąjb<Jclc, Ro
~anln Sm/mow (w ttttifed~ UIJ)'S

nallzowotpqwr6tdo/o"'f))), Wlo.tl. 
ZllpowlodiJ sit b<Jtrho ~moQonl4fq
a wtdowUko. Mate nawet ctdcaw
su od slolomu spetjalntgO mp
czyzn. któ~r~o zd~doWDnym fa
Worytem jat, oa;ywiłde. A/belo 
Tomb<J. 

T.tDEUSZWiifCU 

ait ....._., niedziela, aooz_ 11, 
aJa SP nr 2 przy ul. Kołciuszki. 
___ ..._ ..... 
btuw,niedziela,&odz..ll,sala 
przy ul. Zelazrlej 40. LKS Jd
tisl - Stal C.I"::JU, niedziela, 
&odz. t l. AZS ..... - Graa.ł 
Sbrf:Jib, niedz:ieJ-. Jodz. Ił, 
sala przy ul. Małcz.ewU:ieao. BrU 
IIRMI .. -AZSLDU..niedl.ic
la, &odz. 16, bala przy ul. Nan.uo
wicza 9. 

KOSZVKOWKA. * U UGA. UGA MIĘ
DZYWOJEWóDZKA. AZS 
....._-AZSSitt~~ce,hala wsr 
przyui.Ouobrqo,sobot._godl..l2. 

UDA ATI.ETY&A 
* Sdoktie JRttka:OHWe 

Jęlb:Ww l ~ u lł
fld6w, SWtion przy ul Bocznej 15 
w Kk:lcacb (Os. PU:osz), sobola, 
&odL 11. 

Zt:BRANil 
*WaiH~~ 

Tenn:ystn (.')Witłw. Kawiar
nia u PWmu (dawne kino 
.SU!u"").-aodz.l~ 
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Sport Sport Sport Sport Sport 

Niemcy {l 
na 

czele 
Na toru ., lA P\lpc roupano 
~ picrwAc dwa ł~ awórek 
~cb.ti!CJIII(IdliewanicDiprowa
dlernu z.:natichQe. :Df, utop pie:rwucto 
1:c.poiu NlnMc: - Welfpq ....... 
a..-.~ Auł 1.1111111 kM 
..___, tlbra 1:11 tiCDinpcb nic 
prezentowała~ r00111- ,._,. 
wyp~ o Mde:m tetnych Iekulidy 
~l oru.nlble~t.nlkiokln)'dl 
akundJop~usp6ł .._", 

Dnpicro c:ztr~rtc miąKc u półrnec . 

tu~ZJVmujeet:lpa~ 
l, wstłlilkletiOrejjretclqmilt~o

limpijtcyllprzedtllhldn.iwctwójkaeb
~.wnnto-tAcllłll.ustta-
14 31 a.=tnych atunctr. Rbtnice ., cw
lówoc-.minim&IQe., tymeiekawiejupo
wi~ łi~ Oltatnic ct.n. pmUwly 10-

botnie.dceyd~oolimpuftkb modl· 

""'· 

Kobiety 
Biq; narciarskJ {JObo): I.Sk

fMia ......_ (Włochy). 2. ....... .._. ... ,_ ...._ 
VIItik (obie WNP). 

Mężczyźni 
Łytwimtwo szybkie (I O bo): 

L Bal Vd.._(Holmdia), 2. 
Jeloao-Oioy~ J. GrirK.t
a.l (~Norwegia}. 

Klasyfika~ja 
medalowa 

Nil~ 10 złotych, 9 srebr· 
oych. 61nązowycb. WNP 8-6-7. 
Norweoia 7~5.-S-7-7, 
Wloc:by 4-4-J, F...p 3-5- J, 
IJSA3-3-1 ,...._3-1-3,_,. 
-'a l-1-3. 

~ 
~ 

ALBERTVILLE 92 

QQ9 
Nasz konkurs 
Z..Sw~,..U c:zter

dxłdd I;Jp6w .., llUl)'ch cqtebd-
luSw. Wlębzołt aa.W. u trzy• 

._ - · oUmpU*o LI>· 
bew JecoroWr Tylko Stallisław 

Borowkc ~ Kłe:k pn.etrldzlaiiUk
ett WIOil.kł, Jkłaclado l OD ołny• 
DLI ~ (doodebrull• dxiałe 
sportoWJIII "SL" Pl'1:1 u1. TUJO• r.l 
18., pok•J Sll). 

Dm~ ostallll jui 
nau błysbwicaty kolikun olim
pijski. Proponujemy ub.wę w 
..,.,.....,.me wyniku finał.,.... 

meczu ta.mJęju hokdoweao. Gło
sy p01.imqjemy teld'onittnle 
pod nr 526-36 do &odz. 15. 

~t~."'r(~~o-'\ 

~~~~~~ 
~ Narciarscy 
~ "kamikaze" 

Tuaieklóny IIUJWllkuwodaillówiiCUS~c:h w 
uwod.acbjazdy IZJbldej u urtach. Nicd.ziWIIet;O bowiaa 
llllii<Psi ~ pręAoKI powyiej 220 Tua/pdz. 

W Al~rtville konkurencja ta madarakter pokazowy, a wezol'lj roz
arywa_no Jut p6łfio.ały. W rywahzacji narciarzy ~szybszy okazał lif 
Austtil.k E&~ - ~··~. krnlaodz. Natomiast wśród odwatnycb pań 
Totjl r.t.lari z Finlandu - 200,222 km/JO(lz. Ciekawe czy potwierdzą 
swą formę: w rozgrywce finałowej. 

Przedwczesna radość ~ 
Norwegów~ 

Długo wydawało si~. fe triumf 
na torzew AlbertviUeświ~ić ~
dą Norweaowic. Jołlaaa Koss ł 
Gcir KarlltiMI jut: przyjmowali 
aratulacjc u zloty i srebrny me
dal, kiedy do walki z dystansem 
ruszył pótniejszy mistrz olimpij
ski., Holender Vd41ka-.. 

Od SUU'tu biegi równym moc
nym tempem, czegoefelctem by
ły mi~yczasy o 3-4 sekundy 
lepsze od Kossa i Karlstada. 
Emocje si~go~y zenitu, kiedy 
wjechał na ostatnie otrą!enie. 
Gorący doping bolenderskjch 

R6wnolqle ~ rr-Jizac;k panc::u.
nbtet i panczenbtów w Albenville 
rozarywanc~ tattc u wody wiiHHt
tncb. Jest to tonlr.urcnc;ia nieco 
z.bliioDJo do łytwiarltwa azybtlcao. a 
I'Ol,p)'WillajestnatzW. Ir.tótlr.imtorzc. 
Z..wodoieyrywaliz4j11 bc~rcdnio o 
zwyc:i~wa w pow:ua61nych wyt
dpch, elliruniUlic lliłl ..,.mnie. 

R.oz.dancl.OitałymcdalewW)iciau 
naJODOm ~Otuu)elli~.że 
tonłtJn;nQatajcstipCGjaliKJki4rep-

Czas 
rozstrzygnięć w..., • ..,..,... .. _ 
r.r.iej a.rł.btpW'J. Jat już in
formowaliśmy konkurencja ta ma 
w Albc:nville charakter pokazowy 
i dop1ero ubiega sip o przyj~ie do 
olimpijskiej rodziny. Wśród rawo
l)'ł.Ówwymienla si~ zarówno w ry
walizacji kobiet, jak l mętczyzn 
reprezentacje Ka.u4y i Nonre
ofi. 

RozeJBile zostały jut pojedyn
ki o dalsze miejsca w turnieju. Oto 
ich rozstrzyani~ia : 

Kobiety -o 7 miejsce f .....q. 
Japeaia9:6, 

Męl:czyźni - o S miejsce Wid
b Brytulai - Fnutt,ja 6:4, o 7 
miejsce Aatralb - Srwecja 11:6. 

kibiców . uskrzydli!" panczc
nist~, a uzyskany przez nieao re
tultat 4.12,12 był o blisko 3 se
bmdy lepszy od Norwcaów. 
1'nNbao aię Uiwit rHołd w -... --. ....... 
byt ło plrrwuy :doty ..al 
on..,.Qsld w tollbro"<Jadd 
--Otll916 rob. 

Nietle w stawce 30łytwiarzy, 
którzy wystartowaJi w tej konku
rencji poczynał sobie nasz Jaro
.UrRaAe.Zcu.sern 14.42,60 u
plasował si~ w środku stawki pa
nczenistów, na 14 pozycji. 

Koreańska 
specjalność? 

rezcntantów Korei Potudniowej, ttó· 
rych at dwójka stanQ!a na podium dla 
medalistów. 

Zwyti~l IU-łhn lU-, przed 
Kanadyjczykiem ~ 
~oraz innym Korcall 
ceykiem - ....._U. Lft.. 

Godz. 9- Bobslęjc, ""'6dd, 
31 4ś!U<I; 

Godz.IO-Sialomspec;Ja.lny 
męllczym - l przęjud; 

Godz.IO - NatdlllStwold•
syc:me- 50 lun mekz;rm -styl 
dowolny; 

Godz. 12.15 - Narciarstwo 
seyblde- kobiety l męł.ctył.ni

Onał; 

Godz. 13- Hokejulodzie
mec:.r: o 7 o:Uejsce łlnlandia -
F ....... ; 

Godz. 14- SWom spec;ialny 
męllczym -l pnęjud; 

W czwartek wieczorem na tafli 
w Meribcl rozegrano pierwsu po
jedynki o miejsca 5-8. NĄjplerw re
prueotacja Fra.QI po l.lci~l)'m i 
wyrównanym spotła.niu uległa 
drulynte Ma.ift: 4:5 (0:1, 3:3, 1:1). 

.Jedn·ak 
W"NP 

Godz. 15- łytwtustwo Ogu

rowe- po~ n~leps:eycb ; 

Godz. 15- Curl ing- finały; 

Godz. 17- Hokej n a lodzie, 
mecz o piąte miejsce NJemey 
- S..,.ec;la; 

Godz. 20.30 - Ły:twiarstwo 

szybk.ie,królld lor-SOOm ko
biet i sztafeta 5000 m męt-Gospodan.e turnieju. &O,.CO 

doptnp)wani przez publicznolłć, 
po brzesj wypełni~ miejsco""' 
bal~ nie sprostali Niemcom, któ
rzy zapomnielijuż o niesu:zptiwej 
poratcc z kanadyjskimi hokeistami. 

. Równiezadęty był następnypo
Jedynelr. skandynawskich zawodni
ków-SneQi i Fl:aludU. Zapew
ne obazespołynie spełniły ambiqi 
swoich kibiców i marzyły o miejs
cach w piei'WR.ej czwórce. Po ctr.
matyczncj koileilwu zwyci~two 
przypadło mistnom świata, &we
... 3:2 (2:0, 1:1, 0:1). Hokeiści 
• Trzech Koron • prowadzilijuż 3:0 l 
wydawało się, te bez problemów 
odniosą zwycięstwo. Jednak F"IDO
wie po zdobyciu kontaktowej 
bramki uwierzyli w swoje motli
waści idoszło do interesującej ko6-
oówkł. Trzecia tercja przebieg.ała 
przy nieustannych ataUch ftil!lkich 

zawodników, którzy nawet strzelili 
wyrównującego gola, nie uznanetO 
jednak przez arbitrów. Nawet wy
cofanie z gry bramtarza nie przy
niosło zmiany rezultatu. 

W "pojedynku o Piąte miejsce 
Szwetlzł spotkająsi~zNi~. 
zaś broniący tytułu wicemistrzów 
olimpijskich z Calpry - n .. w~e 
dopiero o siódmą lokat~ zmierz.!~ 
li~ z fn..GD:Uil. 

DziewiljtemiejsceoaXVI igrzy· 
sbch ~ęła reprezentacja Nonre
Pi. która nieoczekiwanie pokollil
Ia wytej notowanych ~cat1hf 
5:2{2:0,0:1,3:1). Norwescy bokeił
ci, którzy w eliminacjach nie W)'lfll
h tadnego meczu, w n.ut~pnych, 
grą)ąc z ogromną ambicją wywal
czyli dziewiątą loka~. 

Oczekiwany z wiellr:::im zaintere
sowaniem p6łfmałowy poJedynek 

pomiędzy drutynami Włp61aoty 
~dl PHitw l StuMSw 
~yd!przyoit»l nielada 
emocje. Przez 50 minut trwała 
oieust;pliwa, atOJ~ na wysokim 
poziomie gn. i do teao momentu 
końcowywynikbylspnt'*'otwaną. 

Ostatnie dziesioć minut to jed
nak popis podopiecznych li'COCI'Ii 
ndtoaewa, którzy strzelili trzy 
bramki, zapewniającsobie udział w 
niedzielnym, finałowym spotka
niu. Amerykańskim hokeistom nie 
pomógł nawet ~lepszy bramkarz: 
turnieju. ltqtn~aK, któryznów 
popisywał si~ wyśmienitymi inter
wemjami. 

Wynik meczu 5:2 (2:1, 0:1, 3:0} 
dla hokeistów WNP, dla której 
bramki zdobyli: Kewakw 12 min., 
ByUw 16. 0.0.•tew 51, O.y
liN SS i O.wWow 58 min.; dła 
USA- Hill B i "'"bcadt: 39 min. 

czym; 

Godz.21- Hokd na lodlle-
rnec:z o trzede miejsce. 

TVP: 10.30- 12 pr.l, l2.00 -
14.SS pr. II , I4.SS- 17.30 pr. l, 
22.00 - 24 pr. t. 

r~mr.;:mr.r. 

Godz. 15 - hokej u lodde -
mecz o pierwsze miejsce; 

Godz. 19- Ce.remooJa zam

knięcia lpzysk. 

TVP: 14.00 - 17.30 pr_ l, 
18.50- 20.15 pr. l. 
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• Dom Kultwy w Jęcłru:Jo'lrie 
zaprasza w niedziel(:, \i- 23 bm. o 
godz. 10 na otwarty turniej 
brydtowy parami 

•so K,.Wi:tet'zaprasz.awW
dąniedzielt:waodz.I0-14DIIgieł
d~ komputcrow •. 

• W z~u z planem reorga
nizacji kraju KkJeckJe Towarzys
two Nauk serdcca:nie zaprasza na 
spotkanje z senatorem Sl(:pnicm 
-przewodnie~ Krljowqo 
Zespołu ds. Reformy Adminislla· 
cji Paóstwowej, w ruijblitszy po
nied.tiałek, tj. 24luteso o aodz. 17 
w sali wykladowej nr l Rektoratu 
WSP ul. teromskiego S. Temat: 
h6stwa budowane ,.od dolu". 

• MI!Mb:idowc Ceatnun K.lllhlry 
'IIITU z OZBS zapi'BSl.llj. serdcct· 
nic wszystkich bryd.tystów na ko
lejny turniej parz cykJu .o pucbar 
prezydenta Kielc" sponsorowany 
przez hurtowni~ bielizny l tljstop 
. MADEX" w Kielcach. Poe:t4tek 
turnieju, jak zwyk.le w ostatni po
niedziałek mi~ l,j.24lutego o 
godz. 17 w siedzibie MCK przy ul. 
Słowackieao 23. 

• Zon.,~ Obęp s... ........ ............... ._ ..... __ 
••zapraszaDIIspotbniek.iubo
we 24 bm.., które od~ si~ w 
sali konferencyjnej PałJstwoweao 
Instytutu Gcoloaiczneao w Kieł· 
cacb, uLZJody21 o&Odz_11.Zos
tanie oa nim omówiony projekt 
ooweao prawa aeolosiczno-aór· 
niczego. Na spotkanie jest zapro
IW':!Y poseł Juliusz Braun. 

• Członkowie Zespołu Opieki 
nad Zabytkami Historii i Kutury 
pel n~ społeczne dytury w siedzi· 
bie Qsólnopołsk.iego Towarzys
twa Inicjatyw Kulturalnych im. 
C. K. Norwida, Kielce ul. Równa 
18, I p. w katdy poniedziałek od 
godz.. 17do 19, tel. S39-J I .Zespół 
pnyjmuje sygnały o ratach za
grote6 dla dóbr kultury narodo
wej. 

• OS T pałac Zielióst:iego za. 
pru:u 28 bm. o aoo.z. 19 na recital 
D'.NA1Y PRUMYL Bilety jut 
do nabycia w DŚT. (roaa) 

SŁOWO LUDU 

Mieszkania na spnedaż 

Kwaterunek tańszy 
Do tej pory mieszkani~: kwate

runkowe były sporo taflsze od 
spółdzielczych, ZWIUl.CU tych w 
nowych osiedlach, których cen~ 
skutecznie podb~ hOinndal
nłe oprocentowane kredyty. Aby 
wytup~ ~siedzi~w~.sta
rym budownictWie W)'StAn::Zy zlo
t)'Ć wniosek w Wydlbłc Gcoft7Ji l 
Gospodartł GntDiaal Un.ędu 
Mlasaa w Kie:lcadl., doł~~ 
przydział na zaJmowane mieszka
nie oraz dane techniczne budyn· 
ku, które motna uzy~ w admi
nistracji. Do niedawna, zgodnie z 
uchwałą Rady Miej!kiejzsierpnia 
1991 r. lokale te były sprzedawane 
w Kielcach po 1800 tys. zł za metr 
kw. Obecnie przepisy si~ zmieniły 
-mówi aeodeta miejski int. Ta
deusz Dąbkowski: 

-Kwota 1800 tys. zl była jcdy
niestawq wyjk:io~ do ustalenia 
ceny jcdneao metra twadntowe--
10 w danym budynku. W Wet· 
nołci od wyników ekspertyzy 
dokonywanej przez biectego była 
ona przewU.nie zmmejszana, a 
wpływ na to miały ta.k.ie czyn.ni.ki., 
jak polotenie, JWl lCchnic:zny i 
wiek budynku. Teraz, po wcjłciu 
w tycie ustawy z 4 patdziemib 
1991 r .. wuto6ć budynków i in
nych utz.4(1zc6 oru lokali okrdla 
sit: przy uwzglt:dnieniu aktualnie 
kształtl.l,iących si~ cen w obrocie 
cywilnoprawnym. Mó~c proś
ciej, biegły u~~c Ile przyjdzie 
zapłac~ za metr danego lohlu, 
bierze pod uwq(: aktualne ceny 
na rynku mieszkaniowym. 

( ..... ) 

Młodzi o sztuce 
181 191utcxo br. w Ołro4ka MctodJCDt!• • Klebela o4byla alę 16 e

krępwa OU.pbda Artysłycma Plutytll M1117k.L 

W eliminacjach ~a udział [ft Z.wadzb-RolllalliK spośród 
młodziet szkbł średnich z wo;e- 24 osób bio~cych udział w elimi· 
wódZI w kieleckiego, radomskiego nacjach, nl,j~ uczniów przy--
i tamobrzeskieso. Olimpiadlic jechało ze Starachowic. Mlodziet 
patronuje od lat Muzeum Naro- musiałasprostaćpisei11Jliciustnie 
dowcwWan:zawie.aosoby, które przekrojowym tematom obejmu· 
ukwalifikowały sit: do eliminacji j~m JZCrok.i zakres historii SZlu· 
oaOinopolskich były dotychczas ki i muzyk{. jak równiet wykazać 
zwalniane z cazaminów wst~p- duto wiedzy i inwencji w opraco
oych na kierunki studiów zwio\ZJI· wywaniu zagadnień dowolnych. 
nych z wiedzą o sztuce. Jak poin· 
formowała sekretarz olimpiady 

Jeśli nie dziś, to jutro 
• Poprószyl o śniąi~m. proponłłlf wlrcw MJbotnle popo/ud III~ wybrać zlf 

nadlużnyspoar. NatomUutwi«UJtVn o20.10polt!CUm wl pr. 7V IUIIII:17-
kd#ifihruprrNe:tuecAIMpL,.Z.,W,ltlpdiU:•.&JrotnłcqjQimlo-

do, atrokq}rta ktJbi~ta zukcull. w którtj łlaJlda 1116~--- bobd4. Grqjq 
m.irt.: ~ tm.,. Sytrb MlliH, Pcter RJeacrt, Jant8 KrMM. 

• O ile w niedzielę: pasoda rówruct dopisze mot011 si~ wybrać na WJ· 
decd:ę plcsq :& Klllbc. T1uyst6w Pks~Jda na liasie: K.ije-Korytnica
Chomentów-~bska Wola. Zbiórta oaodz. 8.55 na dworcu kolejowym 
w Kielcach (koło informacji). 

•Natomiast w niedzielę: popoludniu coł dlascnioró1f. O &odz. 17 roz. 
J)OCZ)'I1Ąi.t si~ równocześnie dwie imprezy- jedna. to Bal bruftlowJ 
dla Scałońw w WDK, a drup w Klabłe Scalera prą FLT "Iskn". W 
WDK przygrywać będzie zespół p. Janaszka. a w . Iskrze"- orkiestra p. 
Kupisza. Miłej zabawy! (f'fHII) 

W Kielcach 

Zgromadzenie ~ków Jehowy 

"Noaor ..... , "'""-lldabtokl" - taka jest myśl pne-
wodn.ia zgromadzenia obw~ 
weaojwiadłów Jehowy, które od
h9dzjesi~ 22 i 23 bm. (sobota i nie
dziela) w hali widowiskowo -
sportowej w Kick:acb.. PoczltlCk 

propunu, na który zl0!4, si~ przo. 
mówienia, krótkie scenki. pokazy 
i wywiady -soch. 9.50. 

W sobo~ od~e się: tet 
chrzest przez. zanunenie w wo
dzie. 

Symp~um w pałacyku Zielińskiego 

Pamięć o teatrze Byrskich 
lnuiTadcuzB)'T1C)'kJcronll kJelecliaTHirelD lm. S. :ł:uo.askicto 

wiatach l9S1-l9SI. Wtamtycbc:a..sacllu'ObiHzalqoscuęsłaW'IUIWcałeJ 
Polstt. Prudc WSifSłklm dzłękJ wspaalalym blscaałDtJom kJasytl l 
~n.ołdlłttrackłtj. 

To w Kielcach odbyły sit: wów
czas polskie prapremiery tak al Oli· 
nych sztuk, jak .. Caliaula" Ca
musa, cz.y .Piuskwa" Mąjakows
kiego. Irena Dyrska prowadziła 
przy kieleckim teatrze Studium 
Teatralne, które wykształciło kil
kunastu aktorów, m.in. Andrzeja 
Antkowiaka i Joann~ Rawik. Ok
res8yrstichwTealrzeim.2.crom
skiego jest do dzisiąi wdz.i(:CZn.ie 
wspominany przez kielcz.an, ale 
pam.ięt o nim na forum oaólno-

połskimzostałajuttylkowteatraJ
nych annałach. 

Z le&o wqlędu uodzB dę po
ID.)'sł. by pnypomai.eł kidecklltatr 
Byrskkb u Qc61Jlopolsldm Sya
pqUID Tntroloclc::mya., ktłre CHI
bcdziesię 2A 115 latqo w kleleckim 
Domu Środowisk Twłraycb. Swłj 
udlial~wllłmlreu 
Bynb. ~referaty naukowców 
z Wuszawy, Łodzi, Poznania, 
Lublina. Gd.atlsb., KrakoWI! i 
K.iek; odtworzone zostai14 ma-

terlały radiowe dotycące pracy 
teatralnej Byrskich w Kielcach. ot
warta ~dzie wystawa teatraliów, 
od~dz.iesi~ recital Jcwuay Rawik, 
przewidzianajest prezentacja ma
teriałów filmowych na temat teat
ralnej, społecznej i pedqogicznej 
działainolici Byrskich. Wszystkich 
intcrcsu,Mcych si~ sztukłj tcatral· 
oą zach~camy do wzi~ia udriału 
w bardzo ciekawie pomyślanej 
imprezie kulturalnej. 

Organizatoramisympoljum.ą: 
wojewoda kielecki, prezydent 
Kielc i Dom Środowisk Twór· 
czych. 

NUMER 4S 

Po akcji przed "Romantiką" 

Na nowym miejscu 
-po staremu 

W kilku rzc:cfacb ustawiono 
przeniesione z Cumowskiej bla
szane budy oa prowizorycznym 
targowistu przy ul. :l'.etaznej. No
waloUlilacja nicjeSt łłccplOwa
naani przez hlpc:ów,aru przez. lo
katorów pobliskich baratów. 
Pierwszych Uytlije tym~ 
i prowizorka. dru&ich dratni hałas 
i harmiderpod ot.nam.i micstUll. 

Ku,atw " ~ • "*17-
IIWde deqJJI epelatqojHJ ale,.
part. W..~ w.wde. Wl-

PrzcdwC2Dn,l kllbcbicsłędułudz:lz PtJI..Stzdy ~ 
dtrollioaydl pnn polkJaa"• llkwWenło ,- bazarowy PRY 
alkyQ:anlowKiejwKkkada.KIIIIC)'~aiMbl'roees. 

Z«lję:cił : Dariusz. Gacek 
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