Broń

dla wybranych

Opozwołenienabrońpol"''moźeelęstoi'IIĆkażdy-et

ni l nie kanony obywatel. Nie oznacza to jednak, :te je oinyma.
W pra~ ~Wojewódzka Policjl w Kielcac:ll wydaje
załwiadczenia o uzyskaniu pozwolenia na broń tylko osobom
pooledoJ.,.." koncM)f na ochronę mienia i osób. Decyzję
podpisuje komendant wojewódzkl.
Na Kielecczyźniejest zaledwie
kilka os6b posiadających takie
z.a§wiadczenie. Są to pracownicy
firm ochroniaTUich. Podania
sześciu osób fizycznych.. ubiegających się w l kwartaJe br. o poiwolenie, zostały rozpatrzone negatywnie.
Przed trzema dniami w pobliżu

kieleckiej KWP został otworzony
sklep ,.Absolutus", który prowadzi min. koncesjonowaną sprzedat broni palnej (w Polsce działa
ok. lO tego typu placówek). Sklep
dysponuje pięcioma rodz$mi

pistoletów i jednym rodz<ijem re-.
wolweru. Są austriackie ,.glocki"
(19- i 17-stnałowe, kaliber 9
mm), czeskie CZ (15- i 6-strzalowe ltal. 9 mm) oru hiszpański rewolwer ,.astra• (6-strzałowy,k:al. 9
mm). Najdrots.zy pistolet (..gloclc
17 L'") kosztuje 14 mln zł. Najtań
szyjest rewolwer- 5,8młn zł. Dla
porównania -cena broni gazowej
wynosi od 2 do 2.S mln zł.
Dotychczas niłt nie kupił w
,.Absolutusie'" broni palnej, ale
właściciel twierdzi, te niebawem
wzrośnie na nią popyL Jego zda-

Prof. Ostrzeński
ponownie w Skarżysku
Jeden z niewielu lekarzy na
który stosuje w operacji
laparoskopową,
pro[

świecie,

metodę

Adam Ostne6ski

z

Waszyncł.ODU

znów przyjechał do kraju. Jest uczestni.kiem Śwlmoweao Koqresa
Midycy~~y Prnitałnej l Perłttatal
Krakowie. Na zaproszenie dr.
Michala OU,. przyjechał do Sk.artyska, gdzie spotkał się z dzienni·
kana.mi oru.... pacjentką, której
pól roku temu wyciął macicę właś
nie przy utyciu laparoskopu. Była

•eJ•

to pierwsza operacja tego typu w
Europie wschodniej. Młoda ko-bieta po zabiegu czuje się dosko-nale.
Na czym polega metoda laparo-skopowa?
Na usunięciu chorego organu
bez utycia skalpela, czyli bez otwierania jamy brzusznej, klatki
piersiowej itp. Operacjęwykonuje
się prz.ez specjalne rurki, śledząc
katdyruch na ekranie monitora.
Szczegóły- w poniedziałek.

Podpisał kilkanaście

kasował

umów, zainok. 60 mln zł i ślad po

nimzaginął

niem broń będą kupowali prokuratorzy i sędziowie, b )t mot e parW innych mias·
tachjut notuje się duże zainteresowanie bronią palną. Np. wrocławska
firma
.,Das:z.kiewicz"
sprzedaje tygodniowo 5-6 sztuk
pistoletów i rewolwerów na ostre
naboje.
Doświadczenie pokazuje, te
osoby legałnie posiadające broó
palną z reguły jej nie utywają, w
przeciwieństwie do przestępców,
którzy ją kradną lub kupują na bazarach. Bez większych proble·
mów motna nielegalnie kupić radzieckie karabiny bądź pistolety
przemycane z Niemiec. Wszystko
jest kwestią pieniędzy i odpowied·
nich kontaktów.
lamentarzyści.

Zlikwidowano
~
Zostaną tylko
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Na poczolku rob U12>1d
Miejski w Ostrowcu podpisał umowę

z

firmlit .,Panonuoa

Miasta" z Bydgosuzy na wyda-

nie informatora o historii
miasta, dniu teramiejszym i
moiliwośdacb
nawlwwanla
kODtaktów z tutejszymi poedslęblorstwomi. WWddelllnny
UlzVolmuoiHecywalknllld termin wydania. Diside koszay i co""""" aktualiDqę pablilw:ji.
Podolloe......,.jqollnoamia-

~~~.:.~

l<jae
aiu.

miały być

w przygo~...,..

Wlutymimarcuzaopatnonyw
wiarygodnedokumenty i budzący
zaufanie z,jawi.ał się w wielu przedsiębiorstWach miasta Wieslaw N.,
akwizytor .Panoramy Miasta".
Przekonywał do podpisania u·
mównareklamywrnsjącymsięu

kazX infonnatorze. Na swoją
działaJnaft posiadał zgodę.

......

...........

•Mwknr!lulza..,q.._ie

Znikający akwizytor

repre·

tentowanej przez siebie fumy i
niezbę.dne
dokumenty władz
miasta. Niestety, "niebawem ślad
po nim zaginął.
Zainteresowani zaniepokoili
się z.niłn.ię.ciem akwizytora. Została zawiadomiona policja. W pokoju hotelowym, w którym miesz·
kał Wiesław N .. zostały znalezio-ne podpisane pn:ez niego umowy.
Okazało się, te w ciągu kilku ty·
godni podpisał ich ok. 20 na kwotę
ok. 60 mln zł. Finna z BydgoszcZy
nie potrafi wyjaśnić tąiemniczego
zniknięcia swojego pracownika.
Niewiele więcej mote powiedzieć
Urząd Miasta.
Komendy policji w Bydgoszczy
i Ostrowcu prowadzą dochodze..
nia, a tymczasem zjawił się. właści·
ciel flnny . Panorama Miasta" i o-biecał
wydanie
infonnatora
wbrew nieprzewidzianemu wyda·
n:eniu. Zwróciłjednocześnie pieniądze tym, którzy zdecydowali
się na rezygnację z reklamy.
ANDRZEJ NOWAK

W sprawie psiego smalcu

Atakują

Kilka dni temu zamieściliśmy
informację o trzymaniu p!IÓw w
skandalicznych warunkach i p~
dukowaniu z nich smalcu.
Rzecznik Prokuratury Wojewódzkiej w Kielcach poinformo-wał nas, te Prokuratura Rejooowa
z1eciła policji przeprowadzenie
dochodzenia w tej sprawie.

Klatki z psami umieszczone byw garatu będ4cym własnością
Rejonowego Oddziału Weterynarii w Dym.inacb. Kierownik od·
działu powiedział, i1 psy zostały
stamtąd usunięte a boksy wyko-rzystywane są teraz. do prowadzenia obserwacji chorych zwierząt.
(e")
ły

Minister Stełmachowski w Kielcach - str. 2

ludzi i zwierzęta. Wysysają krew. Leki przeciwi przeciwuczuleniowe są niezbędne.

wstrzą$0We
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Pierwsze atald nallbJipłty na poczłlltku maja. wta6cicłele zwłerz4t

hodowlanych-· $ozać ... d o - -..'Yfnych

ćmielowii, Oiarowa, Bełtowa. Zrovnówwynlkało,ialchkonielkro
wy poty ałt na IIIkach obok rzeki Kamienna l zostały zaatakowane
przez owady, kł6rych Nme nłe mogły u.ufWIĆ.

Owady atakowały miejsca nie
owłosione i w wyniku u.k.ąsz.eó w
okolicach głowy, pn:edpiersia,
szyi zaczęły pojawiać się obrzęki.
Rolnikom zgłaszającym się. do
lecznic polecono stosować do
zmywania bydła i koni roztwory
kreoliny, dziegciu, roztartą cebulę., czosnek, roztwory octu.

Do...."...... okbaoleaaydo
sytuaql dosdo w alejsc:owokbch
Dwuów, Te.lll6w.Spośr.wklłku.-

usta sztuk bydb l&foszooycb do
i<a:oala)edu--UpodłeJ kroW)' 5IWienhoae a.łewydoi
DOłt ~llła, obr:rętla iu.cbwle l
przMplenia...Z.•wdoao takaśb.
lły Ucmydl aakłat aa wymieala.

u-

,..w bydła l kHl DDOtowuta tdłlewMkWowle.

Ukąszenia pn:ez.
wielta powodowały

wać, te są to meszki, owady wiei·
kości ok. 4 mm z długimi pnezro...
czystymi skrzydełkami i cienkim
odw!ok.iem.Larwy tyją w wodzie,
Slllruce kłują boleśnie i wysysają
krew ssaków. Napadają w d.ziełl
chmarami.

Lekarze weterynańi stwierdza·
j~&,
kompleksowa dezynfekcja
ląk nad Kamienną obecniejest ra-

te

czej niemottiwa ze wzal~u na
kwitnienie sadów i pasieki. Dzil.
łanie środkami

owadobójceymi

na owady, które 511 zgromadzone

owady czJo-zmiany na

na krzewach i drzewach jest jed·
nak dopuszczalne.

skórz.e.copowodowałoob~ki.Z

opisu owadów motna domniemy-

ANDRZEJ NOWAK
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SŁOWO

Podcw czwantowejse$ji Giełdy
PapierówWartościowych wW&J'S'lA.

"Mała

LUDU

Konstytucja"

wie ~wiłkszy wzrost odnotowało
.J(roono", 'P'dek - "Exbw!", .ŻY·
ww:c• i ,.Elektrim'". W przypadku
trzccb firm nie odnotowano zmian.
Obroty t. 14 mld 659 mln 190 tys. zł
spadły do 13 mld 191 mln 78 tys. zJ.

P'rezy1leld. RP lAd! Wałęsa Nicdal w""eł:z WlfliDI1r)' do F.ciptu, ctb::lezłoty

Netnuii:,.Tasif" - 20tys.zł(+

w dół
s)proc.x.-·-27tys.tl(+
3,8 proc.), ,.Kromo'" -18 tys. zJ (+ 9,1
proc.), "E:dnad"- 369tys. zł(- 5,4
proc.). ,.Kable'" - 27 tys. zł (bez
zm;an),.S--32tys.tl(+3)
proc.),.W61aub"-38tl".tl(+l)
proc.), .:t.w;.c· - 144 ll"-tl (- 4,0
proc.).

40 Weftl'"-l30tys.zł(bez

zmian), ,.Obdm" - 86 tys. zł {bet
mtianX"EJ.ttria"-87trs.tl(-2,2
proc.), .~moo· - <18 tys. tl (+ ~l
proc.).

Sejmik Samorządowy
z udziałem min. Stelmachowskiego
~niel}'lioz,apowiedziałwnies:ie

llie w niedłuaim cusie swojqo projektu _Malej Konsrytuc;ji",lle z.ukcen.
tował ~ nieobecnolt,

nawet w charaiterze oblcrwatora, na trzecim posiedzeniu komisji.
SporoczasuD,j~poslomsp6roto,

czySejmmapJWXlwltUadycyjniewtry·
biesel)'jnym(sesjaj~podczas
klórej uchwalasiębudtetiSCSJawiosen·

na,wttórejposłowiedecydu,Koabso

lutorium dla rqdu), Głosowanie

p~

sądrilo.Mab)ĆSejm,.pl'lQljłC)'wper
mmencji"przezca/,tadcnc;j~

Autorzy projełUJ .,Małej Konsty·
tucji" byli zdania, te ,.powszec.b.nojf
systemusesyjnezowsbzuje,testwuu.
on dobre warunki orpnizowmia prac
parlamentarnych, wymu.w. stały rytm
tycbprac,at&t1estWarZ.arqdowi.lepsze
warunki planowania swycb dziabń".
Wedłus icb tona:pcji- na okresy mi~
dz)' !e:Sjam.i parlament mógłby udzielił
rqdowi pełnomocnictw do rqulowan.ia otrdlonych dziedzin dckrelanti,

W Skarżysku

czyli rozporządzeniami z mcą ustawy.
Teru, storo nie ma byt przerw, parlament ~e musiał pi'Z)'IOIOWIĆ kat&lozą~n.w,kt6rcmoc1Ybyb)'Ćobj~~

dowymidekretami
Pnedstawicidc Belwederu stwierdzili: w nm:ych uwapcb rue odnidłiś·
my si~ do P'cstii SCS)jnoici. Powinno
być tiltanakie dziedzin zastrzctonyth
dla ustawodawstwa sejmowego, resz~
motna by przekazać ~owi Cbodzi
nie o czas pracy Sejmu, ale o meritum.
Wprojckcie,nadttórymPfJ.Ctdctornisja mówi~ o lym, :te dekretami nie
mo.tna bytoby dnkonJWIĆ zmiany ton·
stytuc;j~ stanowe budtetu, prawa wyborczego, rqulowć materii woJnolei
osobistych i pra.w politycznych obywaleli oru udzic!E qody na ratyfibQ~ umów mi~owych. Nic wytlu·
czone, :te6wkata.loztcgo.codlaScj-

:C~~~:;:~s':;·:~~~

tnkciedabzych pracnad .Mat• Konsly·
tuq,·.
RYSZARDA IAZlMIEiłSKA

Parys

bez gwarancji
Relikwie
św. Rafala Kalinowski_
ego
Przewodni~ nadzwyczaJnej
ko~IQ) m~ się ,.spraWI) Pa·
rysa .., pos.. AleksaDder Benlkowskl

Wsobołę, l ibaeplb.. l l~
się •

Start,sb- K.a.. V1ICZ)'Slekł &M~

cXt.e.m.xuel~-·
matareibil tw. Ra&b ~

xCzemr;j

,..ln.lofta.

RełittńeiOiła·

• ..nza- .. Pan.JH~

Stn:a J cmsnep.. CJłde ustule ........
wlola.aałw.

Dzięhzytóeuie .. bnoaizat:ję

__ te<---11 . . . br... -cjseeweśd Włou·
aowltt-doponlll .........

cewtok:it:le J.W. Sw.IWała W.......~

-- ·~-ośd-
__

ayDDeUI

Natomiutwnicdzid(:ogod2.. 16za..

powicdzicliswójprzyjaz.d:b.tardynał

Franciszek Macbanii, bi#ł biskupi
dicce7Ji radomskiej Edwani Matmki,
Adam Odtimct, Stefan Siczeł. Z toś·
ciola wyruszy uroczysta procesja z prze.
niesieniem rdiiwii do santtu.arium
Malk.i Boskiej Ostrobramskiej, jedynej
w Polsce wiemej kopii Kaplicy Ostrobn.mstjejwW'Unic.
(bas)

d ob.

kaDoaiuc;k łw. IWih W ·

u..a,.tośdoa""

.."

,...,."

.....

o. S)'IMOII Tocaas FerIIIIDIIcs LI R!qa (Hiszpan) oraz kon·
.ełlt6w Bosyc:łl

sultor Watykanu Kongregacji ds.

Świ~t)'th o. dr Miehll Mlcbejeł: a tai·
te generalny sekretarz misji tanm:li·
tańskich

o. dr Szc::zepan Prdtiewla..

W llleGitłc, 17 _,.e codzl* 18.00

Gości powitał o. KOIUtantfllPałed:i w

• k:ideckJd IWemt 1 vidlle~~~ blsbpa

imieniu proboszcza parafii. Kazanie
ubzu,Kce sylwetł~ świ.~tcgo jako

m,-iam. b. lir.~ od·
będ:de się .U.Wstn dDękczJue u

~tw.Rafab~

Z

wzór dla wiemytb wygłosił główny
t ct:lebranso.Symcon.

głębokim smutkiem i żalem zawiadaże 14 Ulllia 1992 r. zmarła pne-

miamy,
żywszy

72 lala

STEFAMA GOLTZ

z domu Kijowska
Msza żalobu odprawiona zostaDie w
bazylice llatednlaej w Kielcadl1811111ia o
godz. 15. Ponabożeństwieuasłlyliwypro
wadzeaiezwlokmarłej uacmeutarz Kom•Córb, syn i rodziua.
ualay n.
1072211

Lek. med. HENRYCE GOLTZ
z powodu śmierd
Ukocbauej MAMY
serdeczue wyrazy wspólczuda
sklada grono przyjadól. ,...,,
łowo
S ll!l!l!l

Prezydent w Egipcie
tnyDiOW'II efi~włzytę u ~~ta HosaiMablrab..

Notowania giełdowe

Liderzy

NU M E R l 1 4

~ dziellllilw7.om: ,. Koml
~omałau~ls:liodli·
~ dla tn teres6w pdstwa wypo-

wiedt J u.a Puysa z 6 kwlel:ll.b w
częśd prz.ebzuej pneztclctrbłę".

Zdaniem ko~l min. Parys ,.a.ie
puubQe debtTj wsp6łpracy ta.ię
d:Q' Ministerstwem Obrony Narodowej l Biurem Bezpleoe6shra
NuodowegoprzyKaacelarl.l Prezydenta RP w przys:dośd".
Komisja Nadzwyczajna nie
stwierdziła "prób wciągni~cia
wojska do rozgrywek mi~dzypar
tyjnych ani jakichkolwiek prób
obaleniademokracji w Pol.sce".(r)

Oświata
wspólną sprawą
Koaiec ,.czamej dekady" w polsticbllllkoładlzbie&lsię wKielcac.h t

obraUau Sejllłka S..Orqdowqo

dyskutanci. Jeden z nich stwier•

n j . kleleckieto- Gb\n,ym te~Utem obnul była ocena sta.D.u l pers·
pektywy rozwoju oświaty l wyc:bowuia. ZanSno w rzeczowym n ·
porde obnu:ad~ staa szkoiJdctn w wojew6dztwle, jU l w.,.._
pleaha Andrzeja S)'lllta, kWillora
oiwłaty l wychowania zaprez.ea towanoto.cojestlco IIUI być widelecklej oświacie.
Do wszystkich typów szkół u·
czę.s:z.czaokoło 2 12 tys. uczniów, a
na rzecz oświaty pracuje 23,7 łys.
osób.
- Mimo licznych trudności,
szkoły realizują swoje obowiązki
wcale nie gorzej nit. w łatach poprzednich. Katastroficzne wizje są
mocno przesadzone - stwierdził
kuratorSygul
- Środowisło oświatowe jest
sfrustrowane, ~one. Olatego
z wielką rozwagą trzeba wprowadz.ać reformy, gdyt nieprzemyśla·
nc eksperymen ty mogą b)i fatalnewskulłach-mówiła Wuda
Pomlu.owsb z gminy Pawłów.
Delegaci, m.in. Ju Gondera
(Kazimierza Wielka), Krzysztof
~wsld (Waśniów), Bemani Ropla(Koóskie), mówili o fatalnych
warun.kach pracy wiejskich szkół i
ograniczonych mo.tliwościach inwestycyjnych gmin. Szkoły te egzystujll dzi~ki dutemu wsparciu
samorządów i rodziców. Kwestii
współpracy samorządu ze szkołami poświęcili sporo uwagi inni

dził

z goryczą:

-Gdybyśmy w gminach tai tzą·
dzili, tak si~ kłócili, jak na nąjwytszych szczeblach władzy, nic tylko szkoły przestałyby funkcjonować, a ludzie wywieźliby nas na
taczkach.
·
Uczestniczący w obradach ministeroświaty i wychowania, prpf.
Alldl7kj Stelmllehowskl z uznaniem odniósł si~ do kieleckich dokonań oświatowych, odpowie.dział na liczne pytania, i. takie omówił niektóre zagadnienia zwią·
zanc z reformą oświaty. Zdaniem
ministra nie tylko nauczyciele, ale
całe społeczeństwo tle odebrało
intencje MEN. Nic b~dzic masowych zwolnie6 nauczycieli. Prawda jestjednak taka, te wielu z nich
powinno odejść ze szkół, bo wy.
rządz.ają im krzywdę. Są n ie przygotowani do zawodu. Jest potrzeba dostosowania oświaty do potrzeb gospodarki rynkowej. 8~dzie utrzymane bezpłatne ksztalcenie młodego pokolenia. MinisterW}'I'aZiłprzekonanie,tesamorządy będą przejmowałys:'lł.oły w
władanie wcześniej niż przewiduje to ustawa.
Sejmik podjął uchwałę określa·
jącą ramowo perspektywy rozwoju szkolnictwa w woj. kieleckim.
W obradach, któi)'Ul przewodniczyi Wojdech Czech, uczestniczyli posłowie - J o.łhtsz BraDD l
Mldtal 0Wo6skl, a także grupa
słuchaczy PomaturaJnego Studium Samorządowego.
(CUI)

swe

Czy bandytów było czterech?

Poszukiwania trwają
Podczas konfq:mtacji trzech
podejrzanych o udział w tym.
dowskiej strzelaninie, świadkowie
rozpoznali tylko dwóch. Gdzie
jest trzeci? A może było ich czterech?
Na temat zatrzymanego w śro
d~, na osiedlu Ustronie w Radomiu, nie uzyskaliSmy potwierdzenia, iż został on rozpoznany przez
świadków. Nie ujawniono też okoliczności w jakich go ujęto. Z
kół zblitonych do policji dowiadujemy się, iż nie wyklucza si~

t;

policyjne, odnaleziony został samochód osobowy marki ,.tavria•,

=i~:~;~:!c:~~~

oano zabezpieczenia i ogl~
odzyskanego samochodu. Na
miejscu- pod nadzorem prokura·
tora prowadzącego śledztwo przeprowadzono
niezbęA.nc
czynności procesowe•.
Wczoraj trwało przeszukiwa·
nie lasu, policjanci szukali kolejnych przedmiotów i śladów kryminalistycznych
przestępczej
działalności zatnymanycb. spraw-

~j~~ t=:~:a~:roc~ge~ row.
rech. W każdym razieakcjaposzukiwawcza nie została przerwana.
W piątek otrzymaliśrąy komunikat nadkomisarza Waleriana
Marka, rzecznika prasowego
KWP w Radomiu:
"W dniu 14.V.92 r., w godzinach popołudniowych, w komp-leksie Ieśrzym w okolicach Radomia, w wyniku wielogodzinnych
działań, prowadzonych przez siły

Wi~cej

oficjalnych informacji
nie u dało si~ zebrać. Nieoficjalnie
dowiadujemy się jednak, iż we
wczoraJszych
poszukiwaniach
sprawców, broni maszynowej i za.
bezPieczaniu śladów w odnalezionym aucie wzięło udział około
120 funkcjonariuszy radomskiej
KWP. (Około południa mieli dostać wsparcie z innych województw). Od wczesnych &odl.in

Redaguje kolegium: Krzysztof FALKIEWICZ- redaktor naczelny (tel. 424-80), Andrzej ZAŁUCKI (tel. 459-19), Zbigniew NOSAl..
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WIKŁO, Cezary JASlRZĘBSKJ, Jerzy KOZERA. Marek MACtĄGOWSKI, Bnlena DOBRZYŃSKA (kierownik oddziału w Radomiu).
Adres redakcji: 25-520 Klelee 15 skrytka pocztowa 47, ut. Targowa 18, fax46979. Publlc)'$d: teł. 472-51, 501-83, dz:lallnlormacji 443-45,
472-55, 422-63, aportu 526-36, działłącznoad z czytelnikami 501-33. BIUAOOGt.OSZEN: 448-58. REDAKCJA W RADOMIU: 28-600 Radom, ul. 2eromskiego 65,
fel. 237-36, 200-64, lu: 281-80.
Wydawca: EXBU0-13 .W'ydawnic:t>Ml"llłJ. z o.o., Kielce, ut T~ 18. Druk: EXBU0-17 ap. z o.o., Kielce, ul. GOma 21.

rannych odbywało si~ badanie
,.tavrii• i znajdujących si~ wokół
śladów. W akcji wykorzystywano
psy tropiące. Po zakończeniu
czynności przez grupy dochodzeniowo-śledcze i proturat u ~ na
miejscu, samochód zostanie
prawdopodobnie przetransportowany do Radomia i poddany kolejnym szczegółowym badan iom.
Trzem PfZ8Słtpcom prokul'llto<możepos1owić

zarzuty:zabój.two, rozbój z bronlit w Ffku, czynNI naPIIjć na

funkcjonlirtusza policj~ ~
cłowanie trwllłych uszkodzeń
ciała, spowodow.nie wypadku
Nmochodowego, kntdzłet

sa-

mochodU. z wyMtldem kradzie...
ży, wszystkie .. czyny kodeks
kamy okrełAa )liko zbrodnie, za
co grozi kara co najmniej 3 lat
więtzienla. Za zabójstwo przea"""""""""otnymoćka,.wlf
złenla nie krót:szA1 nlł: 8 lat albo
najwyłazywyrok- kał'f łmktrci.

(gk)

Redaktorwydania
J olanta Majecka
Redaktor depeszowy
Cezary Jastrzębski
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Oblęgorek

w telewizji
narodu podczas uroczyst0iłcl 2S-Iecia
pracy pisarskiej, wgrudniu 1900 roku.
P6t04 wiolnot 1902 roku wielki pisarz
m6ał oficjalnie prunidć si~ z War-

SUWJ' do OblęJOfb.. Pocz4tłowo :mmienał tu m.iesz.bt na stałe, ale obuło się to nlemotliwe.. Do roku 1914
HenrytSieniiewiczijeFrodzinatra-

ttow.H-wObl-iW>

...... I<Uri4-T•t.;J)OMI>łyfrqmeutytakich powiekl.jak .Na
połuchftły",.W"uy",.Wpustyniiw

-PWnopulcil-wObl-"'
· .,Lqjoor". ""'"'" ..-·.
po wybuchu I wojny łwiatowq, Ba pocqliu wm:śnia 1914 roku. St411 udał

Pogotowie Stn\jkowe
RI "Solidarność" Ziemi Kieleckiej
Prezydium Rady Wojewódz·
kiejNSZZRJ"Solidamołć"Ziemi

Kieleckiej w dniu 6 maja br. ogło
siłopogotowie strąjkowe. Postulaty nasze poparło wiele instytucji,
napływają słowa poparcia od rolników, zarządów k61 NSZZ RJ
"Solidamołć" i wielu rótnycb
przedsi~biorstw. M.in. poparcia
sol idamościowego oraz finansowego udzielili działacze Zanądu
Głównegoi Wojewódzkiego Polskiego Zwi4zku Zrzcsze6 HodowciJw i Producenrów Drobiu. Do
Kielc wpłyn ~o pisemne poparcie
postulatów pogotowia stnljkowego z Regionu Pomorsko-Zachodniego, co oznacza włączenie si~
do naszego protestu S kolejnych
województw: szczec.iftskiego, koszalińskiego, pilskiego, gorzowskiego i zielonogórskiego. Pierwszym województwem, które nas
wsparto jest Rada Wojewódzka
NSZZ RJ "Solidamołć" w K.roś
nie. Nasze postulaty: obnityć
składki ZUS, zmniejszyć o połowę

Szkiełkiem

~do Kratowa, a 011twnie do s~
carii, adziezmartw roku 1916. (tw)

Daj

przeczytać!

podatki: gruntowe, rolne i od

W Ameliówcc k. Kielc rozpo-

nictwu dotacje do paliw, nawozów, energii elektrycznej, wpro-

poświ~na problematyce radiokomunikacji lądowej. Specja-

Książki

niem satelity), telefonii komórtowej, projektowania sieci radiowych UKF, zakłóceó radio-

dla bibliotek

środk6w produkcji. zapewU roi- ~:~i: w~~n=~:;~k~o~
=:!~~~m~~':=

gruntownej zmiany polityki rolnej
i kredytowo-bankowej na wsi. zaprzestać importu produktów roinycb :tywności i artykułów spo-

~:)~~b~~:=~
nątnzwiązkowe
Organizatorzy pogotowia stnlj-

~&0J'0::=:
nami na fundusz strajkowy: BG:!
O/W KIELCE, nr r-ku 8290ll8006-132-1. "Solidamołć" RJ z
dopiskiem: fundusz straJkowy. Liczymy na tyczliwą pomoc. Uczy
si~ Wda złotówka, nawet drobna
kwota potwierdzi Twój udział w
strąjku.

IHci omówi• tematykę m.in. ra~~=~::~~~;~::0<;:-

wych1 ich zwalcz.ania. CB-ntdio,

Telekomunikacja
po polsku

stref ochronnych wokół un.ądzeń
ntdłotelefonicz.nycb, zadaó !łu1b
ł•c:z.noici w warunkach katastrof
itp. Goście z całej Polski twied.l.ą
Cen trumącz.ności Satelitamej w
Psaracb. Konferencję zorpnizował Ośrodek_ Rzeczoznawstwa
StowaJ'7)'SZCOia Elektrytów Pols-

~~=~ ' ~~~~~e:;:~=!!~O:
ADOLF.IUDLIŃSKI

Telekomu nikaCJI.

(kk)

i okiem

eor.z---...-wnoszookcja . D o j -1",
lalllil>tiolelaiPubllc:znltwKieł-

coc:h 1rwdolo:jf .Słowo Ludu".

Przypominamy, te biol"\ w niej
udziałmies:zkańcyKielc, którzyo

fiaro~miejscowym

filiom bibliotecznym swoje ksią1ki wydane
w latach 1991-1992, by 14 drogą
wzbogaci:: księ:gozbiorytych powszechnie dos~pnycb placówek.
Jak wiadomo, od wielu miesi~y
biblioteki nie ~ pieniędzy na
zakupy nowości wydawniczych.
W ostatnich dniach kieleckie
książnice wzbogaciły

Nie rzucim ziemi...
ręjtiJtWWskie
gatywobronlei"'W}jskoid, sa~

PohiCil lc.wrqfobkl,

kie

obyay~ uzlcian~ pnalr~

rodakom autentycvry,
&fÓ/IIDpa/rstwfJWylltlms. Dzitjesif
to przy Jr.ubl tarabanów o • Wfjide
do Europy•, JIO!OIIi m cywillzowa·
nym iwialmt. Tot podział opinii,
ulów l tntefł{/1 jat tak nagła.inia10'. le budzi outetrf)lczne obawy o
11tD11 mtlllalnośd foloków wt
wszystkich rtUjonDinlt ruaywislliąjq wlehł

toiCocrtrfqjql;ydrkrrgachspoł«:z

nychMwlymglobit.
Co wlfCtd, nitjat 10 zyllw tzw.
vax popu li, ay/1 woiDnlt gawiedzi.
Przykład u.rt~ sf,}mlliW:} o wyt /1minDwanhlzpolJkitgOI)'nlntzagronicurych udziałowcdw .buyn gftr
jutjłd moarym dzwonkltm ostrz~
gawaym. Nit tylko z roQI ZD.ładtri
aych- podwalqjqcyth konstytucyjną 1111Wtt WID.IYfodlloiC polskldr
włtJdz nqjwybrydl, alt prosty Mn·
dlawy inrtm. Clt/urw jtJttm np. ro
zrobi/b')' lalqtt Roilłiu Grimaldi.
gdyb')' Mo prutbtawldelstłłiO społtant " MOMro PD4iflo deyW
podobną. Slcąd sit wdmlt tt ołD/o
JO mlliardDw złatych od.ukodowait

dla killat

wspOiwłaśdddi jJd łst

nftJąqch

ZokcMar paranoidalnym pcylclodtm.XItltcJ:yrolnicyz.&lidornoid• Rl wystosowali pod odrumr

lt4łi ZOJJrtllliC%lli panntrzy

włodz~ltimahłm.wktórymiqdojq

huytrl
Alt zol6ilt0', it pndyjmy to,
modurq
rtkq.ZliJHNMllaiiiiiOti'OCAmif-

dzy~
prza
nqiwyUu polskit wł odzt, Kimi«bnq sit z pofitOWGnimt przezfUICZqjqcdolozy fiQ fnnt, JI(JUUOZ·
ry~~t~kowt inwatyrjt "Pobu. s~
/nfjq prznMayć. Bo ZIIO'WW przy}dzit fola Mrodqwyr:ń fobii, proustów prztciw . wypmdtJi.y qjayzny•.
Nie sprzeda sit zft ml odłoguj~
po PGR cńociiJŻb'j, nit spmda udziałów w ZDmiatittychfabl)'lwch.
nit pozwoli no kDnrynuatJt ttgo co
jui.zaczttt (patnbl.syMJ1Y)nawtt
wnqiwiJŻnir,jn:ydr dzinhlnadr gospodarki, produkt;ji, l)'nku. u.riUJ.
Fobia to, prulctJzywona w triż
nycirjonnoch majldj«Jnovwany
wymiar. Wit/kit kwof)l dolotów
przeznaaolfiCh fiQ lwnJcnrnt crle
(pożyczki ÓJD Giudc. M . spoiyt:h"
juidawnosif skoita:yły)adraO'IWJ·
lit dole/odnie ld4110 kontadt. l Uli
wimyćpmydtlllawi,jat ttgo 6kolo5miliardów. I'Dra.doladotntt}
pottgl w kor(rontiJtji z 114flq kt!ndyrjqitrWntyqjtw--fi1Ul1Uawq.

<O&f"""''"' "'

m.in. zopruswnia imponu i:YWIIO-i·

at Ludzit. rdzit wy tyj«Wll Nit
mam prttt/1$}1 do gospodoTUI, któ--

nmu upado zogrodtJ, nit mG za co
sioć.ardyzbimttriktnitchctpo

pnyrwoitQ« flit kupił awoc6wjąo
tnuhL Alt frttydium Zanqdv Wozwiqzbl urwodawt~;o
to }Id powinni być ludzit co ni«<
myilqcy. PolltyiCil rządu, poroxumftnfa mltdzynarodo~.potntby
orólnospoltant, GA7T, praworatrylu;jl z dlłlgi<}, pan~~trslw--han
dlowf,} strony. Wrazdt dtmentar-

jtwódzkląo

ntzasadyfH"lJlWiltgolcrqf~t.XtolffO

it zabtoniC prywotntmu przed.Jirbiorcy Irond/u z zagranicq7 lUli
p/Dd podatki, przutrztgD pntpisów prawaiZOTZipluilalnych, robi
to IID włas~tq odpawitdzialnoiC ryzyko/iii01UOWL Nit rozwnUd ich
to ZlllJCZY ttyskwof/ffkq,.·al: sitjako

otrzymała 91 ł:siątek.

Tutaj p. Marh lrJab przynio45 swoich ksi4;ł:ek (romanse,
sensacyjne),
a uczennica Szkoły Podstawowej
nr 15, Anorata Nyp, przetazała
kilkanaście pozycji.
sła

kryminały, powieści

się dzi~ki

(Iw)

Kronika policyjna

----·_-,..---

womtnich dniec:b lk:zbl pra.

...

mniej....._.. 1tr.ctzirl:łr oraz roz.
gowe l pijlństwo wW6d lderowców.
Oto nietł6N: zdanllnil pmlraDne

_
nam _ w_..,.
przez oftcwa

ticj ~

dyłuiMgo ~

_

...,.._

+ W Mniszku (gmina Jędrze
jów) 14 bm. o godz. 10.3 5 kleru·
jący rowerem Józef P. (lat 77) został potrącony przez samochód

,jelcz•. W wyniku wypadku ro-werzysta paniOsi śmierć na
miejscu.
• W S.miei ZWoll (gmina
Waśni0w)14bm..ogodz..13Mo-
nlka W. (lal: 6) wbiegła nagle na
jezd nłę wprost pod koła samo--

chodu .nissan·. Dziewczynka

działaaspołtatrJ.

doznała cłę:tkich obra:teń ciała.

Niattty, UWDft tt odnitU tn~
biJ do widu, w~lu wyf.tj dtcydlfiqcych. l tojtJtgroiM. .•

• W IOelc8ch przy ul. Mazurskiej 12 bm. o godz. 21 nieznani
spfawcy pobili na boisku szkot·
nym Uceum lm. Ściegiennego
Kazimierza T. (lat 57), ktOry doz-

Jł'L4D YSL4 W GJUJJL4

naszej akcji o 235 woluminów oraz442tys.zJ. filiom nr 1, 3 i4podamwano 19 powieścizserii .Har
lequin•, do Filii nr7 przyniesiono
siedem~k(m..in. ,..Janko Muzykant•, . Kroi Maciuś r·. "Alicja
w krainie CZIJÓw", ,.Maria i Magdalena}, do Filii nr 8 trafiło 96
~ek (tu~jedna z czytelniczet
przyniosła 82 ksiąik.i),do Filii nr9
dostarczono lO pozycji. Filia nr24

nał citttdch obralsń ciała i przebywawazpłtalu.

+

(i.k.)
W miejKowo6ci Grot6w
pod

(gm. Belsk Ou>y), -

wpływem alkoholu
kierowca
~flata 126p~. Jan O. (zam. w Btę-
dowłe) na łuku Jezd ni z}echał na
pobocze l uderzył w drzewo. Pa-

sater, Marłan B. (zam. w Wilk~>
wie) doznał obrateń ciała l prze·
wieziony został do szpitala w
Grójcu.
• W R.dorniu włamano się
do sklepu odzletowego przy ul.
żeromskłego. Sprawcy dostali
się do magazynu po wywateniu
drzwi wej6ciowych l skradli:
spOd nice, spodnie, koszule, marynarld l Inne artykuły na łączną
kwotę ok. 38 mln zł.
• W Zaleekl {gm. Chyn(IW)
włamano sit do sklepu spotywczo-przemysłowego.

Skradzk>-

no: spirytus, wódki rOtnych gatunkOw, wina, papłerosy, konae·
rwy mlfsne l rybne, proszki do
prania l Inne artykuły. Suma strat
-20mlnzł.
(ea)
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NA.JTANIEJ !!!

OKAZJA!!!

••HASTAR- Spółka z o. o.
26-110 Skarżysko-Kam., ul. Fabryczna 10

'NYQĘCZKJ: EkdlpeRt '*~Ud .NJEX" Kielce. .426-91 .

S PRZEOAZ

sprzed.iQe

mj. lllelce,u1. ~321 .

typKALOR l
produk.qi czeskiej
w zestawach po

10692/g
St<1.EP !'neblclwy .aJH'. ~. ul
SolnLlaprt.azamw'
9087fg
SPRZEOAM ,I!Wf'CedMI, 2200"
t&n. Kleloe, 502-18 (ranoj , 10581/g

lO~ników

ce,27-2111.

o

DZIAł.KĘbudowlłln~~~m.IOel-

500/160/40
w cenie 51.500.
Informacji udziela dział zbytu
tel. 512-716, fax 513942
wyiD.

10597/g

SPRZEDAM dzlałkf pr~ w
Poełowlc:ach. Kielce, 811-220 wieczorem.
10600/g
SPRZEDAM kotnb~Jn zbolDwy 8tan

11

dobry,3młUf'Okl.KJeloe,3t-mt,

SPRZEOAM<k::lln 200m w tym 100m
~cb:IMII'IOiićt.ndlowo-ulłlł

~

SCJiodzl-

dMika 30 wow

Kle6ce,61..()()....98.

(IOIMttli-aietlzleła)

10553/g

JAłoMKI 7~

wtrUde.._.,.w

c::en&óW114k.~tel..a&.

MpG.IJ.

10411/g

ZAPitASZAMY I\las,1

tlutJnł. l<lelt:e,52tl-29.

SI'RZEilAM -

SPRZECI.-M dom
c:Kh.577-95.

PV.EDSIĘIIIORSIWO

·-PRODUKWE:

KC111QIRUitOWĄ

NOSTAUT, UNJ S'1'miB.
BEHATON,IIOI.LAND,
UNIDI!COI.
CINA.IU&."_IIIflotoo.
INFORMACJE:

-

w

~

10578/g
SPRZEDAM pnedplal'f .FSO". Kleloe,lel.504-10.
131HK
SPRZEOAM d:dafkł ok. 1 M l wodo~okolice CAli ChtdnY. ~.
61-97-n.
10555/g
Sf'RZEDrAAibutltz mermun~,~
dworca PKS Kielce. Kielce, 1et
86-08-32po21 .
101.41/g
SPRZB>AZ łu1DWil l ~
apne(u ~: eormiCidcn

KOBRA

JADARP'TI:

26-640 SKARYSZEW
UL. WlTOSA9
TFJ... 236 TLX 067227S

llezpoftdnll.."., odzieży~ z~
Działamy od 1990 roku

JADARPL
TEUPAX 474-S6 RADOM
TEL6J()..QZAKOPANE

polecamy:
odzież

&ł-1,9"*'.VGS-1.92nWI.maonetob"'

w ClililiCh od 14 do 30 IY& zł

Pny 28kupacl1

Ntuu płlnkty :

10426/g
dllałlal

Klelce,ui.Ka~19110.

PRZłl>SIĘBIORSlWO

Ludu"

z

10197fg
Sf"RZEEMM ,.18tpaM." dleMI ti89.
IQek:e, 81-4!Hl8 po 18.
10155/g
Sf'RZElWdtanlo czymy młyn w112y.
Wladclmo6ćw~.
8171/R
TANO
.mercedeM
beczkł",
31-19-54.
10162/fil
SPRZEOAM ... udl 80" 198811990.

_.ADAJRIPTE

ZAPRASZA

~m.

Klelce,31-71......
10507/g
SPRZEOAM my '*»kl. 0uc1zUt. Wln-

.. bjeilłde .Wiłldhb"

,.Słowa

~

tlony udzielamy rabatu.

Klek»,ui. ~II/88.10C831g

~dorWDOjiUłTOWNiw~
przy ul. Jagieiiońaidej 21 (baza PTHW)
lei. 39-44, telex 432516 P'THW
czynne w gOOz. 9 - 16

UNEWAZNA -"

pnychodowyW)'dlrryprutl.ll'%ltd SkarbowywKlelcechna~L.Iwocka

Kad,...,..,
aka33.

SpolecmtJ w Bt.lllw Zdfeju 06rodek
Zdroo.NwSolcuZdrojuldruge: ZMPOI
OpiełdZdrowotnelwBuskul.drolu

Gminny OWodek Zdrowia w Solcu Zdro-

JuPofadni.I.D".

KUPNO
1056.4./g

KI.I'IĘ.tukal"blaazaka85187r. Kieł-

10508/g

KUPIĘprzedpii~. !Oeloe,

11-19-47.
10585/g

KI.IPIĘ~. Kleloe,6t-49-n.

Kielce, 61-22-88

10614/g

KI.JPIĘołlllgacłe.~".

O.mw.

Kielce,

9479/g

TNflONNłiE, malowanie. Kl&lce,

Mntg

536-04.

.s.mm·

~

Pf'()dUkctll. mon-

W. eprudat. Kielce, ~ 11,
.481ł-04, 32-20-72.
7894/g
NA.PRAWAmetlll,_...,wu:elkie
pr.ce~. Kielce.32-34-al.

t05nlg

NN'AAWA.
31-21-43.

lelrMz:orów.

Klek:e,

10435/g

POSAOZKI

uldedam.

Klelee,

61-34-10.

1059Qig

wtDEOALMOWANIE

.llideo-piUI".

Klelolt,27-21V.
10596/g
NN"AAWA tetewlwrOw. Kielce,
es-n-2.4.

9701/g

ZGUBY
ANlRZEJ

~ zgubił

bilet nje..
2o40/J
bilet
2.41/J

e6tcznyZSZ.
WOJaEOł
~·

z.gublł

KWN'IEN

ZGUBIONO 2 bilety 'IIIIOh!li JazdY MZK

Klelc».~Miroelew.KIDOanlel

10458fg
PIOTFIGRUONKl(IUbll~

103301g

~

10582/g

LOKALE
POKOJ ,. gaNnet lekaRki do W'tfM·
9785/g

ZAMENĘpokOjlkul;:łvq..Omkw. l

telefonem w Pll'lc::zoMe na podobna; w
~.

KnokOw, tel. 12-M-88 lub

55-92-22Meczorem.

15.4/8

KAWAl.ERKA.oeoblelefnOinej . Kleł-

ce, 31-58-48.
10568/g
KIJPIĘ M-3. Kielce, 526-29.1 0427/g
DO WYNAJĘQA M-ł 1 tMtonem.
Kielce, 32-20-32.
10561/g
LOKAL do wyTWJfclal na dzlałalnote
~. Buakoldrół. tel. 39-92i6tiB

"ŁAZIENKI WŁOSKIE"

OJ

[Kraków, ul. Dobrego Pasterza 1 o
KOMPLETNE WYPOSA2ENIE ŁAZIENEKZIMPORTU

AGENCJA: ~ kUle
~Oiefty-beli:Jtłlłnlll,

o,az
- kleje do płytek 1dodalici
-fugi
- narzędzia lflzlarskle

obełuOa

prawna,

wyceny-biegły.

'•dotJt).l'll'n..t~dohMd

1069/k

ROZNE

-armatura
Zapraszamy

1O - 18
10- 14

IOII-

ce,Now)'Swlet38!11-1n,483-83{ce·
"""""'

.tQUbił

leglty-

1025Qig

z.vubll

ległłymecif

PAWR JĘDAOCHA

10252/g
lQUbil legity-

ORZEQORZZXEWA

lgUbił

lftiiCłtTEI228/90.

1057'91g

IOOeke
10563/g

nr28119.
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ErotyCllle fan~ e kobiet Jak nie oddasz, to cię spalę .
Najczęściej

o czym marzy dziewczyna w wieku, od 14 do 80 lat?
o tym
samym
co i mężczyzna, to znaczy o seksie. Tyle tylko, że fantazja kobiet
jest bardziej wyrafinowana i erotyczna, a nawet lubieżna.
już przed 20 Jaty.

nej

książki,

Podstaw,jej obecktóra szybko stała się

bestsellerem, było blisko IO.OOO listów, które otrzymała od chętnych
do zwierz.eń kobieL Bo jec:l.nak W.
bicta powie kobiecie o swoich najskryt.szycbmarxeni.ach.Mę::tczytnie

prawic nigdy, chyba, te. jest zaufanym i długoletnim psychologiem.
Co zmieniło się w marzeniach
kobiet w ciągu tych ostatnich 20 lat?
Zmiana jest ZJISadn.icza, twicrdzj
setspsycbolożbu Stanów l,jednoczonych. Jcsz.cz..c w Jatach 70-ych
kobietynawet w swoich marzeniach

i fantazjach byłyobiektemmęskiego
pot.ądania. Dziś,

przynaJmniej w

sferze fantazji, odgrywają akt}'Wnll i
wiodącą rolę. Przede wszystkim nic
u~ą,tetonąjważniejszcmusia

k.urat odbywać

się w łóżku. Baroziej
podniecają je w wyobra:tni najdziwniejsze miejsca i czas. Wiele zalety
od wychowania i stosunku rodziców
do spraw seksu. Jeśli byli purytanami w tych kwestiach i dawali dziew·
czynce wyratnie do zrozumienia, te
seks to coś obrzydliwego, dojrzałe
panienki są często w swych marze..
niach sadystkami. Dają w swojej

fanwji .chłopom popal~· .
Ciekawe, a1e kobiety często marzą o koniaktach seksualnych z innymi kobietami, jeśli nawet w prak·
tyce nigdy tegO nie czynią. Podchod7Jitotegozupełnieinaczejniżm~·

Mętczyzna

M~ni

- twierdzi w swojej
,. Wyzwolona
uwafana za najbar·
dziej oryginalnego naukowca ząj
mującego się seksem Amerykanka
najoowszej

książce

przyjernrtOŚĆ •

Nancy Friday - muszą zainwest~
w!t sporo czau i pieniędzy, aby ma·
ld.ć się wreszcie w łóżku z kobietą.
U pań natomiast, ttóre znatury prawie natychmiast gotowe są do uprawiania seksu, fanWjja odgrywa

·wydl__
-,z-·-... - ...
--lłllrrt.on Ford )liko Indiana
Jonee l niezapomniana VMen
l..eigh jako Scal1el:t
.Hani z

o

pierwsze mMijKa na

llłc:ie

m,s-

..._... ,

ldch lła\akich bohaterówftlmo-

Amerybnkl wszystkich grup

Ankiet9 na ten temat przeprowadzono osobno wśród reprezentatyvmych grup tysiąca mętczyzn l
tysiąca kobiet w Stanach Zjednoczonycłt Jednakt.e w grupie wieko-

błyskawicz

miastowa ucieczka. Inaczej kobieta.
Dła niej bardzo mocno liczy się cała

-otoczt.a.. Ich wymagania są znacznie
bardziej wyrafinowane. Wiedzą, te

A przyczyną tego jest strach
przed AIDS. Wiele niczamętnycb
kobietcałkowicie rezygnuje z seksu.,

~ wieleorpzm6w- twierdzi Friday.

zadowalając si~ masturbacją..

O seksualnych fantaljach kobiet
54-letnia

dziś

Nancy Friday

wej od 18 do 24 lat lista Idealnych
bohaterOWwygląda inaczej. Pierwsze

miejscezająłlutaj-wśródffi9!'Czyzn
-Arnold Schwarzeoegger, a wśród

____..._

T-.. . ..--M.....
•Jib14-Bę4złetostlaiłubuJpopa-

llnif:l$11da•tworiwuspohaT.LOVE.

&asza,t. • ..aqtę do6 tworzy Jutl
8elte*Ł Zbacuł~

z trasy koncert~

wej zawitali do Koóskich na z.aprosz.e...
nie młodzieży I W i pana Pawła Sta·
si:ńskie&Ó

z Biura RetJam .EDEN".
Dochód z koncertu przcmaczyli na

kontofundacji.Człowiet...człowictmn..

ADAMLEN (Al)

Bohaterowie filmowi
wszechczasów

T. LOVE
dla szpitala
DJIR . . . atel"ypłyty,tlJblltlrorWDI

To przykre, a1e prawdziwe.

Indiana Jones i Scarlett O Hara

Muniek Staszczyk, Jacek Perkowski, Paweł
Nazimek, Janek Benedek i Jarek Polak, czyli...

Jlliotl.ddeslęduba_,.lał.~
IIIIIZ)"kę~Wdorobbuł)'st)'a·

wającoraz większą rolę i corazczę:ś
ciejzast~pująrcalia.

w trakcie jednego stosunku mogę

sąwlepsz.ejsytuacjini!mężczyfnii

pisała

maczn iewiętsząrolę .

marzy o

nym osi!W).ięciu celu. Nąjlepiej bez
l.Obowiązań. A po stosunku natych-

czytni, których przerata nawet sama myśl, te D:IOg!iby mieć skłon
ności homoseksualne. Kobiety tałt.e
urzeka piękno kobiecego ciała.
Erotycznych fantal;ii nie wolno
lekceważ}t. Tym bardziej że odgry-

działt,jącej na rzecz. Szpitala Rejon~
wegowKońsłi.ch.
Zagadnięci :zaodffie twietdzą, te
dziśgrąjązadarmo,boniczaws:zepie
niądze są najwatn.iejsze. Mimo te

niemal

~c panoszy si~

bieda,

zawsze naJbardziej pomocny okazuje
się wdowi arosz. Chcielibyzostać
w pamięci oczekuj~b pomocy.

Czytelnitów .sL~ pozdrawiają i lie74
na ich hojność: .domtcie się: na
t.ooccki !2ł)ital, człowiek liczy na
człowieka. .."
(>Dok)

kobiet- również silnie uml9śnlona l
łatwo sięgająca po broń partnerka
Schwarzeneggera w~ Tenninatorze
2" -Sarah Connor.

Po~ach
Jedni są wściekli. Ja.k.im prawem- pytąją gniewnie- ruszyłam
w ogóle sprawę spółki .Goma"'?
(,.Zwinąć fo~ i w nogi• SL, 21
marca). Owszem, potycz.ali pieniądze dyrektorowi. Tak,. wykiwał
ich. Ale oni go u~Jnują, nic popuszczą.. Rozgłos Szkodzi ich za.

miarom.
lnnichC4m6wić. Tetzwścick

lości.

Bo sp6łt.a "Gama"- utrzy-

mują - to prawdziwa zemsta k~
muny. J<to był w tej spółce, no
kto? Że aparatczyk partyjny, który
swoich kumpli, to
dowiedzione. Od reszty nazwisk
włosy by mi stanęły dęba. Tyle, te
im nikt niczego nie udowodni. A .
znów mówienie bez dowodów nie
ma sensu. Motc. i głupia była ta
komuna, a1e ślady pozacierała
sprytnie.
wyrolował

Jcszczcinnisied.z.ącicho.Kom

a mo:te rzeczywiście uda
Pneciet
dyrektor spółki "Goma• najpierw
zniknął, a teraz znów si~ pojawił.
Poszedł do prokuratury, grzmotnąłsi~ wpiersi;mojawina.Jaklen
syn marnotrawny.
Nie ukrywa niczego: tadnej
działalnt:tci gospodarczej nic prowadził, choć - oczywiście - miał
taki zamiar. Dlatego - w nĄjlepszej
wierze, potyczai pieniądze od
osób, dla których przynętą był
szybki zysk: 50 procent od kwoty
potyc:wnej na tn:y tygodnie, miebinują-

się odzyskać pieniądze?

unki

zgłosiły się trzyfirmy i s:zdć

otób.

Odpowiedzialna§ć za zaciu·
nięte długi jest - praktycznie -

tadna. Kto udowodni preusowi
sp6lli "Goma·, że pożyczał z intencją oszukania swoich dobroczyńców? Kto mu udowodni
zamiarpopełnienia pnestępstwa?

Tylko Sąd Ostateczny. Wiedział o
tym prezes, powinni wiedzieć potyCZIIjący. On zrobił z prawa
pruwrotny użytek, oni plują sobie w brodę, te miraże łatwego
pomnożenia fortuny odebrały im

rozum, czy choćby zdrowy rozsądel
Wszelkie pozory działania w
dobrej wierze są zachowane. Pan
prezes, po wyzbyciu si~ cnoty partyjnego ubóstwa- sądzi się teraz o
część nicruchomości przy ulicy
Sienkiewicza w Kielcach. Jak ją
odzyska, to sprzeda i odda długi.
Jeden z oszukanych próbował
ustalić, czy w przypadku wygranej
prezesa mc.tna liczyć na zwrot g~
tówki i bardzo się rozczarował.
Tymczasem na szefa nigdy nie
istniejącej spółlci "Qoma• padł

blady strach. Odwiedzili go bO re·
goś dnia trzej dtentelmeni, którymjest winien- drobiazg- pięt·
dzicsiąt milionów złotych. Zagrozili podpaleniem mieszkania, a
także krzywdami cielesnymi W
takim stanie rzeczy prezes złożył
stosowne oświadczenie w proku·
raturzc. Niccb mu teraz włos z
głowy spadnie! Po prostu trzeba

siąc.Tylenicdatadenbank. Wię:c

myśleć.

si~ złapali w sidła własnego chciej·
stwa. Uwierzyli piec74tcc, którą
może sobie zrob~ każdy.
Ktopotyczał?Takzwani ludzie
na stanowiskach, lekarze. Żaden
szemrany cinkciarski margines.
Zebrało się tego około trzech
miliardów złotych. Do odebrania

W całej tej sprawie nit t nie mó·
wi o zszarganym nazwisku, wstydzie, głupocie i pazerności. Tylko
o pieniądzach. W pogoni za nimi
ludzie tracą dobre imię, rozum,
spokój i zdrowie. Nigdy tego nic
odzyskają. Za żadną cenę.
JADWIGA IAROI.Cl.AK.
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Świętokrzyskie tajemnice

Marsz "sprawiedliwego"

Chęcińskie

bogactwa
Nioldedy .. pdadl kolok<jo-

- · l"'lntok się ..... l ....
l d e -.Niold6nylllllllimloly"'~le-onepo
c:bodzlt l Cbęda, &*l• llieadJj
pnecllowywoDo widide slwby.

Tutejszy wnet nie ma dotładnęj
metryki: nie wiadomo kto i kiedy 10
Pewne, te istniał jut w

zbudował.

1306r., kiedy Władysławł:.otietet nadałJObiskupowitntowWemuMus

bcie. Budowla

naletała do naszych

~
jrcdniowiec:ZIJych
twierdz, nic wił'C dziwnego, te ł:.oti&
tct prz:crti6lł tu :r. Malososzcu admi~d6bt~awl318r.

w obawie pn:cd Krzytatami umidcił
na zamku startńcc an::hid~

snJet...,..;oj,
Forteca pdniła fu~ rezydencji
tróiowych i trólewsticb wdów. Mieszkała tu np. drup tona Kazimima

WtclklegoAdciiJda, potemsiostratesameao króla Eltbieta, która l"l.4dziła w imieniu NCBO syna Ludwita

lO

Węsienkiego.
Władysław Jagiełło ur74dził

na

wntu~iepolitJCZOe.Trzymal:

tu mJn. sweco pnyrodnteao brata
Andruja.,apobitwiepuowaldzkiejmacmiejszych

jeńców

krzytadicb.

Wrotu 142S,ticdywtn,juszalataza·

ram morowa, la&idło wysłał do~

-·...."

cin~~~Zofi~zsynem

Z kolei wi5S4 r. na zamku pojawiła
Bona Sforza - tona Znmunta l
Starqo i matta Zygmunta Auawta,
ttórynabzal Wlosz.ceopuśd Pols~

się

iW)'Słałdo~bytuta.ilałatwiała
~spra.wyfin.ansowe.
Poaienł a u.b pneii)'Wałr tak
liiiitHIIte lllbrl towanyuyły la u-

,.,...lkmelwłty
•bla~UtzYt•o4tryda:
ap.!Mitd.TMI!ew~U~K

......

""'Ikmel--•!loęd

Jcdnu nich zwi4T,anajest z Bo114,
ttóra ~na uposateniu SWoitwa
cb9Cińst:iego przy pomocy Włocha
Braccacia jciuała wsullie naletne
spłaty w formiepówki lub kos:ztoW·
nołci. l wlałnie naszyjniki :r. drogich
tamieni zmuszony byt oddać jeden z
dziedziców. Przetl41 je jednał i po~
tumczasiestarbuc:l.4łzmieniać s~

jesllutł,j wartołc4samt•sobie,.niep>
w\nnyt:b pikcm. choć jqo zda-

b.lwil,bojqobqtUJCStJ"I konwencji
istylistyt:.Mamytumatcbperymeotal·
nej, zatomizowanej namQi (tata no-

niem d, ttbrym przyszło odsiadynt
karę:, rozumiejiJ o niebo .;p:ej nit ci po
druJie.jatroniekral.Ba.,SIJiepsi,,.spra-

spm:d

półwiecza),

mamy ranny

mieszane. mamy Cl)'Siy surrealizm i lr...

JO na

24 wozyciągnięte przez 140 toni. Na
Białej Nidzie wybudowano nawet specjalnJ most, ale podobno z:ałamał się
ODjui pod pierwszym wozem. Starosta cbcx:i{lski odprowadzał transport 11

norm, obyw,jów.

)qcynakra11Nlt.Cof0tolconrJ4jt1Czym

pevmośa. odstraszyło
wydaw~ to obscena

pltJe/1Bólt1fłdupyMrot'ffnlllt".
W opowiadaniu tytułowym wiC'ziełJ

(której tu mnóstwo) i przewrotna afrr-

przemierza WlC'izpowrotemcelp. Real·
oa, klaustrofobiczna w~rówta zamic·
nia liC' w liWR rantastya.ny ku murom
Hcbronu.Hebronbytjednymtbiblij·
nycb miast, wktórym przcstwcy, winni

To, co z

zapewne m:a mocno polityczna, a jako
takaocrarUczonaattualiaml,doratooli·
ci4, publicystyq. Cbocbiło b,t mote o

tnKja wip;ienneao systemu waności.
Stasiutoiepoetyzujesytu.aQ~raczejjiJ

brulaliz4je, a kiedy mimo wszystko wycbodzi z teao metafon., &dr w sytuaQi
pojedynczej dopatrujemy ~ wymiaru
uniwersalnqo,locbwalaautorowi,to
ctaPki z Iłów przed talentem, ttbry

Nie . . . . . . . . . . . . . . .
lllllb DllłliMIIIsię sbrWec. Forteca
miała podobno jakieś podziemia, ale
na razie nic natrafiono na wejście do
zamlowyt:hlocbów.Możliwe,:tcwo

góleone nie istnieM, choć duto m6wi
się o podziem.iacbł~b zamek z
tapliq Fotygów w pobliskim tai; ciele.
Ztolci wdolnej częściumku wyk·
rytO kicd~ bardzo głębną, tilkudzie-

si~ome~ studnię,

która według

podalisięga poni1ej poziomu ~me
go rynku. Mieszkańcy Ch~ pruta·
zu~ z pokolenia na potolenie wiado!I!Oit, te wpuszczona do zamkowej
studni taczta wypłynQła w studni na
cynku.

wszystkoobracanawluqtorz)ić.

S. jednak Nuty )łtbtonll swoistym

jcszaejedcn~tWię:tniaS~
mu-~.olkartyóelsti,

~lnitiem.otruturm.~-

nietoniecznielitencti.

C)'Dl.

Narrator, t1órqo eutubiqollizm

Hity książkowe
KIELCE

Księgarnia im. Zeromskiego,
ul. Sienkiewicza 60.
l. Ta4eua ~t: _zabl: t.y.
da. Kulisy i tajemnice pogromu
t.ieleclr:iego 1946•, Temu, cena
23.000zl; liczbaeg.zemplany 50sprzedano 48.
2. Hearrt S&eakłewłcz: .Quo
vadis", Państwowy Instytut Wy·
dawniczy, cena 50.000 zJ; 50-45.

3. Heleu Mllłak6wu: ,.Ge·
henna• t. 1-U, Renoma, cena
38.000 zJ; 40-32.
4. DoDald Watsoa: ,.Uniwerul·
ny angielski" (k.sią.tki i kasety),
Ling-Press. cena 250.000 zł; 25-

23.
5. No,_. Maller: ,.Amerylr:ań·
skic marzenia•, Państwowy lnsty·
tut Wydawniczy, cena 37.000 z.l;

JG-23.

niemotliwe jest istnienie lochów bez
utycia telbetonu i ~ odwad·

nia.W:Ych. Zrcst14 m pocqttu lat 60.
prof. Guerqujn

badał

ruiny zamku.

OdJłoniłpiwnicegómej ~ci miesz..

talnej i dotarł do słały litej, na której
posadowiono fundamenty. Locb6w
nie odnalazł.
Ent~aści liczą

wi9t cały czas na

studnię, choci.U naukowcy przypusz·
CZB,j4. te starbiec mieścił si~ prawdopodobnie w budynku znĄidujltC)1D
się na driedzit'icu tu1 przy głównej
bramie 'Njazdowej, wąsiedztwie wie-

tystrd.niczej.

Natomiast spacerowicze

~

skarbówpowinni przepaŁryWlt stalne
zabmarti, bo podobno kilka wo71Jw
Bony z tos:z:townościami rozbłło się

tówniet na wyboistej drodze windA
z zamku.
Ludzie
:m.&Jdowali
potem,
(W _
_
__
dukaty i drogocenne kamienie.
~)

l.ZtvaAPZF
W Zarzą.dzie O~u PZF w
Kielcach trwa.ilł przygotowania do
podsumowania wyników dorocznego konkursu ph. ,.Ka1dy filatelista członkiem PZF". Konlturs
pod tym samym hasłem trwa rów·
ni et w rot u bietlłcym. Jeao celem
jest szersze zainteresowanie fila·
telistyą zarówno osób dorosłych
jak i młodziety, propagowanie
piękna polskiego znaczka pocztowego oru zwiększanie liczby
członków Polskieso Zwi4z,tu Filatelistów. W konkursie uczestnicz)'Ć motc tatdy członek PZF,

werbując nowo 'NSI:fpująceao.
Warunkiem jest opłacenie przez
nowo wstępującego slładki człon·
t.owskiej za cały rot oraz złotenie
w macierzystym tole PZFkuponu
konlturwwego. Na wszystkich U·
czestniCZJicycb w konkursie czekają atrakcyjne nagrody w postaci
walorów filatelistycznych. Szcze.
gólowych informacji dotye2:4cycb
kontu nu zasi~gn~ motnaw W·
dym kole nF oraz w biurze ZO w
Kielcach ul. Sienkiewicza 15 w
Wdy poniedziałek., środę, piątek
Wgodz. od 9 do 15, teł. 476-15.

l. OEKAWOSfKJ

Na 800 znaczkach ZSRR z widokiem Tallinna. zazaodą urzędu
pocztowego w Elva, w Estonii i
przy udziale zrzeszenia filatelistów w tym mieście, -znaczek ten
został przedrukowany i wprowa·
dzony do obieau. Nadrut bnmi:
.,EESTI NABAJ -RIIK/Elva".
Znaczet pojawił si~ w obieau w
dniu 21 lipca 1990 roku, w pięt·
dziesi414 rocznicę ~· Estonii
przez wojskasowiec:tie. Przewod·

ltOZIOfiiOŻ!C(22.D.-20.Lif'mltln

dowenlellfllakgro2ńljaktoaobla~

a.J:b~ĘTA(21.Y.-21.VL)Nłeryzylwj

t.ar(2:3.W.-21'111.) Coł,cokiedyt

przałiYIO'IIIIIĆ ... giUpltwatnLPrł81Wlpo

brataaz.~nleiiiiiNdtlnleoDWfliCII

ponedmlarfłnleblen:lltzaaprwwy,~

berdzocltll"lłere8owalowpracy,teraz-..

OIIjrza>otC~o ..... mlłanlepo..

rJtawy"~lrocltlnlt. T111((

Cit ~Na wszystko powiMI81f

nlesię;reelne.Wypadil•zentuziaz·

wodzenlllwpr.c.y. Popltnreetnllneola·

zapalw~wt.domłlj~god·

znalattoclp(wMdnltpcnlmlej-..Zrób

mem. z silnil wdl! przysbpe do reallzaciL
Poza~~nlemlnlaeit

~Cit.-wYipnekl:lne;azlit.lll

rryl..tpodzlwu,alll~aze~

lrałdfl)lrtr'ler0WIIpoetarajalfl9'fnlć,.

IUkollokt(lrymllllfXYNjaltdollownlew

pozoatajapaekor8nleotym.teda&leo-

gomarzenla.Nitzawazalublonodpoczy·

zasltgu~. Zkotlcemtygodnl8ml+aapoł·

bleradt. Nietlłullll0wuznanll.dlapattne.

waćtylkonetapczan'-.Raznlecłlb9tlde

darzyszfYITIP8ll4pozwolłclwnlejodkryć

~·

WMZC:itłnacnjl

wlelenowydl,pozytywnyc:hcec:h.

W(X)NI((21J.-1U.}~

taktenagroda.Spolkanlez~ktt.q

tpowocluclec:ylJidallkk:hodz:druwego
~IIOPIUtlłdtnx:hfopłrjfu

l'ł'lt:I21JV.-20.V.)Pr0bujfitbronlć,

~. Mlmotoaprarwy, klln

bozaclanla.ldOrłlmaazzreaiLzowatwcall

..".,..... ~ ... dobm, nla

--

nlebfdll--~wltc,..."q.llły ł

~zawodowych.·,.tyleprzytem..

~blęl~

.. ....."_

-.lifpogodzie~z~clo.'ail

rr;cft.lllbfdeRmoQiietAZD.enraratza

,.q. CioOAirokowlnllwepralfMOł\PI'·

relaklu.F'ryntrw:....,zamfem
pnynlella ..my zwrot zawodowy. S*lral

rozrywlcf. ~ mo2MZzmnltjlzyoe ....

lrWIIIezaPMC;w~Nia~twołl!l.

po!~odaxlzlanno*:ł. !olepr(lbul

Zacmillit blfddlllnter-.ć llpr'IWIII\I

... ~-.oonlaktór;dl

w Clllia Wilkendu

~. bonlemaaz,.qi.

bll.nlwyctl.borodzlnallgonle...-.wl.

~~CihumornaCfllyty.
dzlań.~zruygnuj~zenolcłllkrytych

m.zat~-ł)'mrut~mwlc:hrllllacildo
l)lazaCI~f>onl)ilnyklln\llldlli

epawrocUirYrydi. PartnarzadaiOble•
l'&laporotruduM!ytbyl~.
RYI'ł'(11.1.-20JI.)Wyrnl:<tiUITIIanla

~~~wkonłaktadlz

INWI (21.&- 20.N.JIQopoły Z1W1G-

SCaiU, ,.M."-

u-...·.
w.,..

.... tJtl,L114

KOŃSKIE

Kai~anr91,ui.Hubala11.
1. Hnr,t ~.Quo va-

dis", Państwowy Instytut Wydawni·
czy, cena SO.OOO zł; 30-30.
2. Hel- ~: ,.G6hcona• t. 1-ll, Renoma, cena
38.000 zł; 30-24.
l.MirJit ~:"zaurocze
zł;

nie•, Poi-Nordica. cena 19.800
30-24.

4.A.~A.NeB,Z.Za
włstowlb: ,.Kuchnia i zdrowie",
Państowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, cena 45.000 u'; 30-22.

5.~atluPołskł",

Czasopisma Wojskowe., cena 55.000

(p.)

niczący Estot'lskiego Związku Filatelistów oświadczył, te jest to

wydanie prywatne.

J. NOWOści
Na rzadto spotykany pomysł
zaprezentowania na znaczŁach
pocztowych rodzijów chmur
wpadła poczta butastanu Ciskei w
Afryce południowej. Na czterech
zoaczkachz których dwa rcpnxlukujemy, przedstawiono: cumulonimbusy, altocumulusy. cinusy i
cumulusy. RodzĄje chmur poda·
ne zostały w nazwach międzyna·
rodowych. Polsłie nazwy br7.Dlią
nieco inaczej.

rn
<

-

......... - ._

WNJA(24JX.-21X.)Wpracyktołwy·

rutanakonłUnntllkltutpodtwolmbo
klem. ~wl.-::ponoi)OdMezasact..

nlcllł

ktold. MUłW:)ednakllczyC~·

nlana~~l~dzlala·

nle.SpotklnieZI)RyjaciOimlolult.etlf
berdlo1ntefłiii.IJ4celwnlełlewtwoje2ycie
wlelenowyc::łlelemenlOW. Powodzanla!

Horoskop
dla Ciebie

aatyslakcj8zawodowa l~

DZYSZTOF tMliDZIN

WrarJ

Wrawkm CW.,.dll Dac:Ww',

t:ł;20-18.

Geoio<leynri...,._ ..

CEZARY JASTIZĘBSll

"'""""·

llieumJłlnychtbrodni,cllronieoispec

jatn)'mi prawami, mieli oczckiwlf oa
prawdziwie sprawiedliwy wyrok.

dolflJlicy.

w zwykłe kamienie. Zdenerwowana

klnle~Zidblło(IOk:lnfldG-

wiedliwsi", odtych,ttbr7ysbzałiicbni

:~~~~54;::itb~~:.
podziemnego
SwiutpisaiMuryHtbroflllnazam6·
wienie podziemneao Nchu wydawni·
aeaosiedemlattemu.Ksi4fi.inieiiQ'd·
Nkowano. DIKze&o? Zdljmy 1i9 na dGmysł. W intm:lie zleceniodawcy była

tmUe

upodkoie,scwelenie itd. Wsp61ą tc:q
tekstówzawartych. ~jest rrqment Opowltkljtdn~ noq: .Mordttcy
squadwl. dąjq.trcft'zatycle A)akimuszmacoltl'm mordtrrqjur .ł(dtiD tk4zw-

dycyją tq~ opo,..;dć • pierwszej
osobie. Dzi~ki temu unitarny znuteni&,

oyw~szacowanooapółtora
Załadowano

Tymew.ero Stasiut wytręól numer
izabawił~wlitemu!l-Dosłownie: za.

.-ołć

Bona 'łr'C:ZWllła 111 pomoc znachora.
Ten wykorzystał wiejską dziewczyo9.
która :wstawiona na noc w lochach
oddawała własQII krew Umieniom,
dzi~ki czemu kosztownalei odzyski·
wały dawny blask.
Gdy Bona zdecydowała się wyjcchE z.Połskijej ~4tct 731omadzo.
miliona dukatów.

NUMER114

RAK(22.YL-22.YI.)Wpilrwszelpoto.
wlepnysztegolygodnlai)IZ)tlrOCb:ieobo-

Ol:hOiłiC zale9k:*ł

SKOAPION (24.X. - 22.XL) Sukoesy
ml~tvgodnlanutawt•eitOPtvmls

~dodallltOOctdallnla.~two

lalpogocb:leclucNIIutmlec:howlbfdllkl
dlewaz:yllldcłlmlledni. Unlkałjednakdlu
glctllcąA)~cl'yskt.lsl!

zoomownlkltnl.boonllłak~na
IWOim.NIII~Imwdz:llllaolu.

SlRZEUC (21Xl- 21.0.) Nejł)lttRy

PANHA(24.'111.-ZJJX.J.Iełlllr.praw

ly(tl:lllńzapowladatlfcelltlemnłe2111.8t

cltc:hcesl:~wpr.c.y.._,za..

dzleuroz!NIIc:onyltopod1Wdymwzvlt-

dołychcmaowydl poratkllc:łl.

dam.Owa:.tnydlaprewechZ8'offOdowycłl,

pomniJ o

~labiJW)'detmnia.""II'IOQIIIIIitl'll

oodDenn)'m~

zrnertwletl.

mimo 1t ~ d

BIP1

jedn8łt

optyml...

wł)'mo~clfpodró.tyz:egrMk:z·

-

nlj,~tytkozprzeiamnyrn.Bar·

dztll~goiC)Odlrujawymlfinlrl.

uml, bo ~n* mota; Cit ~

SŁOWO

NUMER 114

STRONA 7

LUDU

Agencja Taś - Taś
donosi
POPYf
W startyskim sex-shopie w o.
kresie odpustu llr:okielnycb uroczyst~ci JWD.łtownie zwi~lr:sza si~
wykup prezerwatyw. Okazało s.i~,
że

gumowe asortymenty wylr:o.
rzystywane są do masowej produkcji balonów i pis:tczałek.
lło l w jUt. eela ~ ,.patek"- ak pzeaJ!

PRZECHERA
W Un~e Skarbowym w Radomiu bez trudu znale:f.t motna
deklaracje podatników, którzy bi.M,c si~ w piersi udowadniaj4, te
przez całe Jata nie osiU1J.t zysku,

a przeciwnie

cały

czas

dopłacaJ4

do interesu, jaki akurat prowadz4.
To jest JOlski
aoąodarczy
zllukndowuy.a&eatojaklpat4-

c:a•

siębłorcQ!

ŚWIT
Budowlany pnedsi~biorca z
Kazimierzy Wielkiej tak si~ upił w
świ~to swojego patrona, te pobłą
dziłdokumentnie. Pomy\ił mieszlr:ania, przespał si~ z toną przyjaciela, rano zbił gościa sądząc, te
zakradł mu si~ do połowicy.

Miejscowemu działaczowi politycznemu oddał lr:.luczylr:.i od samochodu. a rano złotył na aościa
doniesiecie o tradzież .fiata•.

-

Wleaerem:aHn- ruo dęfld

MODA

HASLO

Ze wszystkich napi96w u~o.
wych najbardziej spodobał nam
się: transparent nad remi.q w Bodzentynie: .Stne:t si~ po:taru jak
ognia".
Hale MlaK l .. ~

-

osobymaj4Cf: inne zdanie nit wła
dza od matołków, demaao&ów i
czerwonej nomenklatury.
A tak IdeUno fwlayllł.ay ttn
1&111 wuiaDt: kUb to ale ay tylko
o.U. My- to kolektyw.

W i ród zatttymaoycb na szosie
Warszawa - Kraków lr:.ierowców
rozpanoszyła si~ moda na wyprowadzanie drogówki w połe. Kic.
rowcy schwytani na radar bez
szemrania kładą na m.ask~ samocbodu dolary aJ bo markil biją si~
wpiersi,tenW:~aturatzłołówet.

NAUKA

.,.Nie•...at.·ale-wytn....

Korepetycje dJa pociochy, któ-

ra skła~ ~e za miesiąc esza·
miny wstępne, pozwoliły ujawnC,
teatm.iotlasistanie dałt,te z trudem sylabizuje, to myli si~ w tab·
liczce mnotenia na cztery.
Mlllister elubcji powtałen się
uta®waf - o taki IDOllei DCZOIICCO
Polab Jrzedet dloGJ.

NOMENKLATURA
Jeden przewodniczący ze St.artyska-Kamiennej
przezywa
wszystlr:.ich swoich oponentów i

REWIWR
Kielec::ki erotoman

samozwań

czo sprawdza w autobusach prawidłowOlit

skasowania biletów.
Szaecólnie przepytuje nidwiadome z kim mają do czynienia t.o.
biety.A ludnOlit jest taka ogłupia
ła, te jak ktoś powie: ,.bilet do kontroli• bez szemrania okazuje pracuj,cemu w wielkim tłoku iicisku
człowiekowi kwitek.

A

,.r.łRywy

Nlla slf nit wśiUnql ba /dl witdzy do
lcam/tll/()1. Dobr%t. it zaklado,jq tmu
domqfony.Uwa.rtdbyslrprzydal-olt
gdzltd ludzltsif zloiq .•. nit sq mqj(tnl
l cifiko Ich sklonić do c:zqokolwltk.
W:tłycha.u do ws/H)mnltń. Twoi bli.rq

ZattłfZil

rewizor"

z:anłm

Slf do nklantgo,
malqo otworka wdtrwiadl. Nit rozumlmdlaatgonazywqlqgobnydlco}lldtuUm. Pntdd uuba witdzlti luo
wchodzi i ~odzl. Masz zwylclt Mj-IIDtlsuwiddotNimluvitDdl:ta:~

ryznallu.tasobltjalcltgOi- f"'ormlljo:zsqsiadłi.A ttnsmarktJaztntde10> no witpalłi. tdsamotnfi. ro:biswf'mlllfiowy,_iQkdzitJIJqwslcJ bia.. Oj! lłfiJj4
/IDIII fHUY bym darła z lllkiąo- trf6.
win. gdy bitp/t zbyt moaro tvpląc ""..
gomi po schododt. Nit lubisz dzie-

:::,~:t ~:t:a:.r.P§..7:
bvdzl sit dom. Zlla;ynqjq tmuluJt
~{. Srcrnypalłwychodzlzpstm.Po

ttm stukot obcatitr- w : W spluzy do
proq M 4. Pnttl poludnkm ~~ dzląt
sltlłkspetja/MfO, moiuzwyjUdolłli
nlogrót/klJ.poltńotttlf)ponrifdz;yslat

cDi zbroić. Pntd laty, gdy ldt nit był o,

kq o surwrrunl do nuunla bitlivry.
Masz palf kwkrtunków l pi~nuzk(.
Pllnll)az go przn. Dklto. Obolr Cieb~
dzltdakitdooiuuodzHy, wiesz, iulc

ptl110WQ/tuspolcój.CnłjnitwptUTJ4jesz
slfww~r..• oitroszkfUI/I(NVIIHll.

lltJOiłitbrthlt. Mąjq4lolłłialf)'zapol.
Ogrodziłysobit woje pol~ Iw palya-

BittnimfH)jlaMfkf, prztcltran. W1·
dzisz z nitga. .• wQidOWt drzwi. cal t
schodlcJ,drzwisqsiadlcL Wrazitcugo
wyskahgm i robisz mban wdzJtti czy
wnoey. MoiM na Citbit liczył! Poi/Qa
pisała zrtsztą. żt nq}ltpnt zabezp/tc:zenit- to dobry sąslod. Ty~tit zawlt-

kD.mL Bawitko. .• sobit zMlazly. Ziąb
juzc:zt- wmauz do domu. Alt... co w?
Slynyszjakid odrlosy- bittnim do
ł.nwll spodądm. potcyu, obwwlljm...
Ju1d 11t1 JXJiftTVlłbl ZWMta, gor~
IIIQ/}Illde... samotna.

t:Wcbw,sąhalaśliwtltyllwc:ztkqjq.by

JOUNTA T.VOROWSIA

sprawdzi bUety poociera się w tloku
ekrufebr:tałty.

l

Zapraszamy
do tańca

1l.r 1 . ..

l

"'

ZATAŃCZĄ! Dziś, \i. 16 maja
w S.lr:artysku - Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego w klasacbEiD(salaTZN,ui.Armii Ludowej 119, godz. 16). Pary k.ieloctie i radomskie tafl.czą tet na turniejach w Warszawie, a na tumie.
ju w Lublinie- paJy z Kielc i Ostrowca. Powodzenia!
(kk)

Z brudnopisu

skląo. O 1/d dtkawne od angielskiclrsłóweksq iffformJJt;jedo()'czq·

a ŚdtnnC gaze()' domu /wano-

Siemiennaja gazieta
M..41EMAJl'L4 •• Prztluztalcrnlt lfazywt~nt)' tobamoidowym, jei~likoldtmu punlctowlprzyporz~~d
kowąi~ ten

sam punkt•.

mSTOR.Lf. .Paimwo Mongo/ów powstało w Europi~. na ttrrnadl Mongolii, Mandżurii/ po/ud·

•

1

,

• . 13
"r
•
. 1'8

l l

• •

i9

z "Omikronem"

Radomia: Marek Gónkll EUt.Ieta
oraz Ro.aa Pawtlec 1
Mealb hmo-Pawel« 3 i 4 para
ostatnich Mistrzostw Polski w taft·
cacb larynoamerytaflsk.icb.
T AŃCZYUI W ubie&IY weekend kiełoclr::ie pal)' Wiczyty na
dwóch turniejach w Warszawie.
W sali WAT w doborowej stawce
70 par z najlepszych ośrodków ta·
Marszałek

JIOLOGL4. .Pnczoly posladlł}q
na swych odnótach pyl kt•. .Siup~k
miodnileJ IIIIYdzldqjqa
b·asjab/kowy•.

•

..

Krzyżówka

wyl.szą~~ątancerzez

zowi~ra

.

~~-l•...J--ł.•-'

15

. %~

;p

•

...• .•• • i'".-•
• ... • •

li l
l• •
l

Taaiee t:antitjowy to sport tz::1
sztab? Odpowiedt niejestjednoznaczna- aby b)'t dobrym lancettern trzeba. mieć dusz~ artysty i
sprawnoić sportowca. W krajach z
czołówki tej dyscypliny (Niemcy,
Dania, Norwegia) tancerze turniejowi nalctą do zwi4zku sporto.
wego. U nas są członkami Polskie-go Towanystwa Tanecznego,
blitszego kulturze. Do niedawna
kluby taneczne zakładano w
domach i lr:lubach kultury, ostat·
nio coraz cz~iej dział,.ą przy
prywatnych szkołach tańca. Tancerze zdobfWIU4 klasy taneczne od wstę:pnej E poprzez D, C, B i A
po mi~ow4 S. T~ lllj-

•

wy<hl

niowo-wschodnlt;/ Sy~n;•.
- Jak witdt pod Chmielnikltm
dosz/odo bitwy mirdzy Tataramia
ryar.rtwem ma/opolskim. - Pani
profesor, może !lłiYbitrumy sif na
wyder:zkf, poszukał /ustk 71

EI'YIA. Ze nkolnC labliry og1osztir: .Jak złapif zł odzięja, który
ukradt mi z natni 66.000 to ... nit
TfCZf za si~ble~. Dopisek: .1 tak
mnie nit złapiesz•.
.Uwaga/ Zainltnsowanl ku~
nem but6w (ol)'finalne gumowa
radzltckie)sąprosunl o zglosunl~
slf do ambasady radziedciC•.
.Sprztdam kundla Faziczk4 po

ANGIELSKI. Jut prudmlot~m
zb(dnym. Prulconoliśmy sir o zym
w dągu ostatnich cztem-11 tygodni.
PQJiiprofu orzachorowala. a my co
zydzitir mamy crtery ltkt;jt rosyj-

,.Uwaga/ Znafulono nowt- buzy
(gumoflla) w sali biologicrnq. ZDint~~sowanl kupn~m p!'O.SUnl.rq o
zglon~nia do prof. ..• •.

"fłiJ'pad/ol~.

OONOS)

roa~~u::=:.l:;:r.:s~~~~~WJ~

=:_knJowe ~~~,ll:oloa1e, uhtPwizowelabe:zp5ePOZIOMO: l) obrzeże dac::.bu,
6) bardziej kaiOJYCZDY nit wę:aiel,
8) pokaz, rewia, akademia. 9) zapowiada zimne wioczory i poruki, 10) świaUa§ć nad świę:tym, Ił)
gorący wiatr wiejący znad Afryki
w kierunku Morza Stódziemne·
go, 12) pocisk do lr:us:ey lub cieś
nina morska, 13) po oktawie, 14)
miał ambicje b)'Ć czwartym wieszczem, 17)starogreclr:a pieśń poch.walnakuczcibobatera, 18)t.mysł
na j~z:yku, 20) czterech gra, 21)
czas relaksu, 23) bardzo silne podniecenie, szał, 25) sportowe okulary, 27) dla pszczół lub dla bogów, 28) patron oraczy, 29) jeśli do
z~bów, nie smaruj nią butów, 30)
góra z Artą, 31) teksty religijne
wyznawców

mazdaizmu.

PIONOWO: 2) fiński ludowy
instrument muzyczny o 13 stru·
nacb,3)ni.ania,4)zwada,5}naci~

cle w desce, aby lepiej spoić dwie
czę:ści, wpust, 6) znawca prawa
kościelnego, 7) udzielana wczasie
mszy, IS) rererat długi i ~
nudny, 16) ~ się: wotół wat-

niejszejosobylubplanety, l7)na-

si za graniC4, 19)

byłaby dziwac..
twemwewłoucbmatrony,22)łzy
jej si~
le.M, 24) król z oślimi

c::iule

--

uszami, 25) 26) suacił
pierworództwo za misk~ soczewicy.
Po typbha apirwa tenala W-

Ro~ietnył6ri.lz2

JAG

..._:

POZIOMO: radomianin, baranina, lira, tyrada, bona, poranek.
reda, Orania, łuna, golibroda, epi·
oazo, ..... boginka, kawka, p<Z)'roda, sila, wagowy, kołacz, alidada, atakarniL
PIONOWO: dolina, miara, ba.·
ranek. rada, narada, tyrania, borygo, porada, Renata, obrota, łupin
b. lipwka, Eaida. zabła, borowy, kamea, przygoda, .siłaczt.a",
wada, kota.
NqrMę-IOłtya.zl-~

....... pru::r. • wrsn;• wyloso.....
paal Reclu Smorawł'lb z .Qdc:.
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Przy algce w Końslddl ułoi;ył się aJowiek ochmklerp.oWIDy na zawalowca

Poza dekalogiem
Co pewien czas~ narot r6tnesprawy. Wtedyuuosta:zainteresowani, uchodz4cy
niemaJ u Rejtanów, df'\. szarpł4

nl,

na lObie

włosienic~ mo~lnoki.

Si~

po teleran, pióro i informuj.t środki przekazu, te zabity
pieslety na drodze i nikt zwlok nic
sprząta, albo- jakie! to niehumanitarne - Łtnl tuczy psy i pije z
nich smalec.
A~uaac:zy człowiek

cla.iD-

aydl,zwła.v.a:l;włBqcyekwBop,

IDOl? - pr6bo...r:m W oclpct-włNiD~ ~ P'rQ' r)ldtJłw~afr:.Jc'efl~parb,aa

trawce g)otyl się blep lldlan.kle·
ryr»WUJ a za.....ta. Była niedziela.. AJ~q pr:zecbcxhili miesz·
kaflcy Końskich. Jedni szli o.a
nied.zieln4 msz~, inni ju! wracali z
kołcioła. Zaopall'Zony w aparat
rotoarafiCZny ubyłem się: w pobli·
skicb zaroślach. Kolep lety,jeszcze, daje oznaki tycia. ale wszyst-

-z

a.top tyle tylko co

W'/•

domu l przepedl, . .

znlknl!l jK zloty - Połlc:ja unek P<ZYiflo,

g l.....

komunikat opubl ikowała,
ale zaginionego nie ......
bo nie ma na to enl cr.u. ani
pienlfdzy. A ludzie z prywetnojopólkl ~otycznej

.wart-eervk:e" w KJelcec:ti
tytko gnooc:znle _...., · my go - - . czy przy~?" l jut po 1*11

ko wsbnije. te dopiero przed
chwiJ4 miał kłopoty z sercem. Ludzie przcchodą z głośników pobliskiego kościoła Mrn4 slowa liturgii, slowa ewangelii, slowa modlitwy. Przechodzący tylko sposlądąhl na letącego. Niektórzy
zwalniają kroku, bacznie si~ przy&ląd~ą ... ale odchodzą. Innijut z
oddali spostrzegąją człowieka na
trawie, ale sdy go mijają odwracają głowy. Tylkogrupka wyrostków
.obleciała• letącemu kieszenie i
piesek załatwił nań potrze~ fu:-

Pewniejldzrana urtnąlsi~i fety,
jat bydl~- twierdziła swsza pani.
Wi~jnie~dziem6~. bo idzie
na msz~. Nie chce si~ spó~.
nicladnie by było.
-Ja nie~~ się: obcym zajmował,

mam

własne kłopoty.

Teraz

to wszyscy oczekują pomocy.
Niech ten rzqd ... prezydenta i ten
Sejm. .. Nic mam czasu ... - mówił
pan w sile wieku.
- Nic jestem lekarzem. nie
Wiem co zrob~. Pogotowie? Nie
stać mnie o.a teleran. Jaki tam
człowiek? Człowiek to ktz.ie do
kościoła w niedziel~. a nie lety w
parku. A sqd pan wie, te cbory?
To mu sam pan pom6t!!! Woo!-

mam cza.su na głupoty . To co, te
patrzyłem? Lety, niech fety- pan
pachnący piwem.
Kilka osób zaWJtydzonycb
swoim post~powaniem szczerze
wyznało, te sdyby wiedzieli, te to
podst~P. to pewnie by si~ naJetycie ząj~li ,.chorym•. Nie ~d.4 dyskutować . Niedziela, dzień świ~ty.
Obiad czeka.

. . " ..............n<!
Jaktylko -'cl.MJawil swojeDłule

lepszym porządku pousta'Nłano
w stodole, zakopano w sianie. 1
znów, stara polka- zamiast wysokiego odszkodowania za wyl·

jakle są konsekwencje procesu,
jaki zapadnie wyrok. Nie trzeba
wcale zabijać dłutnlka, dernoło-
wać mu mieszkania, terroryzować . Trzeba tylko człowieka
przekonać, a to akurat detektyw
potrafi.
Pytam grupę zajmujących się
zawodowo kłopotami ludzi o satysfakcję, o motywy skłaniające
do pracy w prywatnym biurze.
Prosta odpowiedZ - wykonywanie zawodu, który jest ludziom
potrzebny. Samoreakcła społeczna na coraz bardzłej trudne
czasy. Na oodzłenne kłopoty,
zwiększoną przestępczość. - My
nie jesteśmy po to, by utrudniać
tycie ludziom uczciwym. Nie
jesteśmy tet po to, by wyręczać
pol/cłę: lub wymiar sprawiedlł
wotcf. Nasza praca potrzebna
jest tym wszystkim, kt6l'zy czuJą
s" zagrotenl, ktOrzy potrzebują
szybko pomocy- mówią detektywi.
W tym roku biuro .Wart-service• rozszerza swoją działalność.

Policz,tem ~~.

cym, nłld nie zewiedomil pogotowia, nlrt nłe powłedomił polł
cjl
Z niettórymj przochod.z4cymi
próbowałem rozmawiać opuszcu,Mccbwilowo swój posterunek.
Odpowiedzi bywały rótne. -

MARIAN KLUSEK
FoLautor

Nawzajem się oszukują,

szukają

miodu, szaleJą z miło$ci. Chodzą
pOtniej z porotam na głowie kobiety l męzezytni, z:tera zazdrość. l przychodzi do .wartservice• mąt. płacze w mankiet,
utalasię nad swoim losem. l prosi: .Z,.Obcle coś, panowie, udowodnijcie, te ta moja nie Jest w
porządku, ze oszukuje, ślubowa
ła, przysięgała przed ołtarzem. A
teraz biega własnymi dcietkaml,
w bok skacze. Dzieci cłerplą, jak
słę męczę nie sposOb opowiedzieć, rodziny n terna•- u1Bia się

~ymaokołocz.terdziestki.

-Jak tezy to pewnie mu wygodnie- twierdri adm.iec~c si~ ironicznie młoda (około 23 łat)
dziewczyna.- Blady? Nie włdz..ia
łam.

- Odp_ dol

si~ człowieku.

Nie

tym. Mąt wie. Tytko tyła l at tyle.
Detektyw nie wejdzie do pokoju,
nie złapieza rękę . To jutjestzadanie dla tego, ktOryzlecił pracę.
Towieśniepan mąt mota- jetell

zechce -

przy}echać, zapukać

dodrzwt, przyłapaćtonkę na gorącym uczynku.
Miesiąc temu, gdzieś podMiechowem spalłła się doszczętnie
chałupa. Wszystko poszło z
dymem, cały dobytek, telewizory, lodówka, wersalki, pierzynki,
meblo6clankl. Ogień strawił
wszystko, nic nie zostało. l znów

maginowena straty - sprawa w
sądzie
o próbę wyłudzenia
państwowyCh pieniędzy.
Najczęściej w ostatnim okresie kieleccy prywatni detektywi z
.Wart-service" angatowani są
przez ludzi oazukanych na grube miliony przez nłesolldnych
partnerów. Teraz., w tych clęt

kich czasach -

znacznkł łatwlej

wydać kilka milionów niż je zaro-

James Bond
mieszka na Wesołej

,.,OOL

niosło

_... _...... _
-Ich--u.

jologiczną.

Gdzie "gliniarz" nie może - tam detektyw pójdzie

Najwięcej roboty kieleccy detektywi ma~ przyzdradach mał18ńlkich. No, tak jut jakoł jest,
te ludzie lubili skoki w boki.

Je w konecklm par-

Echo
ku.

za -

Albo taki przypadek: wyłudze
nie odszkodowania. ZgtosH s/t
doPZU powatny ln.tynler, paplery przynlleł . Spaliło mu się na
amen dopłero co kupione na Za·
chodzie no\oYiutkle auto. Nówka,
z minimalnym przebłeglem . Nalaty się rekompensata, bo dtentelmen płacH regułamie składkę.
Tu dokument, tutaj kwil, tu asygnata do kasy. l równolegle
dyskretne sprawdzanie - jest
czy nie ma afery? Jakte nie mai
Jak zoataly w Urzędzie Celnym
kwtty odprawy. l wyszłO szydło z
worM. bo czarno na błałym napisano: auto uszkodzone, podniszczone, karoseria porysowana. l zamiast millooOW pan lnty..
nlerdostał wezwanie. Do proku-

głośno powtarzał słowa kapłana

JeWie•~tarS:ą pa~~. Po prosta aa1e
oplW. Po takim finale u znallAmy z
kolegą, te trzeba zakończyć
eksperyment.

drUc:h c:zlowtek byl w domu.
Grza:zny, oicruozony. Co to

znelelt ukryt&go? Jeżell ... tylko c:hc:e...

Nlewszystklchpnechodzą

cych zdołaJem sfotografować.
Tych kilku prezentowanych na
zd)fciach postanowiłem utajnić:
na oczach domalowałem klapk l. lm nawet na paplerze oczy
nie są potrzebne•..
Tymczasem w ko$Ciele trwały
nabożel"'atwa, modlitwy za ludzi
tyjących l umarłych, za chorych,
zapomnianych... Chór wiernych

nad awoim losem nieborak. No,
w porządku, dobrze, zaraz się
wyja4nl co i jak. .Tylko, teby mi
byłowszystk.opocichu,bezroz-

do PZU przyszła cała rodzina po
miliony z asekuracji. Bo jak
n leszpzę6cłe,tosłę naie;tvodazkodowanie. Dziwny byt to jakiś

głosu zbytecznie• - zaznaczy
potar. Pogorzellskozostało,pleJeszcze zdradzany nleazczęśrzepocałympodwórku fruwało. l
nik, niepotrzebnie, bo przecież
przyszedł detektyw, wezwany
władomo, te w tym akurat łachu
przez ubezPktczenlową firrT'If,
dyskre<:ja to pierwsze, najwatpowęszył, popatrzył po okolicy.
nkłjsze przykazanie.
Z pierzyny zostało tytko pierze,
Jak się to robi w Klełcach?
ale nie osmalone, nie nadpalaChodzi po mieście panlenka z ne. Oboknapieńkuamugaświe.przyłdefonym ogonem•. Waadoteł kNII, a za płotem oskubane
mo:gdzie,ldedy,jak,zkim. lkrOI:kurczaki. U sąsiada za to ka pc)bllej Informacja: jest w ho- • dobytku, at głowa boli. Wszystko
talu w Cedzynie, pokóf numer, z
co się rzekomo spaliło- w naj-

bić. Zdarza się więc, !e nie

ragulują swoich rachunków wspólnicy, nie płacą zaotrzymanywkomlstowarhandlowcy,nleodpowładają na [I"'Inlty VIIIaściciele
prywatnych zakładów rzemlaśl·
nlczych. Detektyw wcale nie
przystawia do głowy pistoletu,
nie straszy, nie utywa fizycznej
siły. O wiele lepsza. rezultaty
pnynosl łagodna perswazja,
przekonanle :.Nieoddaszdługu,

n/e zapłacisz, nie zwrOclsz towaru- pOjdzlesz z torbami, pOłdziesz siedzieć, będziesz s kończony-. Wystarczy uświadomić,

AgentOwtejfirmymotnaspotkać

nie tytko przy eskortowaniu pienlfdzy, przy drzwtach renoll'ltlwanych lokali, przy zabezpieczeniu porządku na imprezach
publk:ZJiych tub w charakterze
.ochroniarzy• na weselach, tanecznych zabawach, dyskotekach. Przebojem łdektcklego
biura jest bez wątpienia oferta
OChronymieszkań wołuesie wakacyjnym. W18domo, te na ztodzleja - zamka nkł ma. Ale wtatn)IIR&cz w taden sposób nkł
sforsuje drzwi mieszkania pilnowanego przez prywatnego detektywazblura pny ul. Wesołej w
Kielcach.

RYSZARD BISKUP
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Przewoził nieświadomie?

Ile narkomanii?

Smoleń

aresztowany
W poalcddałek l l ~ aresztowany został za próbę prumytu broni aalotaisku Newart pod Nowym

Jorklem

po~~~ZW)'ItępOwz

USA:murpolsklart)'SIII kabatdo-

wy Bobtłu Smole6. Wracał on do
Polsld brytyjsklmł Ualamllotalczyatl 8Azllonttrt6ww Cltkqo wrau
llłlkunutoosobo..-., 11'11~ artyat6w.

l.anlm zd41J'ł w(jłt u pokład samolotu. spra.wdzoao Jeao bapi l
shdha puk:zu zaaWła w aial rewohrer wru z amllllk;k.
Innyanysta z tej arupy, Janusz
Rewiński, który pozostał dłu:ł:ej,
powiedział,tc rewolwer mógł b)t
jednym z prezentów, jakje Smoleń otrzymał poprzedniego dnia
podczas przyjpcia potcgnalnego
w Chicago. Po kilku godzinach
Smoleń został zwolniony z aresz..
tuza1ta.uc.i4wwymkości 1000dolarów,kt6rązałotyla za niegopara
miejscowych polsitich lelta.rzy, dr
Anna l Tadeusz Pyzowie. Nut~p
neao dnia odleciał do Polski.

Rozpraw~ sądową wyznaczono
na 26 młija w sądzie w Newark. W

pttypadku niestawienia si~ Smolcniowi grozi ponownie nabz aresztu. Za niclegalne posiadarile i
przemyt broniJtOzi mu natomiast
kara do S lat więzienia i 7 tysi~cy
dolarów grzywny.
Artysta po powrocie do kraju oświadczył, te ,.,przewoził tę broń
nicświadomic•, ,.Prawdą jest, :ł:e
zostałem zataymany przez polidł na lotnisku w Newark., poniewai znaleziono w moim bqafu
broll.
Oświadczam,

te

przewoziłem

19 broń nicświadomic, bo jeszcze
tak daleko na głow~ nie upadłem.
by przewozić do Połski hro6 z
USA. skoro w niedalekiej Legnicy
motnają podobnonab~ na kilOC·
ramy. Oświadczam tak:ł:e, te nie
było w moim baga:ł:u amunicji. Na
.szczę:łcic ten, kto wkładał broń do
mego bagażu o amunicji zapomniał•.

Szwajcaria
rozdaje heroinę
rych~~miałpodopieqdoSO

::=-=do=~~u~
ds. Zdrowia.
360 funtów

urosło

do lO milionów

Zaginiony obraz
Rafaela
Wlęllszołt kolekQoaentw mllll.l
jedyaJe DU'Z)', aby cd:dd oa aukc:ji
kupłba bezcen areydzldo. Wy~

da na to, fe jednemu słę udalo. 8rycyjc:J;yk,ll16ryu kilbsetfunt6waabyl MadoDDę Z 1>'1J«l4lkJem, staJ
się

przypu.aa.alnle posladac2.em
zaclnloae&o dzjcla Rafaela o kolosalnej wartośd.
Lestcr Winward - kolekcjoner
sztulti i biznesmen ~ nabył Ma·
donn~ w 1981 rokunaaukcjiwwalijskiej wiejskiej rezydencji za
skromne 360 funtów. Obecnie,
jeśli dalsze ekspertyzy potwicrdzą
autorstWo znakomitego, szesna·
stowiecznego twórcy, wartość obrazu mo:ł:e si~gnąć lO milioOOw
funtów.
s~. i:ł: obraz mo:ł:e być autentycznym dziełem Rafaela u·
prawdopodobniają okolicznolei
jego nabycia. Poprzcdnim właści·

cielempłótnabyła Violet Wynne~
~ Eyton - potomlti.ni skarbnika na

dworze bólowej Marii Henrietty,
katoliclticj małtonk.i króla Karola J. Badacze z uniwersytetu w Liverpoolu sądzą, it malowidło mogloprzybyćdoAnglliw 1636roku
jako dar Watykanu dla bólowej.
Mogło też zostać zakupione przez
loóla.
We wtorek, przed skierowaniem do aukcyjnej sprzedaiy,
płótno było udostępnione do osJ.tdania. Zdaniem Juliena Stocka,
dyrektora działu dawnych mistrzów w domu aukcyjnym Solheby, osiuni~ta kwota będzie uza·
letniona od stopnia uznania obrazu za dzieło Rafaela i od jego sta·
nu . .,Picni~dzy ludzie nic mają teraz za wiele - powiedział S'tock ale na dobrego Rafaela zawsze si~
zn~dą·.

LUDU

Próba dokładnego rozpoznania 7Jawis-

ka narkomanii w woj. radomskim JUŻ na

wstępie skazana jest na niepowodzenie.
Bo właściwie ilu ludzi zażywa narkotyki sto, dwieście czy dwa tysiące? Jednoznacznej odpowiedzi nie ma.
l b)'Ć nie mote. Narkomani~ trak·
tuje si~ marginalnie, bo te:t skała ljawiska jest mniejsza ni:ł: np. w Warszawie, Wrocławiu... Według poli·
cyjnych, mówi si~ o około stu osobach, według medycznych o 100200 nartomanach opiumowych.
Li~
wszystkich stosujących
środkiodW'tJQące(narótnym etapie
uzalctnicnia) ocenia si~ na ok. dwa
tysiące (według .Monaru•).
Dr Jcr.Q" Smln.aek, pn.ewodniC24CY Wojewódzkiego Zespołu ds.
Zapobiegania Nukamanii podaJe,
i:ł: dotychczas li~ nart.o.manów
określano na zasadzie pn.eliczenia:
jeden ujawniony - to 10 nartomanów poz.os~ących poza ewidencjami. Twierdzi, te teru. wysoio6ć telO prz.clicznika nalct.ałoby zwi~k
st)'Ć ... Bo narkomanów bezsprzecz.nieprzybywa, wedłu&danychzosta
tnich lat, do oddziału młodzie:ł:owc10 krychnowickiego szpitala trafiło
wJ988r.l3 036b, w 1989-26, w1990
- 12, 1991 - 20, a pn.ez cztery miesiącebr.jut

15.

Zaczynają

od wąchania

Nąicąścicj w gronie rówieśni
ków, gdzieś w ustronnym miejscu.,
po lekcjach, czy w czasie waprów.
PróblU4 tegO jut w wieku kilku, kilkunastu laL W~4 kleje, np. butapren, rozpuszczalniki, r::zy inne
substancje toksyczne. Jeśli powtaruA seanse - organizm stopniowo
ulep zatruciu: Z czasem dochodzi
do psychicznego uzalctnienia si~ od
narkotycznych transów. ~to nawet przychodz4 w tym stanic do
szkoły-qz reguły apatyczni, ot~pi
ali. Niestety, nauczyciele zbyt rzad·
ko zwraaU4 u~ na takie zachowanic podopiecznych..
Co smutniejsze., rodzice lilie
bardm rzadko potraflą dostrzec objawynałoguuswoichpoc:iech.Mof.e

jenawet widz4,aleniezwracająna to
uwagi. Dzieci potrafią znalctt wytłumaczenie. ~Kleiłem z kolegą samolot, dlatego tak łmierdz~ hutap.
renem- wyjaśniał matcejeden z poCl41-kując<:h narkomanów. To ją us-.
pokoiło. Całkiem pozbyła s i~ podejrzeń, &cJy synek przestał rozsiewiE
woń kleju. Niestety, interpretacja
była mylna~ syn przeszedł na

prochy.
Jest to kolejnyetap w spirali uza.
letnicni.a. ~ Dziś mo:ł:na kupić
wszystko, jeśli tylko ma si~ pieni4dze- wyjaśniajedna z narkomanek. Co prawda, na leki psychotropowe trzeba mieć recept~ ale i to
jest ,.do pncskoczenia". Pewien 1>
mcryt z Wrocławia dorabiał sobie,

sprzedająctakie

rcccpty.•Zaubilcm
mial zawsze JOlOwe
lekarzy.
Cót Radom, nie Wrocław- nartamanów dużo mniej, ale o leki
nietrudno. Motna jeszcze, nawet
bez recepty, kupić tabletki pn.eciwb6łowc, czy specyfiki uspo~~Jące.
Zażyte w dutej dawceda,i4 podobno
oczekiwane efekty.
A targOwiska! Kto kontroluje oo
si~ tam sprz.eda,je! Przybysze ze
Wschodu przywo-4 z sob4, duto leków, którycbmłocbi ludz.ieniczna..
j4 nawet z nazwy - wa:ł:nc, :ł:e motna
ponich.wej§ć naorbit~". A handlan.e doskonale ..:icdz4 kto spru:diJc.
Narkomania na Wschodzie, do ni~>
dawna nie zauwa:t:ana, okazuje sip,
jest duto lepiej rozwini~ta nitu nas.
Wobectej obfitości medykamentów zmnic!s.zyła si~ znac:znie liczba
poprzcdni4•

~

wyjaśnieniedla

wtam.ańdoaptckikradzie:ł:yspccyfi

k6w psychotropowych z placówek
lecmictwa zamkni~tego. Przyobecnej reglamentacji leków, zabezpieczeniach przeciwwłamaniowych w
postaci krat, alarmów, kas pancernych,jcst to po prostu zbyt duie ryzyko dla nartomanów ~ włarnyw~~·
czy tylko z konieczności .
Amlcta:młaę ~ pou aptclwal orenQe wolay ryaeL Czy motna j4
kupić w Radomiu! Nicjest to wprawdzie wykluczone, ale ani policja,
ani słutbazdrowianicnatraflłanat~
substancj~ w wojc'MXI.ztwic. Nil>
\tón;y nutomani p~ si~
wprawdzie do jej posiadania, ale
twierdzą. i:ł: zakupy odbfWiły si~
najczęściej w Warszawie.

Kompot
Podobnic z ,.kompotem•, czy\i
wywarem ze słomymakowej- Warszawajest głównym centrum zaopatneniowym. W Radomiu ujawniono i oczywiście zlikwidowano w ub.
roku dwie wytwÓrnie .tom potu•.
Produkcja odbywała si~ metodą
chałupnicz.ą,naniewielqskalę!.Aie

ilejest takich, nieujawnionych wyt·
wómi'! Pewne domnicmania motna
opicrE na wynikach kontroli upraw
maku. Mimo zakazów zawartych w
ustawie o narkomani~ sieje sip JO
wcale nie tak mało. l to nic tego
.bczopiumowqo• - odmiany
.przemto• (zawarto8ć opium lOkrotnie nitsze nit w tradycyjnych
odmianach).

Kontro!.~

przcprowa-

dzaJi pracownicy Wydziału Polityki
GospOOaracj UW tylko w 7 gminach woj. radomskiCJO. Wyktyto
203 nieleplne poletka makowe. O

nicwielkiej wprawdzie powicrzchn~
ale fakt pozostsJc faktem. ..

Nie bez przyczyny nadałem arty·
kułowi tytuł ~ Ile narkomanii? ZJa·
wisko marJ;inalne, ale zat~
coraz JZt11.Zt kr~ ruadY bowiem
nie było, 1 teru chyba bardziej rut.
kiedykołwiek wymyta się! apod kon·
troll. Orpna łcipnia u,imlU• się!
zagadnieniem jeśli nastę!puje naru·
szenieprawa- karalnejest produkowanie. rozprzcstn.enianie i nakła·
nianie do stosowania narkotyt6w.
Posiadanie, a nawet odurzanie się!
to nie pn.estę!PSIWO. Ponadto
niedostatk.i kadrowe policji nic poz.·
wal~ą na dokładniejsze rozpozna·
nieśrodowisk narkoma.OOw. W Radomiu Zl,jmujc się! tym tylko dwóch
ludzi, prowadzących ponadto inne
sprawy. Sami policjanci przyznaJ~
it ich motliliiOŚci kontrolowania
nartomanii q niewielkie. Przes..
tm:A~ te poZ05tawienic tej sprawy własnemu losowi, mate przynieść za kilka lat opłakane skutki
Zagroźani

Na szczeblu wojewódzkim działa
zespół ds. zapobieganil narkomanii
złotony z przedstawicieli szkolnictwa, policji, sądów, prokuratury,

świata

medycznego, Dowiaduj4 si~
o narkomanii wię=ccj nit dotychczas.
Wsp6łdzi.ałiJ4 aby QIJ'anicl)t roz.
miary 7Jawiska. .Z rPrl' jednak daleko do poszcze,Pincso narkomana, a wiadomo, te M,jlepsze efekty
diJc właśnie praca indywidualna.
Dlatqo mu.sq powstawać ośrodki
rcsoc;jalizacyjne dla narkomanów.
(Poza szpitalem· w iCJ)-choowicach,
nic bardzo przystosowanym do tej
funkcjijest tctpunkt konsultacyjny
,.Monaru•. Mieści sip w przychodru
przy ut Granicznej). Przy ul. Olsztyńskiej powstała włałnic łwieUica

dla młodzicty za,arotonej narkomani'- DruA planuje si~ wkrótce otWOI'l)t. Na ul. Ł.4kowcj urucbamiany jest dzienny ośrodek pobytu dJa
nartoman6w, z inicjatywy i pod patronatem Katolickiego Ruchu Anty·
narkotycz:neso.

CiCSZ-4 te objawy społecznej tros--

ki. ale w zwalczanie narkomanii powinni si~ pru:de wszystkim wł\CZ)t
rodzice.
Brak rodzinnego ciepl a, czasu na
zabaw~ z dzieckiem, a nawet trudnolciwznalezieniuwsp61ncgoj~

ta s'-lą si~ przyczyną si~a mło
dych ludzi po narkotyk. Znamicimc
q te:ł: rea.t.c:jcstarszcgo pokolenia na
wieść, i:ł:jcgo dziecko .bierze".
Niestety czę:sto traktu.i4 to jato
cios w dobre i mi~ rodziny i cał4 odpowiedzialnol;ci4 obarcD,M syna
(córł.~). a nast~pnie octwnw::.,ią si~
odniqo.
Równic cą:sto bQK si~ 7ja.wisb.
narkomanii, nie umie,Acsobie z nim
pooo.tić . Zestrachu.~si~"

-z tym samym skutkiem.
Nartoman pozostiJe sam.

WOJCIEOI SZCZEPAN'Sil

Zdjęcia: D. Gacek, W. Matlok i A Żucbowslti
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Filmy na niedzielę poleca Jarosław Chlewiclrl
,,Audio-Video MAX" Kielce
który

uchatałteryZOWany

na Robin

Hooda próbuje splam~ jqo dobre i·
mJo.
A p6tniej WSZJ$lio jest jak w .do-

...,_......_.._.....,

rosłym' filmie. Zabawne q przysody
młodych banitów - Hooda, Tuc.ta,

---··

....... tiBdAk"-..IWoJ<Bo-

..,.., le~Oaarłes Bn,en.D_

c..i< I MatV_Mon._
lrlsdeAI<y,MkWI-

. Rodzioa szpiegów"

WiU..

a.w.a.r.~

... Pe~sce:

-.--......
.~ Belair"
Tojeslfdmdlatielectichplaybo-

yów. Oobrte bowiem przypatl'Z)t

li~

,jat.~torobiwAmeryt:e".Pi~

boptemiesztania, pleneJY, epotyb.

l """"' &dY . - ..,.._ ...
nienq..którajcstaturitstewardeq,
motna~ na lotnistu awionetą

Powodunie

.doroslej" wersji
Pa)'IÓd lll,isławniejs:zeao rozbójnita
łredniowiecznejAnallisprawiło,itna
kasetach pojawiłasi~ rysunkowa wer-

i poana! za W)'branq na dJ'u&i k~
łwiata- jata sprawa? Robin Princ. e.

który

odpowjedriaine

opowieści o banitach przepysznych lasów Sberwood. Do Połski

sja

dotarłajut sprawaduma przez Hann~

Barbell in Potand angielska wersja rysunkowych pfZYIÓd Robina.
Czternastoletni zaledwie rozbójnik przetywl niezwykłe przygody wai-

CZ4C z przeciwnokiaroi losu. pods~

parni szeryfa Nottinśham. w naszej
wypotyczalni posiadamy dwie części

syna, córti trwaprzezprawic
wieku. Była to ru,jwi~ afera w
· dziejach
ochrony
tl,jemnicy

tesofdmu.alezpowodzeniemutd4z

-

opowkścirnotna~osoboo.Na
tatclej tasocie
~ dwie

zntjdu.i4

pańsiWOWejwUSA.Zaltąobrazujcst

filttiOTr't nowele. ,.Król banitów- om:

bez W1!pienia to, te nie ma przez
blisko trzy l(ldriny scen przemocy,

• WYJodny błazen" to pełne t.empa,
zwrocbwakcji,lektoopowiedziane.,
I)'SUniowe tomiksy z.e starej, dobrej
An&lii. W pierwszej noweli Robin,

brutalności.

dy, moralne dylematy;opowidt o ludlkiejsłabołci.
czyć.

cbodatwie.,i1naratasię:nastraszl.iwt

wyzwanie i po widu
perypetiach dociera do króla 1 uJną
rnisj'- W drugiej oatomiasl noweli
nas:złmialek musi pokoruć nie tylło
przeciwnitów z zamku w NottinJ;bam, ale tatle zdemaskował oszusta,

"""· Rd1stria Steplam G,.Ueabal.
~LesJerAADWIIT'nl,Potren&o.

tM. DysttJbvda: ,.Pieo&ra( 1V Heme
Vłdet".

Przebój na weekend

Podatkowa pułapka

Wilkmani wymyłlit Pć, który poprzedtładał rel&b przy

nad Wszystko

dzie,wb!dcjchwili.Produc:encisp~

tuelettroo.icznqowym,tlilijutlctti,
prun~oy zestaw televideo. Pienrme
eczemplane Phiłipsa stały się; prubojemtlrJ{lweleklrorUc:mycbw Hanowerzc.Zalcdftdwutilop'amoW'yz.estn
stłJda lif; z populameto mqnetOWjdu
VHS i ldewizora z ekranem o pruk.41ncjot.4cali.1akbJtqob)łomałoW'bu·

donnJ tuner umotJhria DIIJ)'ftllie
proeramów telewizyjnych, potłldowy
komputer steroW'IIl! jest ełektronic:z·
nym zqarem, 1 cakJ6ć 1npbłpracujc z
piJoleml

Coraz bardzlej drapletna
konkurencja przy równoczesnym uboiani u ludno&cl to najwatnlejsze przyczyny zawłeszania
lub likwidacji wYPotyczalni wi-

deo.
W nowych osiedlach mieszkaniowych jest nawet tak. m za
sukces uznaje sit wypotyczenie

przez dzień więcej nit dzlesJtciu
filmów. Jeszcze nie tak dawno
tyle kaset potycz.ano przez
godzinę. WyJ:xltyczalnie są wite
llkwłdowane.

Ogra n i cza n i e
marginesu
Podawaliśmy jut w tej rubryce
rezultaty, jakle w walce z wideopiractwem uzyskuje Rada Autorów Producentów l [)yatrybutorow Programów Audiowizualnych .RAPID•.
Suche cyfry mówią nie tylko o
przeprowadzonych w wypo:tyczalnlach kontrolach, zakwestionowanych filmach, naliczonych grzywnach.
To działania represyjne .RAPIOU" doprowadziły do sytuacji,
ta nłełegalne kasety wideo sta-

Warto., warto zoba-

"A-tl..-·-.a---

~podejmuje

muzyce.Ptzymuzyceuwsz.e,~

Jest za to problem zdra-

nowlą
więcej

na polskim rynku mnieJ
40 proc. zasobów będą

cych w obrocie.
tNia lata temu we wszysUdch
wypotyczalniach motna
beztrududostać wyłącznie

było

pira-

ty.
Za każdą znaJerlaną w wypotyczalni nielegalną kopię .RAPID" mom nalbyć karę od pół
tora do dwOch milionów. l ten finansowy bat skutecznie elim~
nuje nieuczciwą konkurencif.
(bb)

To dobrze, m na rynku pozostałą tylko najallnlejsl, najlepiej
zorganizowani. Ale nieporozumieniem chyba }est naliczanie
przez Urząd Skarbowy wstecznego podatku obrotowego.
- Nie, to w porządku - usły
azelłśmy u wiarygodnego :tródła.
- Nowa Interpretacja przepisów
nakazuje zaptacłć podatek od
stycznia br.
(bb)

Db:Q o swoje filmy!
Wielu widcofanów lltl&JYW8
programy i odkłada kasety na pół 
t:~. Ta.łmotcki są przechowywane
takjat księtki w domowej bibliotece. Warto sobie wi~ od czasu
do czasu przypomnieć e lementarne zasady obchodzenia si~ z kasetami.
Kaseta .nie lubi•teteć w poblitu grzejników, piecyków. Nie nalety kłdć kaset na prac4i4cym od·
biomiku telewizyjnym, układać
kaset w pobli!u kolumn aJośniko
wych, odbiomików n~diowycb,
łilników elektrycznych. Najlepiej
przechowywać kaset~ w pozycji
pionowej, a raz na rok cały ftlm na wszelki wypadek - przewinąć.

Dolclodniepomirtom ttn wieczór,
22/lstopada 1963 robi, gdy w dzltnnllw telewlzyjrrym nqjpltrw podono
wiadonuńto zamachu na zyde pnzydtnto. USA, Johna Fltzgtrolda Kennedyego i o ~m, żejm bardzo clriko
ranny,apold/Jauhiutrclumlnutach
ogłoszono komunikat a jego imltrd.
By/limy wnysq głrbolco poruszeni.
Dla mojego pokolenia Kennedy był
pruladą Md ~nu sympatyczną.
XDmbatont l/ lł'Oji(Y iwltUowtJ, ole
juzae strnunkDwo młody (miał <U
laJD, gdy zastał pnzytkntem), przystQjrry,zplrknqŻIHiq, otwa/()', bezpoirtdlli, zawnt łlimitchnltfY. Nofrgo
tle przywódca ZSRR. Chlwzc:ow,
pn!Ztnto'lł'lJI sit Jmienttie l żalo.inlt,
gdy M poczqllał aerwm /961 ro/aJ
donło da pamiflfttiO ldt spotkania
w Witdttiłl, gdy nutm z nimi poluwiły sit .nieodlqc:zne moliolłkr. Nie
macouloywoć. fdttJlfzowalUmy Ke".
nedyi,o, tak:żtdlotego, ł.dyllcaloli
ldtm l mial rodzinne powltplJiłla z
po!Jkq lJI)Istokrot;/q. Zruztą polska,
gomullcbwslw prwa, td sympatyz()wolozJFK igttJiby dolcladnftjq prztstudi(l'łł'lJĆ, to okazoloby sir, ł.ebylo
bardzit:J przydf)llno praydtntowl
USA nii wszystkim inrrym wiel/dm
politykom tamtego okruu, z Chruszaowemwlqcznit.ldrozoldod,itrak
właśnie by/o. PozobQjsrwle Kennedy
qoprzawitlttygodnipUonoonimw
Pol.sd w Jamydt J~rlotywaclt.
JlcnqndlJitłit donoszono o prut(pQC}t
iltdz('łł'lJ w Jprr:rwie wtnadlu w DalłaJ, ogłanan() laiqilci na tetf temat.
Nit bfdt daldcl od prawdy twlndzqe.
iejdliidzieoEurof'(. toJFX lłqjbtu
dztq lubilJiłO tład WIJ/q.
Ozamadw na Kt~~~~tdyt,owypro
dukowano wit/t filmów l str/4/i, z
ktOtych kil/w widzfe/ijmy takie w
po/Jkit;j telewizji. Alt dopiero zrrolł
zo~to-arry w ubitglym roicli ponad ł~
godzinff.Yfilm Olirml StOM. 8",nr'
wywołał nit ty/Iw .Qrwe zainteruO'łł'lJ
nie, alt rozPf(al ogromną dyJ~f
no temat przyczyn i przebiegu zamachu no prezydenta. Dlaczego tok Jlt
Jtalo'! Otóż w.rzyJtkit poprzednie
fil"fY i Jtrfalt, uttzymywont konstkwtntnit w konwtn(jl paradokumentalnej, ilustrowały usralenla l wniOJkizraportuKomiJji Wam-na, Q/i(;jalnego dolałmentu o zobó}Jtwft JFX.

Kino-konkurs
Dla miłośników ftlmów kinowych Of&lł.Dizujemy wspólnie z
kieleckąftl'Olą,.VIde4l ~ .. (spruddbsd wideo zlke:•d4 u wypo-

*'<DBie,alSw.ka618,-''"
,.Lalhrikłf:m")

konkutS ze znąjo
tych film6w.
Wystarczy prawidlowo odpowiedzieć na podane niżej trzy pytania, wypełnić kupon konkursowy i przesłać so pod adre5em redakcji ,.5IOWII Lada" (lS-953 IIdce 15, skr. pocz. 47, z d.opllkle•
,.Kbto-konkws"), by wziąć udział
w losowaniu atta.kcyjnej nagrody:
kasety wideo z aq:ranym tumem.
mości

Termin nadsyłania wypełnionych
kuponów upływa po tygodniu od
daty dzisiejszego konkutSu.
Na ekranach kin mamy amerykański flłm ..Wyd.zW R••,

1}/ko w nitlaÓiych fllmtJdl Jtarono
Jlftłldmialo ~roiaC wqtpliwo.id co

dowlarygodnoJd tqo raportu. Nat()m/Q.Jt Olivtr Stont (autor sławnego
.PfutOtłu•)zrobl/jilm dokladn/t()balqjqcy raport Kom/~/ Wam-na. Oparł sir on bowiem na lcsiąice prokllratoraTUM G.nUo...Natropitzo~ców", w kldrej autor lł/IIW1Ifi
WJZ)'Jtkit 1zcr.ą6ły prowadzonego
prza Jftblt ł.mudnego iledz.twa..
PnynJoJio ono rtwtlaeyjM wyttlld Kennedy ttlt zglttql z rrk:f Jamotnąo
zam.2Chowca0swalda, lecz naJlaltek
spiJlal zawitpanego przez czytłnydt l
emerytOWlJfłYcll/utł/c(jonoriuszy FBI,

OA l wywiadu wq}Jkowtgo. dzialaJqt:yclt n11 zlectnie wplywuwych ttntraltiw l prodU«<It6w broni, czyli tzw.
Jcompltksv wqjskowo-pntmyJlowe-

go.
FilmjtJt opowiddq () Garrisonit,
1onwtrrym pntdJtawidelu prawa,
który fłie bacząc M llcztttprzenkody
l zagrolenla. z uporem dqiy do rozwltpania tqjtmnicyzamot:hu iwybyda prawd21wych zabqjt:ów prezydenta. Jest to film o probltma~t:t politye;zn(j, aft zrobiOtry według lwnonów
rQ.Jowqo dramatu Jtn.raeyjtłtgO z tltmtntlJił11thrlllera. Jdlt nowel ktoi
nigdy tłft_ lnttfUOW(J/ lif imltrciq
Kennedy ąo. to l tok z dużym zodekowitnitm ob(Jtzy to dzido, bfdqce
rówtłid mly czaJ trzymoJącym w Mpitcfu druzCZDWCtm. Widzowie, któtzy Jporo aytoli o wmochu wDo/IlU,
morąmitćwitltwqtpliwa.ścicodota

wynrwanydt przez autorów filmłl, bo
dziJiqJ wlt"fY, it Kennedy llit był taki
.iwifiY, jak go tutqj nanuUO'łł'lJIJO, a
GarrLrott nit był niukazittlnym ntryjem WG!czqeym z wntdrwładnym
Ziem. Stanebroni wprawdzie JWOjqo
prtiWDartys~do ttndt~~cy}tłośd ljtdntnlrotllłOŚd, aletooznaczatylkory4t, że nit do końca musiMy mu wit-

nyi.
Film mo Jwlt1nq obJadt olaorską
(Kerin Co.stltU, Si.Jq Spacd, Tomno' LH Jonu, } ()t Puci. Kevin. &COft. DołuJ.ld&tlltuiiUUl), wJponiale
uQrcta. nitdawno otrzymał dwa O.s·
cary- nit wymaga wlrc sptt;jalnej rtkomtnda(jl.
Trzeba go konitan/t zoboczyC.

TADEUSZ WIĄCEK

VIDEO

RAJ
l) PodĄI lmlęiuzwlskoaoton
IWol*l, wodlug kt6Rj ~
saeaarłusz lega filmu.
2) Jakie lmię aosl bobaterb
lep DhDu, crua przez Midtelle

Pfellfer?
3) KI6Q' ze muydt aktor6w

cn tutiJ IWI.kowcał tonspinton
..Dute" Sawleliewa?
Rozwi4z,anie kino-konkursu z
2mąia : l) PerryJGng,2)E11enBartin, 3) Blake Edwards. Nagrod~ ufundowanę przez. Video Rąj• wylosowała ApJeszb Chojak {Kielce, ui.ŚIIlSka 10/7) i proszonajest
o jej odebranie w tej fumie.

KUPON KINO-KONKURSU

.Telefon: ................

STEVE V Al
urodził si~

•

6 czerwea 1960 r.

• zaliczył 4 semestry Berkeley School ofMusic w Kalifornii (druga
połowa lat 70.)
• 1979 r.-pierwszy kontakt. z Frankiem Zappą

• 1979- l98J- stała współpraca. z Zappą
• 19&4r. - dwa pierwszedebiutanckiealbumy autorskie_AexabJe• i
.f'lexablc Lef\overs"'
• 1985r. -·rolaJacta8utlerawfllmic,.Crossroads-,wsp6łautormu·
zyki do tego obrazu
... 1985 r. - w zespole ALCATRAZZ (na miejsce Y. Maimstecna),
LP. .,Distwbiog Tbe Peacc•
.
.- 1986-1988-narodzinygwiazdywzespoleDavtdal...ce

Rotha., LP:S ,..EAT'l::m And SmiJe• oraz ,.Skyscrapcr'"
1989 r. - w zespole Wh.itesnake, L.P. ,.Slip Oflbe Tonque•
1990 r. -tneci album autorski ,.Passion And Wańare•

•
•
•

1990 r.- numer l w czterech kategoriach plebiscytu czytelników

Guitar"

Utt~~

UY 77

Tego słucham
-to polecam
l E..-eryllmeYouWałkAny
Sten Booker- znowu sobie przy.
pomniałem. To przecież świetna
piosenka.
1 Gwłudony poramtej zorzy Formada Nlei1wrch Schabuli znowu sobie przypomniałem. To
przcciet znakomita piosenka.
l JeaJousOfYoutłi-TheThe
od czasu do czasu motna i tak.
1 Hołd Oa My Heut - Geaesłs
- nowa piosenka z singla. Takie
kawałki, taki Phil i taki zespół Ge·
nesis... na zawsze!
1 Yoa- Tea Sharp- mote dla·
tego, te bardzo lubi~ takie nagra·
niaamotetetdlatego,teslucham
rozmowy Aliny Dragan z muzyka·
mi. NapiJą tylko, że to pi~kna
pieśll .

Dła-'tta.UoUotr.ęłuil:fidd

eble wndall 1". reb. Ptnep

Ula,.,.utyhu-.leułJaAiłłla:·
uGkworaa,tkałrd -'czep ale Iły-

mlell.akzect

•wietb:W-..,.,.....

sBmwłęt•..-BeTI!rieJQns.

Szczenc ~nie bardm mosIem uwiert]t w to, co lły!Dłem. Z..
czeio si~ od ,.Promice Me- i jut wicdział~ te to jest to! Potem było
.Holdina 0n•, .Woman To Woman• -· potoczyłysi~dal!ze piosenki.
Sl_uchałem. _ ałut~en_L- i dal~ nic
Wl.erzyłem:N!toruccpl~kn~ ,.ll.is~n

ToThcRain oru.rewei8C)'Jny,n~lrr
pszy, M,j pi~tniejszy .Missina You•.

Zapytałemwłaścicielasklcpu.r::z:ywic
kim jest ta dziewczynka? Odpowied.tial, te nie wie nic. To podobno nowość CBS. CBS -który.zawsze promuje swych wykonawców, tym razem
byt powściuJiwy. CBS w kiltuzdaniowej retlamówce napisał : .Lata 60. tJa.
lyJoniMitchell,70.-KateBu.sh. Wiatach 80. mieliśmy Tracy Chapman i
Suzanne Vcp. Lata 90. b9d4 należały
do Beverlcy CRA VEN".

•
0 toM Pl4, IJ'Ifdr. Ju/IM Anpl
O gitliTfl: .t~dmioSinllfOW)IIłłufe:

Znajomi ze sceny

Kicdył w MTV News wbrac;eyłem
Beverley. Opowiadała o swoich fascy.
nacjach muzycznych. Wymała, t.egdy
bylamłOO.dzi~słucbałaJo

ni MitcheU, Kale Bush, Carly Simon i
BillyJociL

:&:~1:.0

j~l~d!l

QV

~~

ban>i .

"*"'~
·
ćc.q:zc.t:

.:\'-~ •

J:!rlr,l.iJ2

..b.Won~ń~
·;ol'll~
ct'l.· o.Jt:...

ROZlriązanie zagadki

Oczywł6cle, te

nr 17

w -

-gra4muzykbw.
T.,_ugó<yzdjfdatoP.S.

1

·~""""'- Ma«<>_i<,ki

"""
....-J<t, . "~~ ~t;.o

-Z torby
• listonosza

1 Wioma - Marek Gredluta ludzie przecież ma,i i wiosna.

---.

_ _ G......uitl

l,';il Pani~ Pawi~. kto śpiewa
piosenkf Mercy. Merc:y M~ 11
Want You? Rlifal Kmulera.

CwCL

Panie Rafale, piosenkęśpie
wa RobertPalmer. Napisał ją i
wykonywał Marvin Gaye. Dlatego wykonywał, bo jest to połączenie dwóch utworów Gaye ·a. Jeden to Mercy..., drugi I
Want...
®

Dlaczego Radio Ki~/~ nie

gm Jesw Jon es ? Pikoto. S"-

•

cludniDw.
Pitolo nie mam poj~cia. Ale
chyba lak od czasu do czasu to
sobie gramy. Choćby z oslatniej płyty . •

(!):l 2 ~•UIJ~.

ZS • AJOO,ni'->la-~
K.~rc~ .

.......ll(. ..........

ll'•o. O. ll ..... ...

~!!l Co Pan pwzc:zal w ostatnim Kompaktowym...• Dqj mi
Renato"-JackaSkubikowskle-go? Czy to prawda. te .jakoś"
R~nata to Pana dziewczyna albo gorz(} - io"a? .Alina G.,

Kiela.

Pani Alino, w KompaktowymZawrocie Głowy prezentowałem ró:tne piosenki - odpowiadałem

na pierwszą część

pytania. Uwaga odpowiadam
na drugą część. ,.Jakaś" Renata
jest moją ukochaną- oczywiś
cie ta z piosenki J. Skubik.owskiego.

PROMICE ME

_
--·__

(muzyka i

słowa:

-·~~-
.......

JadolenmwiDa

Jat anna ud nntm

&*&e
,.__"""'
Jestea ta,

dlcę byt

t.looikoiao«i ... _,

W-Jokl>ylbjtw...,._

.....,

G4J._
_t11t
_
_ ....
JM
.m~
Gleb
Bę4ęll)'łlllaet.we

IUOoj ..... -

....

P'rzpubij ... icamba .. .ale
c.q lliłałtz:adlcnrw . . deble
ljoi-wń<ę
Maszęwieideć,ictllku.~

W"'<do-.Ju ......

Beverley Craven)
You Jight up, anolhcr ciprette
And l pout Ule wine
II 'i four o ·cloct in morning
And i t i Starting 10 get liJht
Now t "m fiłbt wbere I want to be
Losingttacl:oftime
But l wish that i t was still las! night
You loot lite you fe in another world
But l can tead your mind ·
How can you be ao far away
Lyin&bymysidc
Whcnlaoawayi.Umiss)'OU
Andlwillbclhinkin&ofyou
Every n.i&ht and day jusL

Promice me you ·u wait for me
i::ausc III be sariJJa aU my lovc for you
And l will be borne soon
l ncedtotnow ynufeel tbcsame nytoo
And J"u be homc, !li be borne soon
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Zaprammy
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Kraków, ul. Ollor Dl(bla 14,
teł.

(0-12} 11-30-08,

godz.l-11

PIZZUIA PllOMONT

ul~t.Uoitakllł2

KJELCE., Slentiewicu. S9

przMarg nleogrank:zony M

nw. poiazdy:

i.....,.e
U.Unia"DANDA"
Kidct,oi.-11

~*'te~,"n~?...,,..~

/Sprzedam'-

oell8111on*1......,.

Wedkun w~ 10 proc. ceny wywołnrcni motnil
wpl8cet ~w kalle MZK KWce, ul. Jegleltońakll 92.
Przetarg odbpdzlll8if. dn. 2.Vl92. o god::r.. 10.00 .... ...,.".
z.,Jeldnl nr 2 Pakol:z.
PbiudY moiM og~ w przeddzWi pnilłatgu. godz. 7-14,
... _ _ 82. _ _ _ _ _ _
poiazdr: ,.tarpan'" l przycz~~py ~w Zliadnł nr 2
Pllkoa,. R8tomiaat aut typu ,Jelcz PR 11 011" w z.tuc1ni M

nie.. • JMim btdlll w dnkJ

prz!lłargu.

Prm+' l ' ltwo zastr.-

Je:Wpoiudy•ZOIII!Inll~wlptZIIIIIrgu-wtym

umrm dniu o QOdz. 12.00 oclbfclzie 8it PfzeWv L

~

'\.. 1011c1 et-ot-44

asiuli
~----~--·=i
- nbld<2y
krojeula i.......,_ próhlioweao
ort. spol;ywaydl
.
- posiada do aplymlieDia ~ do serów i
paaJrowukę

próiai-

Wlodomośćtel. 31-84-76.

--OPIAAKI
- liAnRIALY II!XSPLOATACYJNI!
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do-..._,.",

A•

"""'

--~ll,td.484-11.

..__,,
0/W-

c::;;l..

- - Bllls.A.

Juventur

.... 275-411, 271h'l1 ,

tlx. 0672802, fu. 27831

--Bllls.A.OIW--0.-_.,.

PODR0ŻY
ŻYCIAIII
Zomlonm_JMI_.
_
___

.....

----..---·e

---podróie,jokl---

_ . . . _ _ . ... . ... ...,..:vdl ...
_ , _ ..... .......... - ), dlo1u-

~-

.... ojczyzny.

"REJS PO WOI.DZE"- 13.YII.- 29.V11.1992

COSTA-l!RAVA-",lzzkko-"- h _... Katalonio
Wt.OCHY, G~ l FIWICJA-to k--kcjodla mlocbloly
nMt tylko TRAMPING, ale r6wnleł kolonlei obozy ned rnor.r.m,
w g6rach, na Wturzech l Czecho-SIOWKjl oru we Włoszech.

_ . . . . , . . " , . . j o o t _ w __ S-18,

wiiObotywgock. 9-15, niediWI- 9-12.

ZAPRASZAMY III

oglaaptaBfl.......,.,..... ... ..-""'~'
1) IIUiobus . . , _ H-9-Zt~ lll'ffl/. KEH 2188, tOkptOtL 11181158.000.000
2JIIIIf0bus.-H-+-2t~nrffi/.KEH588D,r.pt0d. t1188120.000
3) sam. dęłar•• robur" furgon LD-3000, nr ffl/. KEH 11150, r. ptOtL 1988- ..". 24.000.000
Clflll24.000.000
4) sam ctost.wczy ,.żule A-06~ nr ffi/.ICIG 468, r. ptOtL 19117C8łiiJ 21.000.000
5) mlluobus .,nysa•, nr ffl/. KEH 0820, r. ptOtL tll886) silnik sam. ,.robut" (d-.Q, nr 3397-57- t07&500.000
Clflll3.500.000
7) silnllcsam. ,.żulc s-21" nr flll86t4COM35.000.000
8) cilt!lnllc .ursus C-330" nr ffl/. 1C1G 6790, r. pt0tL 11188 ..... 20. tOO.OOO
9) ~.O 55" nrffl/. KIW156Z, r. ptOtL 11188..... 10.000.000
tO)prasanrlmolrodowaPMSI-6,3T,r.ptOd. tfi/U..... 20.000.000
11) plecsllllowy ilumotowy typ KS-600125, r. pt0tL 19/U-

'*"'
'*"'

- przyc::zepy slazyniowe D-47 A. s, szt. 12
- przyczepa asenizacyjna, szt. 1
~
IXIblfdzle się wiMzle spólrlzlelnl
ul. Zlldtodnltl 19,

25.V. ",~ 10.

CISifildoić codziennie

w godz. 7-15.

l'r'zysfępii/4C do~ lirinni rrpłacić
Mldfum .. wyaolrałd 10 pnx;. ceny..,._
ł8WC28/ ",ad ptDIIit9lem .. ,_., sp6l-

dzielni, uL Knllłorralrll :U.
Sp6ldzJelnJe nie~ Zll Mldy uloyfe

onu zastm1911 sobie pniWO unfe.

wainlenltl pn.elargu bez podanltl pnyc:zyn.

"''"

'*"'

12)-narqdzlowNVA-25,r.pt0tL 1979t3) lololrb uniMrtsalna typ HlHCHON 5/tOO, r. ptOtL 1989t4) szpuiMb Rz-5A, r. ptOtL t98315) "_dziew. .,lotts", r. ptOtL 19n, (5szt.)t6) apo181dzlew. ,.btolller". r. prod. 19/U, (1 szt.)17) ~gabinetu stomlłiOiogicznego, (2 szt.) t8) ~ IJIIblnalu olwllstycmego, (t szt.)~......,_się

w.--.., .......... ..,.....
śp. MIECZVSŁAWA DRAGANA
24.V.1992 zo.t.nłe odprawłoM Msza ŚWłfła
w ko6ciM ,-mtzonowym. o czym zawiedemla
pog,.tona w amutku

--..----__
z rodziną

-m

'*"'
'*"'
'*"'
'*"'

podan/apnyc%'1fL

_..,...

-3dnl",_~

pomoc~~

..... 55.000.000
t 5.000.000
""""10.000.000
5.000.000
10.000.000
9.000.000

..,-.lllm8/

Nle~za -,.ukryie~l......,.,.

J0ZEFA STELMACHA

..... 25.000.000

.. siedzibie spółdzMinl 29.V.92 o godz. 10.00- poz. t - 9,
11.00-poz.10-1B, 12.00-poz. t1,18
Przysllppu/4cy do ptzetatvu "'*'•l rt11p1.at
10 fJfOC. ceny
"Y"'-f ~ ntl/póln~ do godz. 9.00 w dniu~
~soble-doun-lenM _pneargu wcqldlubcalo4dbaz

""'•

.........

'-"'-'

wlllelc8c:ll, u l - Boo-7, ł8l. 470...01, 02,03

6

byli przy mnie llłuiyli mi

aó:Vt..m r.

l.Jicwlclltlw Klelet:ldel Sp6ldrlelnl ,.. 'dorrl,at

,..~.,_",.,:

kt6łzy

-

~

, _ , PIIAGA-IllllAPE ~))Id od

10511/s

żona

~~..

a ---.olul >y_. _

--.....-•......-rio•·

ciągniki nC-360'; nC-385'; szt.

oraz tym,

••
......... .......

19 rntil1992 r.ogocb:lnie16wliedzibienaagobhn przy
koldy _ _ ..,. ... _
"-Siruoo7o-NOT)odbfdzlo
... gloldo,wlrokcla-

JII"ZJ ZMIIIUie Tect.W lliwewtj w IOdcada.

..-~~

spnęiU

u;ĘJ;~L.

UWAGA

-IIAIZYNY Bl~

SpólltzWcze Cbpod!IISIItiO Rolne
wKDitMkll

Spfzęt

"""'

~--=-='-

'IZZA
lef'oa

,.l.AT0-92'" z ,..Juvwlbnm" to m.In.

•siołem.

-

•fer•Je

1) . lafPIIn 237-8•, nr ref.. KEH 0758, rok prod. 1986,
CMII wywal- 8.000.000
2) ~~typN 128 E! nr,.._ KIW189Z,
rok prod. 1988., cen. wywol-10.000.000,
nr rwf. KIW 1fł1Z, rok procL 1118, cen. wywoł. -12.000.000
3) ,Jelcz PR 11OM", nr nj. K1H I)52Bt rok prod. 1H3,
cen. wywoł.- 18.000.000
4) ,JolczPR 11011", nr .... K1H 218E, ""'pood.1983,
C*W wywal. - 20.000.000
5) ,Jelcz PR 110M", nr Ni- KIH 868H, rok prod. 1884,
cen. wywol.- 15.000.000
łl) J*:r.PR 11011", nrNj. KI233P, rokprod.1N5,
C8ftll wywol.- 20.000.000.

w"'

r~'

.......

Miejsld Zak'-d K.omunibql w KWc:kh,

ogłasza

-.klly~mo:łnll~w-~wgodz.l-14

."_....~ gablnelu slonrliiD/oflk: ZMłdule się .. -

.

ui.T-2.
81tJiłlllg; ",-tmy ..,.,._wyrobów~ po oiJn/toii7Ch ....-

żonaHalina

OIWcqldzamiennydldo~

-1Uf%4dNII,

"'

"""'
Skład reklam: ,.Exbud 13• Biuro Reklam .Słowa Ludu•, teł. 448-58, Kielce, ul. Taraowa

18.

Redakcja nie odpowiada za trc:ić zamieszczooyeh oposzeń.
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PROGRAMI
7.30 Program dnia

1.35

ł:.apicki, Alina Janowska, JózerNowai.
1240 Reporterzy. Dwójki przedstawiljla
13.00 Zwierz~ta świata: ,.Kraina
orta• (12)- ,.Życie na i.ra-

23.20 Teatr, czyli świat- z Janem
Peszidem rottnawia An·
dnej Zurowsi.i
23.50 Za.i.oóczenie pJO&f&JDu

w~dzi"(2)-serialaDJ.
Seans flłmowy - program

7.30 ,.Pneal4d tygodnia" (dla

dnej

Wieści

1.55 Wszystko o działce
8.20 Z Polski... - rep.
8.30 Rynek-aaro
9.00 Wiadomości poranne
9.10 Ziarno- proaram redakcji
katolickiej dla dzieci i rodziców
9.35 S - 10 - IS - Pro&ram
dla drieci i młodziety

1o.JO -·lstidlodrieci(49)
10.35 Wojownicze tółw:ie Ni.f\ia
-serial anim. prod. USA
11.00 ,.Świ4tynie przyrody'" -

..A«hlJ>eloaGatapaaoo,
pełne
nłc-równit'"

czyli wyspy

tajem-

11..30 Telewizyjny

koncen

tyczeń
Wiadomości

12.00
12.10 Podróte na celuloidzie
Piolnl Parandowskiego -

Rzym
12.45 Eko-ecbo
13.00 Armieświata-wojskowy
Pro&ram publicystyczny
(siły zbrojne Japonii)
13.30 My i świa t - magazyn
13.45 Walt Disney przedstawia:
.Kacze opowieści• - "Podwójny agent" (I)
15.00 Moda i uroda
15.20 Z archiwum Teatru TeJe·
wizji : GyolJY Spiro ,.Szalbierz", ret. Tomasz
Waszniewsti. wyi..: Ta·
deuJZ Łomnicki. Jan Pe·
rzek, Jerzy GraJek, Anna
Oymna i inni (spektai.l z
1990r.)
11.15 Teleexp~
11.35 Butik - magazyn Gratyny
Szczdniai.
18.00 "Detettywwsutannie•-.;u..
ue.m."-...Wbym.pn>d.USA
18.45 Z kamerą 'l.iród zwie!"Z4t
19.00 Małe wiadomości OD proa.rarn inrormacyjny dla
dzieci
19.10 Dobranoc:. Wod niaczi.i•
19.30 Wiadomości
2.0.00 Polsk.ie zoo
20.20 .Oto Elvis"' - dokument
rabularyzowany
prod.
USA (r. prod. 1981, 98
m.in.). ret. David L. WoJ·
per, wyk.: Johnny Harra,
Lawrence K.oUer, Rbona
Lyn. Oebbie Edge
22.00 Wiadomoki wieczorne
22.15 Sportowa sobota
22.45 Festiwal filmowy w Cannes
23..50 "Skorpion" - ftl.m rab
prod. USA (r prod 1973,
114 m.in.), ret. Michael
Wmoer, wyi..: Burt Lan·
ca.ster, AWn Dei on, Gayle
Hunnicun i inni
1.45 Zakończenie pJO&f&JDu

PROGRAMil

7.3<1 Panorama
7.4<1 Peryskop
mapzyn
wojskowy
8.00 Halo, Dwójka
8.20 "Mała i.siefniczi.a• (lO)"Owa prezenty" - serial
animowany prod. jap.
8.45 Ona- magazyn dla kobiet
9. 10 Tygiel - zagraniczny maaazyn kulturalny
9.40 Tacy sami -program w j~
zyi.u miaowym
10.00 ."Z ziemi polskier- ,.Nowi
Australijczycy'"-filmdoi..
10.30 M.apzyn przechodnia
10.4<1 ,.Nobliki'" - Henryk Sien·
i.icwicz
11.00 PKF
11.10 AUdenUa
Polstieao
Filmu: ,.Powrót" (r. prod.
1960, 87 min.). ret. Jerzy
Passendorfer, wyt.: An·

-

13.30
Ewy Banaszi.icwicz
14.00 Wideo- junior
14.34) ,.Napolacbltalii"(l)-film
doi..
15.10 Studio Sport- koszykówta zawodowa NBA
16.00 Program dnia
16.05 Licytacja- teleturniej
16.25 Losowanie gier liczbo.
wych Totalizatora Sporlo....o
16..30 Panorama
16.M Za chwil~ dalszy ciu pro-

gramu - Pro&ram Wojcłe·
cha Manna i Krzysztofa
Matemy
17.1 O ,.Port lotniczy Dusseldorf"
(7)-serial prod.niem.
11.00 Program lokalny
18.30 Miesi4c Francji w Połscc
- koncert MC Solar - Kazik w "SlOdoJe•
19.30 Czci.ającnabiahtloi.omotywę

20.00 Muzyka, moja miłość Rys:zardPcryt
21.00 Panorama
21.25 Słowo na niedziel~
21.30 Camerata- mag. muz.
22.10 .Jła.og.kok ffiltoo• (l) serial prod. austral. (r.
prod. 1990, 6 ode.), ret.
Ken Camcron. wyi..: Nicole Kidman, Denholm
23.00 Non stop kolor - tournee
Paula McC&rtneya od Rio
po Liverpool
24.00 Panorama

~fAIDJlWI.
fi'il~

PROGRAMI
1.55 Proaram dnia
8.00 Rolnictwo na

8.15
8.35
9.00
9..55
10.00
10.30
11.25
11..55
12.20
12.55
13..55

15.30
15.55
16.45
17.5<1

18.05
19.00

1'.30

świecie

produkować taniej (na
przykładzie
Holandii.
Niemice i Szwecji)
Przystanki codzienności
Notowania
Tcleranek
J~:z;yi. angielski dla dzieci
.Operacja Mozart• (12-ost.)
- serial prod. fr.-niem.
,.Austntlia"' (l) - ,.Potz4t·
ki• - serial dok. prod. ang.
Telewizyjny i.oncen tyczeń
Szkoła pod taglami
Tydzic6 - mag. rolniczy
Teatr dla dzieci: Eugeniusz Szwarc - ,.Nqj
i.r61", cz..2
W SWym kinie: ,.Siódemka w Jedynce" - ,.Pepe Ie
Moi.o•- film fab. prod. rr.
(1937 r., 90 min.), ret. Julian Duvivier, wyi..: Jean
Gabin, Lucas Gvidcux,
Gabriel Gabrio i inni
7 dni- świat
Studio Sport - transmisja
meczu piłki ootncj: Ang·
lia-Brazylia,ok.
Teleexpress (w przerwie
meczu)
Zaproszenie do Teatru
Tclew~i- Głowacki, Naz.ar: ,.Polowanie na taraJuchy'"
,.Paradisc - znaczy raj"
(lO) - "Godziny grozy• serial prod. USA
W'"tcczoryni.a: ,.Nowe przygody Kubusia Puchałb·
Wtadomości

20.05 ,.Rodzina Straussów" (II)
- serial prod. niem. -ameryk.
Z1.00 Sportowa niedziela
Zl.30 Pioscnki z kabaretu Olgi
Lipił&stiej

Z2.30 S wiat fU.mu animowanego
ZJ.OO ,.La Semana Santa'"- rep.

PROGRAMil
niC5łyszącycb)

8.00 film dla nicsłyszących :
,.Rodzina StraUS96w" (li)
-serial prod. niem. -ameryk.
8.55 Słowo
na
niedziel~
(dlaniC5łysz.ących)

9.00
9.10
9..30
10.00
10)0

Powitanie
Rebusy- teleturniej

,.Dz:i.ta Ameryka•- mm doi..

Nic tylko dla orłów
,.Ulica Sezamkowa• program dla dzieci
11.30 "Rbbta co cbceta" - listy
do zespołu
11.50 Zwie~tawoi.ółnas-Po
~ła~

12.20 Pneciet to znamy
ll.40 Pod.Jóte
w
czasie
i przestrzeni: "Doti.ni~c
Midasa• (4) - "Dwa obli·
cza Cbińczyi.ów" - serial
doi.. prod. ang.
13.30 Auto
14.00 Klub Yuppies? - program
dla młodziety
14.25 Sport- hokejowa liga za.
wodowaNHL

IS.IO

Spi~ic

15.30 Kino

16.25
l 6..30
16.40
11.20
18.15

familijne: ,.Oucb
Czarnobrodego• (l)- fllm
prod. USA (r. prod. 1967,
2cz.)
Program dnia
Panorama
Bezludna wyspa
Wielka Gra- teleturniej
Blitejświata- przeglądte-

Jcwizji satelitamych
19.00 Studio koncertowe Polskieao Radia: Martha AI·
gerich - rortepiao, Aleksaoder Rabinovitch - ror·
tepian. orkiestra kameraJna ,..Amadeus"' z Pozoania
pod dyr. Agnie.s:z.i..i Oucz·
mai
20.00 Telekonrerencja Dwójki
20.40 Miejsce dla teatru - rep.
21.00 Panorama
21.30 Goić Dwójki
21.40 ,.Nocna zmiana•- komedia prod. USA (1982 r.,
103 min.)
23.25 Benefis Stanisława Sojki
(l)
24.00 Panorama
0.10 BeoefLS Stanisława Sojki
(2)
0.40 Zakończenie programu
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Sport
Rekordowa liczba uczestników
(480t.31 klubów)~anastarcie

Sport

młodszych

w akrobatyce

sportowej.

..... u...-H:dl lldecWq

Akrobatki Tęczy
mistrzyniami Polski

Sport

Zostana tylko pilkarze

--_
.. _
-----------·Idorozpocz~tych w Olkuszu miSlt'ZOSlW Polski juniorów i junio-

rów

STRONA l S

St.OWO LUDU

NU M E R 1 1 4

Korona
traci blask

Tea:J. utSZI.JlA KAUNOW8KA l MAKfYNA 7DIIADOW8-

.........

KA. klM-e w btepńl jalera
Joe.,_
_ _ _ __

KRÓTKO

Sport

Sport

fAl. Zadecyduje
~ dzisiejszy etap
Juttyikodwaetapypozoslałyko

lart.om do zakończenia -45. W)iciau
Pokoj u. Zapewne decyduj""' o losach imprez;y~e dzisiejszajazda
na czas na dystanSie 33 km wot61
Trutnova, która da odpowied:l:, czy
kolarz Wąsowatieao-Korony Kiclc:e, T...a BNłyaa. który Lat dobrzcradzisobicwtym wyicigu zdoła
uplasowlt li~ na podium.
SzóSiy i siódmy etap nie przyniosły tadnyc:h zmian w kluyfitacji
indywidualnęj. Na truic z Karpacza
do Trutoova tri umfował reprezentant Niemiec, li'nU. Aqatia. natomiast ~ dosUo do
dutej niespodzianki. Na 144-tilo-

Na kortach Tęczy Medal wOstródzie

Nadal bardzo d obrzcspisująsi~
polscy siatkarze na kwalifikacyj-

Bardz.odobru~isalasi~reprezco

nym turnieju do igrzysk olimpijskich w Barcelonie, roz8f)'Wanym
w Rotterdamie.
Nasi reprezen tanci odnieśli
czwa rte kolejne zwyciQStwo, tym
nlZCm nad ~ 3:2(15:8.
15:12, 12:15, 15:9) iprowadząwlabeli.

Mistrzostwa L2S

Polecarny

tacja wojew6dztwa radomst:iqo na
millnolttracb szłrół roloiczydl i sp6ł
dzielayc:h"' tenisie Slołowym, rozes·
raoych w Osuódzic.
Aa• Cr.enlłk (ZSR BorkowicePtatan Bortowice) i f.Aiyb Widala
(ZSOp. Wołoiki-LKS Jcdliilst) wywalczyły w erze podwójnej srebrny
mcó&l. Pon"adto WiełaM -sp61nie z
~ ~ (ZSR Borkowic:ePiatan) -za,i~li czwarte miej~ce w grze
miesunej, bęąco krok od bf\ZOWCIO
medalu. W grzc pojedynczej Wktesb byłaSZÓSII.,zał ~ dzicsi4tY,aw

na Budowlanych

1JU1 podwójnej Grupo Gnsi-

CZ)'ati z MIVnt u piuowali ~ na lO

pozyQi.

...... 17ea..uiczdi.IDWMa~WwalłlbuUitn:ifle ...Ww ....
IUMI6Hie BHowluydl w Kidac:k iHywiftalaydl.acrumradl . .jerilbtwa IAMie'Wfd ZnpeN-w s,.rtewydl u:t.6ł ..W112JdlwkUIC'jaddyft. PnJ piębej.t~Hea8ej ,...ak .,...U.....
w.WC.btepritd......,.dl.a ~....-nmt....Uiiękkba
1epHydl . .

W hali sportowej Szkoły Podsla·
wowej nr 17 w Kielcach roz.cgnmo
ostatni w tym sezonie wojewódt.ki
turniej tlasyłibcyjoy młodzitó• i

ded~S.:W,.Itelak:lcja~~-

Oto zwyd~ u.wod6w: juniorki
mtodlzc,IOOm- .wwłpMetkbb l423~et.,200m- U,...J\łlrjak

30,87(obieZSR Pod7.a:racle),-400m~ 73,02 (ZSR
Bałtów).,800m- [wa~

U,...

2.5-4,09 (Podzamczc), 1500 m- Aau
Sł~ 5.46,00(Kn.d6•). •dalT - . . . . .....a U7 (Bałtów),
kula- lultebC.. 7.68(Podwocze),
dysk- ~&eł 1 9. 18(8ałtów),

oszczc:p- Ges 22.78.
Juniorki starsze, 100 m - A.cta
Widta IS.OO (Podz.amcze), 200 m Wldla 31.37, 1500 m- o...ca btiUb (Włoszczowa)6.47.00, w

dal-

Jutyu GniKb 3.86, kula- Wles·
laW11Słaallflb 7.56,dystioszw:p

- Tnaa P'alłk 16.06 i 17.60 (WSZ)'It·
kic Bałtbw).
Juniorey młodsi. 100m- Mriu
12.20 (TL Zagnańst), 200
m- o.t.a Gendak lS.Jl, 400 mMart.g. Pidn:Jk 56.88 (~ Pod·
~

umc:z.e),800m- &nq.n~

akl 2. 19,00, ISOO m- PMtr S&ad-

Mart.u:......,

(~ TLZagoańst).

miejscu upluowa11 sl9 C:anl - 1336

~
n.~

PlUd zsa lWIMI
(l)

oq. (Proch) 0.44,65. SO mot.: 2. Gal

038,91, 3. MHib 8uJIU (Procb)
0.-40,27, 6. ........ 0.42,49, 10. Dt.P
0.47,S8.S0klu.2. Zidi*IU0.45,58,3.
MqU Lewkb (Czarni) 0.46.,32, 9.
Buyłb0.48,96.Szafeta4xSOdow.l.

Cianil 2.2-4,31,5. ~ 2.39,10.
C!łopcy,
grzb. 2. Artar Kn•·
QJII 0.37,37, 3. Krptiu Bat..0.37,69, 4. l.abu .....- (1VSZ)'ICY
Proch) 0.38.17, 14. KHiwl PiecNwia (C:wni) 0.44,51. mot. 2. 11n-WCI}k 0.3S,79,3. 11at•O.J6.S9, S. MI-

W tluyf!bc;ji

ł~j

pned PrMitnt -

lriumfowali

SS-45 ptt..,
S-451 i C.U.yal) -

42S2pkt.
Ol:o W)'l'lilli our.ycb reprez.eota.nlbw:dzi~ll., SOmpzb.- ł. Aa
&.t 0.38,02, 3. Katar'IJU
....... 0.40,67, •. Mili* Zidi6lb
(~cCzaml)0.-41,47, J3 .•Apla

-..a.

Wartozwrócićuwq:~na T...U
waliucj~utównowmłodszej,jaki

starszej JfUpie wiekowej.

zwyci~ z..ał.
CD §lbla lłaÓicD l Peclza.aa

Wśród dzieyteąt nJ,jlepszc okazały
si~ pływaczki t..b aw. POIIlalb 2998 pkt., wyprzedu,i4(: C:an)'dl 2976 pkt. Dzi~ta Predta z.ai9ły

zawodnicy ~ -

Tnpijskl SP 17Kiclcc.

- - . kló<YwwaJ<Y·

Drutynowo

pkt.

piłL\Iob.t~

wszystkie SP 17 Kielce. Chłopcy
l . T . - z JU~ąn:Jdd, 2. Mitrela

DHek SP 2 Miechów, 3. Ld.au

46.n

~}-

Ost.mlew......,...uplywabd~nzr&n~Uz..tala

Drutyoowo 'ldród chlopc:ów zwy-zawodnicy ~.. aroma·
WyprzocWii oni L81J.

Na małym korcie
Piotr OHd. SP 2 Miechów.
Młodrlc:zki(klasaVl i młodsze):
l. o..hlib SzlKIIdb, 2. Ap.·
b lłac:zyllilb., 3. ..... Popb

(obł,i8ałtó•),3bn- Ryuanlllt.wal·

.-,...za,....Uai~-.uikiw. Wińi1'7U.Wwltar

•lad-.ę - 2911 pkt., a na IZÓSiym

ntof Rak SP l Suchedniów, 3.

G}l.9.'16,00, w dal- BqUiaJk S.n
(obaJ Włoszc.rowa), wzwyt- T ...a
P.aa 1.56 (Bałlbw), kula- Pietr
OlrzęuaJII; 11.92, dysk- PawdS......._. 21.8-4 (oo.,i Zagnailst). oszczep - Mirwbw Nit
(1'00-

tb:olloiJne 11Mbiła ...W -.aid: z Prodrl• Piollki i eur.,m aa- - . ~. . .c -'tjsca w Kisiej aol6wu.
dą:2986pkl.

Otoostateczne rezultaty sezoou

1991192: młodziczki młodsze (IV
tlasaimłodsze)-I. Aua~
SP2 Miechów, 2. Barłtlua WłCb,
). Allda ~nricz obie
SP 17 Kielce. Chłopcy- l. T ...u
'Kaąnydd SP 17 Kielce, 2. 1Kny-

Juniorzy stani, IOOm- Dipicw
WW....-.ia 11 .66 (Zapańst), 200
m- ArblrllepbiQJ'k l-4.01 (Włoszczowa), 400 m- Wllłerewia: Sl.79,
800m- P'awel ~ 2.2 1,00,
1500 m - Pietr SeMkwllj 4.40,00

~ Pływali
w Lublinie
ci~U

młodz.itów młodszych.

.-. 4.-47,00(ot,.,;TLZ~cna6sk),3 km
-AMrujiiU.IO.Jl,(M)(Podurncze),
w dal5.10
(Batt6•), v.ozwyt - Pietr K.dewlkl
1.72, tu1a - s,hrattt llen1riec
11 .06, dysk- MMt.u bluwskl
32.24, oe:zczep - ........_ 39.58

so

so

dlai~ (Proc:h)0.39,41.SO

tlu. l . Mldaal ~ (Proch)
0.43,37,4....... 0.44,37,1-4. P~Mt.
wła O.SO,n. Sztafeta 4DO dow. l.
PrHIII {Mitli:llsti, Grqorczyt, Knwczyt,Bator)2.16,42.

-

(Jo)

Rzuty osobiste

Zatrważający przykład

STRONA 16

St.OWO LUDU

NUMERI14

Nie c:hc:emy u llieble cudzych *nieci-~ nodni przeciw
wysypisku w Promnlku

Strawczyn

!)

wypowiedział wojnę Kielcom
... 8ellil w końcu mercli br. rednl gmkty 8trewczyn podjfU uctrw.·

ekspertyza wszelkich uciątliwoś 

•zloblłzowenemunelch..,.,.wprpieku6mie

ci,ja.kie to miejsce wywielll na śro
dowisko.
Co na lO wszystko miasto? Ryszard Barttiewicz., szef spółki
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, której wlaściciclem
jest miasto, a prezydent stoi na
czele Rady Nadzorczej, daje do
zrozumienia, it w wyniku ostatnich rozmów z wójtem osiunię:to
rozejm. Trw~ bowiem rozmowy, które by pozwoliły osiągnąć
kompromis. Dałyby Kielcom
motność wywotenia śmieci do
Promnib, zaś gminie Strawczyn
przyniosłypewne korzyści z ra.ttu.
it musi znoU ~ przypadłalć. Bo
drugi cup b)'Ć musi. S pólka MPO
chce fmansowo pomóc gminie.
Trzeba to cbybacz~jakozapo
wiedź opłat za wywoten.ie śmieci
z naszych domów.

.,.,pod 1 J

d w Promniw prnjO clalu:tlł cb:iełelno6cl ..... qumentpwel~ ił:
zełoione w 1982 r. wpypWlo mWo pofemno6ć, ~~wy·
-luidowno powinno byt um-

..-....._loty,
,....... ___
Dobrywujek .,......

z dużątorbą
Oświata

W Urz~c Miasta zaczę:ło si~

cienko przedzie, brat

K.iedył szkołom pomqały zakła·
dy opiekuńcze, dziś trudno o dobrego wujka z du.14 wałi.zą. Chyba.~

.te s:i~ mialo szczę:ście wpałć
woko .. ~wł"", który ma
sieł: swoich hurtowni w całej Pols-ce. Firma la przf&Otowała niedaw·
no Sd.o&e PH:s&awowcj u 16 w
J(jeJcach nie lada niespodziankę:,
przekazując nieodpłatnie 80 turylłycznycb,ślicznych walizeczek
z termosikami dla najmłodszych
uczniów. Bę:d4 wspaniałą naarod4
na koniec roku sztolne&O-.

.....

władz

motnabyło gdzieś składać śmieci

i odpady. Z Prom.nit.a korzystają,
nie tylko Kielce, ale nadLO kilła
naście przyległych gmin.
Wójt gminy Strawczyn pisze
zwracaJącsi~ do Wydrialu Ochro-ny Środowiska Urzędu Woje-

wódzkic&o,.te władze Kielc od lat
ignoruj4 spraw~ rozwilp'.ania pro-blemu wysypiska, totct nie widzi
innej d roli, jat tylko je zlitwidowttt. Ludzie chą odetchn4f od ucl.ttliwości, jakich to straszne
miejsce im dostarcza.
Czy wysypisko istotnic jest
dokuczliwe. Trudno byłoby dow~. te rozsnuwa rozkoszne
zapachy. Ale zostało zbudowane
z poszanowaniem wszelkich wymogów acołoaicznycb i przestrzennych, corocznebadania wód
podziemnych ~ wyniki nie
przynosz.ącc podstaw do obaw. W
toku znJ,jduje si9 kompleksowa

DAN

s....... --"'

" o..
,.PałacT.lJtlb\sklet:o'"
:tapi"UZZI w
dn.l6bm.ogodz..l6.30aaspotb·
ale Towareystwa Swladomośd
:CSPar
"""""·

11 , ul. Jasna 20zaprasa
16 b.. (sobota) w 8()dz. 11-13 aa
l altawek (mo.tna
sprzedać, kupić, wymienić) oraz
na loterię: fantową. Wstę:p wolny.
:t ZebrukldeleckiepbłaPo
llełdę ~k

ł'ODdlłulła

Ceatrv.. odbę:dzic się:

w niedziel~ 17 mąja o &odz. lO w
siedzibie Zarzlldu Regionu NSZZ
.Solidamo§ć• w Kielcach.
..'tWDKwKielcachapruza 18
bm. u. Wloseue SUw. Koncerty
odbę:d4 sif o aodz. 16 i 18.
~ lJaJI. [)eatOkn.tytm~~ Zllwill·
daala nrokłl c:zło04w i IJlllpałJ'114w,
koltjae zebrule ctdbędDe
się w,.llledzialeto &Qdz.l7 w blo-

a

ku przy ul. Chopina 15.

J.M.

)

Kielecki Matejko

Wyścigi

-..

Plotr Walenld jest Dłespeł:u 18-lflalm acznleml.uadalczej Szkoły
ZaW'Odoftj ar l w Klebda. SpołnW r6wleUdUw wyrótal:a &O nJtc»dzzea-

........ Plotrotllb:kd6dwaaJ•aJeslę ..alantweaLJestabsołatDym sa-

rowerowe
WydzW Oświaty, Kulwry,
Sportu i Rckrełcji Un:9<!u Miasta
wraz z .l.arz.4dem Wojewódzkim
.Start· w Kiełcac.h orpnizu,M
wyściai rowerowe dla dzieci do lat
li. Impreza odbę:dzic się: w partu
miejskim 17 maja.. Zapisy uczestników przYJmowane ~ od
godz. 10. Start - godz. Ił.

Premiera bajki

w środę
Zamiast jutro, 17 rnąja, premiera bąjki VWłsla'• NoYHa "0 Jasia l leśuj ,.ule"" w kieleckim
Teatrze im. S. :2:.eromskieao, odbę:dzie si9 ze w:zglę:dów niczalc.tnych od teatru w nąjblitszą łrod~
-20 maja. Przypominamy, te ten
uroczy spektakl dla dzieci retyserowal Tadeusz PUatlewfa, a wyr
14Pi4~ReatuR........ Eftlło
cq, I..tatk Jucewkz i DułliSI
Kłi.ek.

Samo~ne stanogminy nie tylko bowiem zmierza do likwidacji obce·
neao wysypiska, ale laJd:e kładzie
kres planom jtJO rozbudowy.
Drugi etap winien znaleźt się: jut
teraz w realizacji, aby za dwa, trzy
lata, adyfaktycznie zabraknie jut
miejsca na obecnym wysypisku,

poruszenie.

wisko

pieniędzy dosłowilic na wszyslto.

{

...,._od_nłokrold.

KMPlK, aL Wa15111wsb5za.

pra.s:zadzi~oaodz.l8.30na~

tal •llł)'kJ .NIJł:KJje~ w wyko.
naniu Mlro!ława Zarzyckiqo.
KMPiK orpnizuje równiet w
sobotę: i niedzielę:wpdz.I0-19w
~ llaba klermasz taJLiej
~ onz bset .apetoroDowyclll włdto z "-IUml-

(IW)

Piszą

Nikt nie uczył go jat gruntować
farb używać. Mimo
to z uporem maluje con.z to nowe
obn.zy. Przewa.t:nie 111 to topie
słynnych arcydzieł historycznych
Jana Matejki. Trzeba dodać, kopie
niczwyii:Je udane. Piotr chciałby
tworzyć własneobrazy o tematyce
historycznej, ale, jat m6wi, nie
posiada jeszcze dostatecznej wiedzy na temat historii ubioru, Ofl:·
taitp.
Póki co maluje r6wnic.t pejzatc, które sprzedaje zdobywljąc w
ten sposób pleoiądze na farby,
płótna, ramy. Piotrek nie liczy na
wielkie dochody ze swojej pracy.
Jat nam powiedział: -Jest takie
płótno,jakich

~
CZEKAMY
NASYGNAL
OD CIEBIE

do nas

12.V. przez Kiclec przeszła fala
rozwrzcszc.z.anych
studentów.
Przeszli i pnez Planty, gdzie aturat stał mój .maluch•. Jeden z
młodzieńców wskoczył na samochód - zarysował mi mask9 i
wgnióU w dwóch miejscach dach.
Stojący nie opodal milicjant był obojętny. Duto latwiejjest wkładać

mandaty za szybę: samochodu ...
Moja 7-letnia wnuczka pat174C
na podobne wyczyny koletów ze
szkolnej świetlicy nie wytrzymała
i wykn:yczala do nauczycielki
.prosz9 pani, niech się: pani obudzi i zacznie reagować•.
EWA SZWROWSKA

Pracownicy Exbudu
podarowali

przysłowie: lcto maluje ten głodu
je, ale przecie! nie wszystko da si~
zamienił na pie~dze. Malowanie sprawia mi tyle radości, te
sprawy fmansowe odchodz4 na
plan dalszy.
Dzię:ki opiece i protekcji preze·
sa Towarzystwa Przyjacół Sztuk
Pię:t.nycb, pana Lulwłb Głodka,
młody malarz. po ukończeniu
szkoły, ~zje kontynuował naukę: w liceum plastycznym. Mamy
nadzieję:. te pod Ititrunkiem wybitnych artystów plastyków ukształtuje si~ jego osobowość
twórcza i Kielce bę:d.ą wreszcie
miały swojego wybitnego ma-

lana.

D.M.

Policja
kupipsy
Ko•IHbr.W....... PoUc;tlw

_

KldeKłl zd:u,&,.,. ray:

owcmrH

ldeDlł«tt

w wleb M l roka do l
laŁPIJ--Ooboy

...............................
........................
."

~reUQę .. ll.rzlłyzłlrolli

pałatj oraz ~ łwWecnN
a:aepłtobl ,.-z.edwko włckklllale.

Coaw~l.S-J•Do

tydL Sprawaule psów ,od WJ&Ię
de• pn;ydabtołd •• tresw)' l ich

•wu

zd:ap odbędDe się w
21 _ .
1992 r. w Kitleach u. ol. Zbotowej
obok~KWPolłdL

{.......................<11)

Potrzebni
"Minilista przebojów'' świadkowie
s-...._.._..

-

10 zaJstaWep 2 ba 1991 r. okolo
pG. 9.55 wlideadl u III. Oiro-

doftJ-•n<Jid<.,.-<>..,._

.., ...................

-~·~·,e.
sr;rt:k
prxz.._ ...td .llał 115,..,

Uwaga, uczniowie szkół podstawowych

Pierwszy konkurs
języka angielskiego
SzkolaPodsławonarl8wlkładj1lf:IMII0latJł'O....tdobo~o'"l

_

.. _.ObeaoledrR"l> .....,..."......... - -

'Wll- ponotonJe płe:rwsz;y kollkun jęJ;yb aaatdUłtco .U. ac:młłw szk6ł

poisaawowycll z lert•• miasta.

Konkurs

~e

się

w

dwóch elapach: 26 bm. częśl!
pisemua l 29 bm. częśt usiDL
POCI.Iłłek spnwdDuMSw o aodzloie 9. Egz.amin obejmuje za.k·
res materiału zgodny z progra·

mem nauczania ję:zyk6w zacbodoioeuropejsticb w szkołach podstawowych i stanowi
sprawdzian ogólnej znljomoś
ci języka angielskiego. Startujący w leonkursie powinni b)'\
przygotowani na omówienie

_ . . ... ..... WRD
OPw&lelc::.d,...,-aLBaab 10,
..uil091abk.........._

jednego z dwóch wybranych
tematów, wykorzystanie ;ęzy.
ka w typowej sytuacji z tycia

podlll'l9-151waMz.8-l5.30albo

codziennego, czytanie i tłuma-

99'7C21U1'"'o-·

czcnie telcstu lubjego fragmentu z języka angielskiego na

polski.

Na laureatów - ucmi6w klas
6smydl ~lny miejsca bez
eczuo~n<~wwstęPD>"dl

wldeleckidll.kelda (klasy z poszerzo-

nym programem

j~

an-

gielskiego; warunek: przynajmniej dobre oceny z j~ta

polskiego i matematyki) oru
~

..........

Zet.......

iml.........,
lderowof pod odresem: Szl<ob
ar 28, Kielce, al.
~ego S,..._ 425-71.

p-...,..

