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NIESPOKOJNE

WAKACJE

13 osoby utoa ęly jui w tym roku
w województwie kieleckim. Tak
wielu ofiar kąpieli nie było w u·
biegłych latach. Topią si~ przewatnie młodzi mętczyfni, często
po spotyciu alkoholu. Chcą się
popisać swoimi umiej~tnościami
pływackimi, skaczą do wody nie
znając głębokości. Wielu mło
dych ludzi traftło w tym roku do
szpitali z u razami kręgosłupa.
Wakacje to także czas ucieczek
dzieci z domów. WKłek:ach miiF:

--nęlo

S

nieletnłcb chłopców

l 13

by przetyć waka- powiedziała policjantom 15 - letnia dziewczyna
zatrzymana w pijackiej melinie.
-

Uciekłam,

cyjną przygodę

Jak się okazało, wcześniej ut·
rzymywało ją trzech Wietnamczyków.Za,.opiek~,. dziewczyna pła

ciła własnym ciałem. Dzieci uciekliją także z kolonii i oboz6w, cza.
sami wracają do domów, częściej
jednak wypuszczają się gdzieś w
Polskę w poszukiwaniu wraień.

Lato to równici czas ucieczek z
domów poprawczych, w woje-.
wódzlwie kieleckim 80 wychowanków 18 razy wymykało si~ z
poprawczaków. Wzrastaprzest~p
czość nieletnich. W tymrokumło
dociani popełnili 1366 przestępstw, najczęściej są to kradziete, włamania. rozboje. Dwóch
nieletnich było sprawcami gwał

Plagą kieleckich drógbyliwwak.acje pijani kierowcy. Tylko w lipcu policja drogowa zarejestrowała
ponad 16 tySięcy wykroczeń i zatrzymano 406 osób, które jetdziły
po pijanemu . W Upeu. l sierpni u w
wojewiHb:twle kieleckim wydan;yło
się l l l WJIWI.k6w,qlaęłowa1ch 4 1
osób, a30S odnioslo I'UJ'·
Upalne temperatury spowodowały, te wiele 096btle znosiło tegoroczne lato. W lipcu 20 osób popełniło samobójstwa. W przychodniach lekarskich odnotowano więcej nit w ubiegłych latach
pacjentów z zasłabni~ami, omdleniami, udarami
(mq)

tów.

Prezydent Wałęsa wStoczni Gdańskiej Premier Suchocka

"Góra"
z "dołem"
o
pol'OZIUilienie między ,.gó-

1'4" a "dołem", o współpracę 1f
dziele budowania ll01fłli PolsJd apelnał prezydent Lech Wałęsa
"' p~tek na spotkaniu "' Stocmi
GtW\slót>j, na 11'Jdziale W-4,
gdzie jako elektryk prupracował
bł.isko tO lat.
,.Ostatnio mamy dq ąleporo-

zumie6 - po"Wiedml prezydent

Chcę powiedzieł 1lt'Uil, co myślę o

Polsce i usłyszeć. co wy myślicie.
w ciĄgu pól roku nie będzie
Ddo-cyeb nnslnygnl~
będę muslał prosit o Inne zorgaJeśli

nizowanie się pod ~Iem 1f)'borów, ale b)'JD tego nie cbc:lal ro-

bie' -

pcnriedział

prezydent.

Z Leszna

Ukraińscy

"goryle"
uprowadzili Polaków
Prolunlun Rejcnaowa

w

Lesmie

pl'nllld~tztereckUknlł

··~IUIQ'daodoblwllei"'IZboja

l ponruit 2) - ftkk alelzkaien
. JWszen - połlłfonternh Iluata
MartiDłM. ruc:mlł: prasowy Probnttary Wlljewódzki(l w-Pommha.

Czwórka Ukraiilców została zaan.
gatowanawlipcubr.przezwt•ciciela
bunowniw LesznieDamiana C. do ochraniania go przed wierzycielami,
którymjest on winien ponad 800 mln
złotych.

21 bm. w hurtowni Damiana C.

miałomiejscespotpniehurtownibz

dYroma przedstawicielami firmy z
zamiet7.ała zatupit
300 Dla&flClowidów. Jeszcze przed
przystąpieniem do rozmów handlowych ,.goryte" obezwładnili obu przybyszów, zabie:raląc im 1,8 mld zł, po
czym związanych i zawiniętych w dywan wywietli furgonem .mercedes•.
Aresztowany przez leszczyń5tą
policjt: Damian C. przymat sit: do wrganizowania całej akcji oru do otrzymaniand porywaczysumy l) mld lł.
Dotąd nieznane jest miejsce pobytu
porywaczy ani porwanych.

Rzeszowa, ttóra

rozmawiała

Zderzenie
samolotów
Owa małe samoloty pasatersk.ie
zderzyłysięwpiątekwpowietrzuna
wysokości 300 metrów nad l~

kalnym lotniskiem w kalifornijskiej
miejsc:owości Santa Pau1a, odległej
o I05tmnap6łnocodLos Angeles.
Pilotjednej z maszyn portiósl śmieJt.
Jeden z samolotów zdołał wylą
dowa!, mimo znacznych uszk~
dzeń, natomiast drugi spadł na po~
listą dzielnic~ willową, niszcząc

dwa domy. Nie

spowodował

sz..cąściedalszychofiar.

na

Policja odblokowała
budynek dYrekcji
W pbttek połk;lll odbloko-nła budyDek dyrekdł z:ak1adu nr 2 FSM

wTychada- poinformowało Biuro PrasoWe ~du. Około 40 okup~tb
oblellt c:zlollllOw NSZZ "SSUdmaośt 80" opuściło bud}'Dek z chwłq pojJawienia się poUc;JL

W czwartek wieczorem wojewoda katowicki na wspólny wniosek
dyrektora zakładu nr 2 FSM
wTychach- AndrzejaStokłosyoraz
dyrektora generalnego Ryswda
Weltera zwrócił się na podstawie
art.llust.liwzwi.ązłuzart.Iust.2

p.l i2 ustawy o policji dokomendanta wojewódzkiego policji w Katowicach, od którego zaiądał usuni~ia okupujących obiekt i w ten
sposób przywrócenia stanu zgod·
nego z prawem.
Wojewodak.atowiclri Wojciech
Czech motywując swoje tądanie
~wiadczył: ,. W czwartek grupa
uczestnik6w nielegalnego strajku
w zakładzie nr 2 FSM w Tychach
zablokowała budynek dyrekcji
zakładu. Niestra,jkujący pracownicy
dyrekcji zostali nąipierw uwięzien~

usuni~i z budynku. Nie
mogłem dłu:Uj tolerować faktu
demonstracyjnego Iamania prawa. tym bardziej it istniały uzasa.
dnione obawy, te mogą ulec znj.
szczeniu watne dokumenly przedsię:bi"orstwa. Moim obowi4lkiem
było podj~e decyrJi o przywróce.
niu stanu 130dnego z prawem. Pra·
wojest bowiem po to, by samowola
nie .zagratała bezpieczeństwu, mieniu i normalnemu tyciu Judzi. Tam
gdzie prawojest w ten sposób lama·
ne tm:ba rea&OWĆ stanowczo•.
Mimo zapowied:d ~du FSM

a potem

S.A.,"'wrzyoqm.Jk....",,kt6."
aJe zakoócq protestu do aodz. 8
w pq_tet,~zwol.aieniz praey,

paed południem tego dnbl ok. 3 trs.
pracowników fabryki u daJ ucustnlayło w stnjku okupacyjaym.

z mielczanami
Stanpracmających na celu rozwiązanie
problem6w regionu

mieleckiego był w piątek w Warszawie głównym tematem spotkania premier Hanny Suchockiej z
ministrem przemysłu i handlu Wacławem
Niewiarowskim,.
zarządcą lr:omisaJycznym PZL
"Mielec" - Stanislawem .tmudą i
przedstawicielami związków zawodowych działających w zakła
dzie.
Na spotkaniu - powiedział po
nim min. Niewiarowski- poinformowano panią premier m.in. o
podpisanej w czwartek umowie z
firmą ,.Boeing", w ramach której
PZLmaprodukowće l ementysa

molotów 757. Przedstawiono tet
projekt utworzenia w Mielcu strefy wolnego handlu.
.
Zdaniem wiceprzewodniczą·
ccgo komitetu strajkowego w
,.Mielcu" - Bogusława Biernackiego ,.proces degradacji Mielca
został zatrzymany, a posunięcia
rządu świadczą o woli rozwiąza·
nia problemów regionu".

Taaakikarp
PanBogdanPISKORZzJędnejowawjednymzpodk.ieleckichzbior·
nikńw wodnych złowił karpia o wadze 6550 g i długości 75
Nazwę

cm.

miejscowości utrzymujemy w tajemnicywebawie przed najazdem kłu
sowników.
Na zdj~iu: w~dlr:arz z małżonką prezentują trofeum.
Fol Z. Stępień

Tajemnicze owady
Duio ełyazy • • o tym, ie na tentnie naszego kraju pojawłi.Jal •łt
w tyle. U nas

zwłerztta nie spotykane dobtd. Kiek:e nte pozostaję
także poJawłły ... dzfwne stworzenła.

Kilka dni temu m~czyzna stona przystanku autobusowym
przy ulicy Grunwaldzkiej zauwa·
tył idącego w jego kierunku pają·
ka. Nie byłoby w tym zdarzeniu
nic dziwnego, gdyby nie fakt, te
pająk był wielkości pięści doroslego człowieka. Kiedy podszedł b litej i jego owłosione odnóta dolk·
nęłybutamt:f;czyzny, ten potrząs
nął nogą i odlf\cił go. Owad był
natrętny i wr6cił. Znowu został

jący

Wpowietrm

Stn\ik w tyskiej FSM

odtrącony. Później m~iczyzna
wsiadł do autobusu. Do podanego

przez niego opisu pasuje pająk
ptasznik.
W zeszłym lygodniu, wieczorem, właścicielejednego z r:niesz·
kań przy ulicy Zagórskiej, uuwatyli na swym balkonie(drugie pi~
tro) dziwne światełko. Kiedy podeszli bliżej, okazało si~ nad
skrzynką z kwiatami trąty przedziwny owad. Długi na około sześć

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

centymetrów. Tak szybko macbał
sbzydełkami, te były one prawie
niewidoczne. Jego oczy świeciły
jasnym, tółtym światłem. W pewnym momencie motyl (t?) wypuś·
ciłz otworu sębowego prawic pięcio
centymetrową ssawk~ i skierował
ją do wn.~trzajednego z kwiatów.
Chwilkę pOiniej odleciał.
Nie są to chybajedyne przypadki spotkań z dziwnymi mieszkań·

cami naszego miasta. Jeteti ktoł z
Pallstwa przetył coś podoboqo,
niech nam o lyrn napisze.
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aieakql p~dwwtje·
Powołany został

Wp~~ko~9w~

lotniczej w Sadkawie odbyła ~
okolicz:ookiowa
zbi6rb.
W~o 3 bzyte zasługi RP:
złoty-st. cbor.J...-1 a.dian~-technikowi obsłu&i

samo-

lotów oraz srebrne: mjr JUdewl
IIHtdle- l ~ z.. . . . . . - pilotom. wycbowankomd~blińskicj Szkoty Orląt. którzy w tej chwiliqjutinsttuktonlmi. Komendant Oficerskiej Szko-

ly Lotniczej w Dę:blinic, przymat
wyt6tnienia dla kadry 1ołnicrz.y.
Przed pomnikiem bobaterów lot-

ników Radomia, zna,jdu,Mcym si~
w Sadtowie., złotooo wi.p.anki
kwiasów.
Nie zabrakło gratulacji., ser-

decmycb tycuń i bukietów od
tombatant6w,stowarzys:zenia rodzic wojstowycb, przedstawicieli
LOK, a takfc ns,jmłods:zycb- wycbowant6w przedszkola w Sad·
kowic.
(eu)
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mowało45tyS.,obccnieSOtys..,zk~
cic22tys.tcrazZ5tys.,ascbab~

talzS6na64tysi.p.

tW~Jimic:lopodroł.ały'rcdnio

c;ę-..,....~.s·

:r. siedzi~ wSkartJstu- Kam.
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~
ze startyskich

Qntdl

Zak:ład6w

Metalowych .Mest.o•, a wX:cprz.e.

wodnkąeym

:r. pionkowskicao- .Pronitu·.- MusicliimypowołE taq komis-

ję;. Gdy bidy :r.akłld osobno wysyłał

protestyi~wiadczeoia. tnfiałyooe w

ptótni~. Terazstanowimy sił~ z którą

'AUylcy,azwtas:z.czarząd,mUSZ4Si~
powied:tiał

Iiczyt -

nam Marla Alt--

ctlonek prezydium NSZZ

.s· ZM .,Mesko•.

(el)

ZJStys.dolarówzapłaciłwtoski

projektant mody Paulo Gucci za
klacz,.PaJba• :r. Michałowa na aukcji toni czystej tJwj arabskiej w Janowie Podłastim. Na 23 z kolei
aukcji wystawiono na sprzeda!
przeszło 30 tłaczy, ~ za
nie os6łem 848 tys. dolar6w USA.
W janowstiej aukcji uczestniczyło ot. 200 m.iłośoit6w polskich
arabów z obu Ameryk, AzJi i
Europy. Przedstawiciele pałtstwo
wych stadnin w Michałowie, Ku·

rozw~t.ach., Białce, Janowie Pod·
laskim oraz prywatni bodowcy zaoferowali im do kupna 34 klacze
czystej krwi arabskiej, z których
zaledwie 3 nie znalazły nabywców. N~wi~j, bo 8 koni, kupiła

Szkieł Idem i

pienia do

~ku.

zgodnie z obo-

wi4zującymi

przepisami.
części posiedzenia
uczestniczył m.in. wojewoda radomski Ju Reja:ak. Zarząd Regionu zapoznał władze wojewódzkic i miejskie z planowanymi
protellam.i. Uzyskał tUtc zapew·
nienie bezpieczeóstwa w przypadku ewentualnych akcji ułicz·

W dru&iej

nych.

(a)

Takie z Michałowa

Drogocenne
araby
Hanoah Ward z Wielkiej Bry1anii
Zdaniem ncston1 polskich bodowcółi, byłego wieloletniego dy-

rektora lladniny w Janowie Pod-

lastim Andrzeja Knysztołowi
cza, aukcja naletała do bardzo udanycb. Za oferowane tonie uzyskano ceny wytszc od minimalnych i lepsze nit przed rokiem..

okiem

wychWPPM,cboćrótoiceb~na

do 87 tyS. Za baleron płacimJ 80 tys.

wet:tilkut}'Sił:c:me.

Wartość "Pioneera"
tzw. jednostki u·

cu:stnictwa Pierwmao

Połstiqo

F'undunu PowierniCleJO .Pioneer".
~kawo, 28 lipca br. wynosiłaiOO
tys. zł, lO bm. wycenionoj,na101.800

un.soo

zł,. w miniony czwartek- na
zi.Wltt.t:)ićtaoblic'l.anajcstrazwty··

---·godniu (w czwartek) po zakoflczen.iu
notowańGiełdy PapietówWartOI!ciowycb. AktałK ftlto&d jellaos&ek Ił-

Z alęllolao INSI-..-......,., :Ie _.eb
trqicnie ....tej 1lkocbuej airriki

JoannyJary
lat 19
eAęOie się li.VID.."l

- - · Dlefte

r. u ....tamo w c.u,.le.

o..,.._ lt wluotalne.
-.kol sieotn.

Penu mgr. lnt. Andniojowl Jerwnu

---·-z powodu łmier'Q

CORKI

__

z-.........-.t-

- Z o p u l c a o p "DDIUD" S.A. wl'niUe

ANDRZUOWI JAREMU

.....,.~Zapa

. . . . . . . P'rwla.

O
~

1..&1.&.!.&11

lcich ry1adr morallfYch, podziale
ltratadt bezpojndnlch w
kaJdym prud.rirbiontwl~ kombi·

..

załóg,

Zltzodi-EXIU>IU.w-

CÓRKI
....,..._...._""'-

PolJkl arc:hip~lag strąjków w
uuadzle nie zmienia si{ od p4n1
IYfodnl. ~machtwanil' ()'m ,.p/3roletem • nabi~rajui ach tragilcomlcznych. Na przykład ludzil' z
mll'tizl. Zawiul/1 praust, przysU,·
pllidopracy.najakliaa.r': tmu
okazl4)e sir, U zyskali dosłownil'
ty/~, Ilegwarantowa/a lm wsryma
umowa. wynąoQowo.na pruz
,.SolidamoJć• pned oglonenl~m
strqjku. Nitktórzy twierdzą, że na·
wtt mnl~j. Alefachowcy wyliczyli,
U w tym CZQJ/~ kombinat stracił
bilion złotych. W wyliczeniach
Jairrowyd!, gdyf dqg stracorrych
kwot idzie glrboko w d61. Zach·
wlaniewlat)l8odnold u partnl'IÓW
zagraniCZJOich, a wlrc.rtroty palutwa, dla którąojinansów dnłizy
usprudaiy mll'dziprutwon:on(j
sq pozyqq barrizo ~- Prr
datki, dywldt>ndr, popłwtk l tak
trzeba za ltraconl' w a.asie protutlldnipładć. ffiemówiqcorłrbo

Zntlfpcy ~ Pl:cd81& l dalatwa
EXaiO SA w Predze

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

Wkolejce na śniadanie

Wstl_,.p.,.....,)'dlceeyzbl>
tone ą do cen w płac:ówiacb ftrmO--

o1Sproc.,np.IZ}'Db.%82tys.tłzata

SI

-

biontw pncmysłu zbro;eoiowqo :r.
" ' " " - powolano Kn,iowo Set·

za Ud~
wiejsq 42 tys. Wołowe bez t~ci ko-

Wojew6dztie Pr:r.cdsi~orstwo
PnemysłuMJcsneplwRadomiuuza.

wartaić

z:a1łado..

pracyorazzespół odpowiedz.ial.ny
za wszystkie kwestie te<:brucznc
(zwi4z,ane z prz.cbie&iem protcs-

tu). Wybrano tef kilkanaście
przedsi~biorstw, w których zosta.
nic przeprowadzone referendum
adnOlinie ewentualnego przystę

(płaciłjmy73 ~),a

SldniateDfU.tbrakicmtywca,cospowodowWo WUOil ceo stupu..

Rainie

Napoaiedzcniu komisji

WJcl>NSZZ~··

~

Droższe
mięso
"

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

zespól nego-

cjacyjnyZarz.tdu Regionu, poszerzony o przedstawicieli zakładów

Święto radomskich lotników Zbrojna "S"

----·

-..Jkowero

od Z wndllia.,r.- było JQ710łowa

oW)'trdleaiuustenosramui}'Cblllów,akomiljaf'1!ClllamiDOWai
IPflW JICIIIdKicb do flllt'IZlliowltiej clo:y7Ji li9 PrrttbJIA
1tat IOła prawdl Muiankieao ZOitlb. GeeiiZlUOWIDl.

u..a:,tde ..... - - -

Powolano zespół negoqacyjny
Referendum w sprawie przystąpienia do stnqkn

10

",.

Albo 1)>cłoo. T&l otranlultorzy
strq}ku prukroczyli wsulkie
grania!. Nie wpiUZaqjq do fabryki wlf/c.tzold, która ch« pracowoł. ba trudu moina udowodnić
zł oman/t> prawtJ w wlt>lu wymkzrach. Od ustawy o zwlqzkilch zawodowych po czyiQI na gron/q
pnutyutw kryminaii(Jich. Pcł
dobnle w .Rozborlat·. Chlopc;y z
.Uf'IIUa': ffaculezSZ({em rąto
nu wo.n:zawdląo M. Ja,.lcowsldm pn:l'Spa«rrwali nr w siuopniowym lłońcu po ullcadt stoli-

q, /uzyaqc co im J/Jna na jrzyk
Od pot{Pf~nfa Unii
lhmolcrazyc:vu:Jpott>IN4Jffprasr. Chcą nllWl'l z"'jmyspfuunfa
tzw.lwtraQL Absolutnil' związko
we intenqe, mogqce poprawił byt
robotników f chłopów. argumt>nl)'
z CZ4S'ÓW wydawaloby slf .pn:t>d·
potopowych• z:granl' a wlfC nie
pn:t>konywqjq«.
Moino tak dal(/, dalą, przykiadów coraz wifC(} z różnych p<r
ziomów na.rugo zyda pollzycznego. Pointąjej~ doskonale wi«Zor-na udeczka po na l.Lp{Jl'ro f jego
goryli z lokalu KPN, gdzlt>do irotzy. jak pod slctzydlaml dobrd
lewo/d planowalirwoje awantury.
Do aa.ru, gdy patroNI UZIIali, li

ollmpfadr wyjechal z pa.rzportmt
dyplomal)'c:Znym. Albo d z Lubina. Ląnft;y, Głogowa l okolicy.
Czymjutodnidr ltpszynp. Frasyniuk l Nawtt młodszy, ajui drugq
kad~ntif pos~. wir:uu:f partii.
Dowono.kiowywala ich w mia~t
możliwoJdposłanka Spychalskil,
al~ to tylko pobudz.o apetyzy,
zwitlwa aspiraQe..•
Dlatego
truba
wszystko
zburzył. odwołołprez,yd~nta, roz·
plmłnowewybol)'. Takajat.wolomas-. Partmilionówzłotych do

dalnoopidcajatprawnil'nl~bn·

moie zbonknltować komblffot,
wit>lkafabryko ery leiłka kopalń.
LiC()' slfil'dno - wi;Jo ewe11hlal·
nąo.rpozyda Jnladania w &lftduu. 1/qjlq~J(j, lak dla doroź

przyniosła.

pieczna.

gdyż

prokurotura

w~

dezaint~re.rowolastrdzilllalno.ł

ciq ,.Samoobroey-. A moU panowie od Moaul.rkiego szylwJq lokal dla NO.k/ .Xofftry"l. W laJit&m rozJe pan Krzymot Król nil'
potrojil tego wyj(JJ,.ił. lkzrad!Qł
ruch ramion pned lwmt>rami1V
.przyszłego pfl'mlt>ra l preyd~nta
Ruc:zypospollt(j• był raczd 11!)'mowffY.
Tak bit'~ spraw wykand~. U z
kol(jld do ewentualnego Jnladanla w Bt>łwl'd~rze ud~kl pruz oknojNm z kilffdydatów.Ait> nadal
tłoczno. Jum;yk. t(rwtrowo!Qł, U
)uzcz~ nil' bi~n:e co nqjmnttd post>l.rlci(j diety, :wmiast np. Rui~
skiqo,SłowlkacryKroptwnidcle-

:;'~~::~~:nV~~~1J~

sku nleCZłljq lirgoni np. od Alo.JUIO Pidrzyka. który ffawtt' na
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li,Ufł(Yonlch,olchsprawach. To
nic, U grubo ponad dwa millony
ludzlfflemażadn(/praq,ton~U

nydlcftów, wpi.łaĆwlfwirJftwan

b. prrmlua }4ko gospodarza. A
moU to bfdzit>}uż w Palacu Na·
mlutnlkowslcim, fili za osonem
rumaka lalfdo Józd"al To byłby
spl~ndor...
Tak to w tegoroczny czas wid·
lci(j .n1szy frdno roinie nam wspa·
niale. Xoi'.Jka na JniadOiłle. •. Rejt>str nazwiJk wydłużastr nfenral
WQCUI.ch.
W tle młokosi prtU:Jdqq na
kombatandc/~papl~l)'. tlll"fYW)Igru:wqjqqdt sir w lłollcu góml·
ków l m~talowc6w Mbcgacone
ak«nll'm trzymJJ'f)'ch 11a rrkach
nl~mowlqL l lctzyk. dllio kr:yku.. ••
WUDI'Sl..<Jł'GJUIU

Reda- wydania
Jolania Majecka

Radaktor depeszowy
CeZJliYJastrz\lbSkl
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Po konferencii na temat Jugosławii Spada poparcie l stycznia 1993 r.

Bośniacy

krytykują
rzA!du -

Rzecznik

1l
Hercegowiny Pllul Tvrtko-vlć ołuytykowal
WIIIJ(IIn<ą

w .........

mlf<b:Ynarodo-

WIID ło, iepodczaazakoń 
c::zoneł w czwartek wieczo-rem w Londynie konferencji pokojowej nie była w

rozproszenie naszych niepokojów, ZachOd nadal traktuje
agresora l ofiarę w ten sam
sposób l akcja polityczna
państw zachodnich
ciągle
koncentruje się na pomocy
humanitarnej, pozostawiając
Serbom wolne pole dd kontynuowania morderstw".

Olanle~ .decydując:ej

akcji" w celu położen ia Ja-e..
su wojnie w BiH.
W opublikowanym liście do
dziennika ..Tlmes" Tvrtković
pisze, te ,.choclat wyniki konferencji mogą wnieść wkład w

Rzecznik rządu· BIH zatą
dał, aby Serbia, którą określił
jako ,.najbardziej agresywne
państwo w Europie", zosUWa
rozbrojona l nie pozwolono }ej
na utworzenie państwa serbskiego w Bośnil Hercegowinie.

dla George

a

Wzrost ()Oparcia dla prezydenta George a Busha w sondatacb
przeprowadzonych zaraz po konwencji republikanów niemal cał
kowicie ,.ulotnił si~'"- pisał wczoraj dziennik ,.New Yort Times'".
Wyniki najnowszego sonda1u
przeprowadzonego przez ten
dziennik i sieć telewizyjną CBS
wskazują. fe demokratyczny kan·
dydat na prezydenta Bill Ointon
odzyskał wyrażną przewag~ nad
Bushem w stosunku 51 do36 proc.
Jest ona prawie taka sama. jak w
sondatu
przeprowadzonym
przed konwencją republikanów w
Houston.
Sonda! 'NŚród ponad 900 zarejeslrowanych wyborców wykazał,
fe opinia publiczna jest bardziej
zainteresowana gospodarką i opieką
zdrowotną - sprawami poruszanymi przez kandydata demokratów- nit zagadnieniami, którym
republikanie poświ~cali na konwencji badw wiele uwagi. takimi
jak waności rodzinne czy homo-

seks:uaJi.zm.

Tajna broń USA przeciwko Serbii

żelatyna zamiast paliwa,
pyl trawiący opony
Wruieud:daluwdzialaniadl
bojowych pnechrko SerbU w Bośal

l Hereqowłnle StaDt ,lJe4Doo:oae
plu.U. a.eyde superl~uj broał eleklrollk:mej l cltelllk::l:llej,pomyśl
nie wyp~wuej podczas wojay w
l.atoce PerUlej - plsu • ~DOW
s:ąm aumerze amerykdskl łyJo4ałk "'Hme", powołu.,Pte się aa włas
ne b'6dła w Peatqoałe.
Wedłuztegomiarodajoegopis
ma,środki takje zastosujeewentualnie amerykańskie lotnictwo
wojskowe w celu uniknięcia strat
w ludziach i sprzęcie technicz-

oym. Z danych uzyskanych przez
,.Time• od poinformowanych ~
sobistości w Ministerstwie Obrony wynika, te samoloty wojskowe
USA bę4ą l'1l.ti!: obiekty przeciwnika pociskami manewrującymi,
wytwarzającymi
podczas lotu
niszczycielskie pola eleklromagoetyczoe. Będą one unieruchamiać" elektrownie i stacje przekafniłowe, likwido~ wszystkie infonnacje w komputerach. Inne rakiety, wyposatone w zbudowane
w laboratoriach CIA głowice chemiczne spowodują, te sp~t bo-

jowy przeciwnika nie będzie nadawał-si~ do utytku.
,.Time" podkreśla, te specjalny
pył będzie rozpraszany na drogach i lotniskach w celu nisz.czeoia opon środków transportu. Pył
ten, bądący związkiem chemicznym, nie tylko trawi gum~. lecz
równiet powoduje uszkodzenie
przewodówelektrycznych. Rakiety manewrujące będą tak:te wypasatone w ładunki z mikrobami,
które po dostaniu si~ do zbiorników paliwowych zamieniają pali-

Jane Fonda powiedziała. te
porzuca karlerę li/mową. aby poczasu swym Interesom aerobikowym 1 pochodnym oraz by korzystał z .tycia
wraz ze swym mętem Tedem
Tumerem.

.Barbarelta• wydaje się dzisiaJ
skromna - o$wladczyła

tm

• Tak, Jestem zakochana.
tyciem pełnym radokl- powiedzlała Jane Fonda w wywiadzie
telefonicznym. - Nfe będę Jut
wlęałj grała w fflmach. RObHam

to przez 30 lat

Odeszłam zupeł

nie nie OQfądaJąc się za siebie".
Ostatni raz wystąpHa w filmie

,.S!atygrlnrJO"W1988r.
54-letnia Jane Fonda powiedziała, te Hollywood się zmienił l
te nie tęskni za nim. OłciZ)'CZana
w latach 60, jako jedna z n~bar
dziei seksown)Ch aktorek po
filmie .Barbareffa" - dość śmla
łymjaknaoweczasy-dzi~odno
sJ się krytycznie do seksu l prze-

mocy w filmie.

205mbli
za dolara
Dwa dni po telewizyjnym
ośwtadcze nlu p.o. premiera

Jane Fonda stwierdza, te jest
nadalaktywna politycznie, ale nie
udziela się pub/Jcznle ta~ jak
przedswolmmałteflstwem zTur

nerem, który jest prezesem Turner Broadcastlng System, Inc.
z CNN.

związanej

Mówitet, te jestnadal demokratJcą: ,.My$/ę, te bytOby dobrze
dla kt8Ju mieć prezydenta demokratę".

Jane Fonda Olf}anlzuje wta§nfekampanię promocyjną swego
16 filmu wideo .Jane Fonela S
Step Aerobic and Abdomlna.l
~rkout".

Pierwszyfilm wideo poświęco
ny aerobikowi wydala dokladnie
t Olat temu, a pierwszy salon ćwl
czeh aerobikowych otworzyła w

1979r.

Rosji Jegora Gajdara o widocznej stabilizacji rubla, kurs
rosyjskiej waluty spadł gwaHownle ze 168,1 do 205 rubli za
dolara.

Premierzy Slowar,jl l Czech - Vladimir Meczbor l Vldaw
Klaus - uzgodnili blendan rozpadu fedencjl czechoslowaddej
- podah ro~ośnla bnty1ialisi<a, lnformllii!C o wynibcll
spotkania w Brnie pnywódalw Ruchu o Demoklllly<ZJUI Slo'"'cję (HZDS) l Obywatelskiej Pu1il Demokilitycznej (ODS).
CSRF prustanie pnwdopodobnle istnleł l stycznia 1993 r.

Mecziar i Jgaus spotkali si~
niespodziewanie w Brnie, choć
jeszcze w poniedziałek słowacki
premier odmówil przybycia na
szóste spotkanie z premierem
Czech. Rozmowa w cztery oczy
doprowadziła nąjwyra:tniej do
rozstrzygnięcia rozbietności w
sprawach personalnej obsady Federalnej Słutby Ochrony Państwa
(FBIS).
Spotk.anie, które Klaus określił
jako pozwaląjące na .,odno~
zaufania i współpracy" z Mecziarem, przeciągn~o si~ do późnej
nocy. - _Nie ma najmniejszej
szansy na utnymanie obecnego
stanu rzeczy" - powiedział Mecziar w przerwie rozmów_ Klaus
stwierdził, fe stosunki między obu republikami mogą się okazać w
przyszłości
,.prawdopodobnie
lepsze od dotychczasowych".
Premier Czech ujawnił, it uz.
godnił ze swym słowackim part·
nerem kalendarz rozpadu federacji. ODS i HZDS przygotują takie
regulacje ustawowe rfB szczeblu

................,.,..",.....,.
"'ntome.
"""""'"'""'Jaq_,_

re-nddł ł1l:lJDOWę tddOłlłcua!. :& prezy·
deatea~ USA Gewgtal Bashea. Prezy-

republilr.a..6skim i federalnym, aby
.rozwód• mógł si9 odbyć .pokojowo i w sposób uporządkowany"'.
Klaus nie przewiduje zachowania
korony jako wspólnej wałuty, ale
uwata u motliwą uni~ celną.
Klausowi udało si~ ruUwyratoiej skłonić Mecziara do ~pstW
wsprawierefereodwn- rozpad federacji ma oa.st.y)ić bezjego przeprowadzania. Jedna.ld.e ,.rozwód•
obu republik po 74latach istnienia
wspólnego państwa czechosł~
wackiego musi b)t zatwierdzony
trzemapiątymigł036w w Zgromadzeniu Federalnym. N~późoiej
do połowy października powinien
b)'Ćgot6wprojektustawwsptawie
su.k~i prawnej i podziału msjąt
ku rni~dzy obie republiki. Listopad i grudzień :zarezerwowano na
rozstrzygni~e

kwestii

pozostałych

podziału.

Powinien on
przed końcem roku, tak
aby obie republiki byty w stanie
przygotowsć dwa oddzielne budfety wydatków państwowych na
1993 r.
nastąpić

Przez telefon

delld 0Dt6wlli ILirL. syłDicję •lrab ...

Bush -Jelcyn

pw!R.w1lmiCDiaDhlpobjawtpa
Oba,i ~ ocenili tet

Bush

problemywspółpracyaospodarczej,a

poinformował Jelcyna o sz.czc.
gółowych postanowieniach uchwalo-

zwłaszczaplanyamerykańskie udzie..
lenia pomocy ekonomiemej Rosji.

nej niedawno pnez Xonares USA ustawy .o popieraniu wolności".

wowfelatynę.

wążw biZUchu
JaneFonda
kończy z filmem
lwięcJt! więcej

Rozwód
Czech i Słowacji

45-letni Malezyjczyk ugl'}'Ziooy przez węta wpadł we wściek·
łość i wziął odwet na 30-ceotymelrowym napastniku połykając
go. Jak podałagazeta.,Star", do incydentu doszło w mieście Seremban.
Lekarze po prześwietleniu pacjenta potwierdzili, te M. Krishnan
rzeczywiśeie ma w środku węta,
ale uspokoili go zapewnieniem, it
gad jest martwy. Nierozwatoy
Małezyjczyk uskadający si9 na
bóle tołądka nie czuje się jednak
zbyt pewnie i narzelr.a, te wyczuwajego ruchy.

Terror W Algierii
WAltitrU cdoakowlefa.adameatalislycmej

słaW łemlrystycmej

llokonqk dalsa:1tb akQI, prq cz.JIII
wyratałe wldllć, Ilejest to nowy etap

i akc;te wymie:rzoae q
rón.ieiprzedwko zwykłym obywatelom.

lemtryDDu

Pierwszym tego dowodem by!
wybuch bomby na lotnisku w Al·
gierze, którego ofiarami byli
zwykli podrótni.
W czwartek policja rozbroiła
bombę podłożoną w samochodzie zaparkowanym przy banku,

Imelda Marcos:

Duch męża
powoduje katastrofy
ŻOna byłego dyktatora Filipin,
lmelda Marcos, twierdzi, że duch
jej zmarłego m~ta krąży po świe
cie powodując liczne katastrofy
naturalne, jak tąifuny, erupcje
wulka.niczoe, a ostatnio huragan
,.Andrew"', który nawiedził USA.
Jej zdaniem, tylko ostateczny
i godny pochówek zmarłego w jego ojczyźnie położyłby kies cier-

pieniom upiora. Obecnie

ciało

Marcosa, któryunarł na emigracji
w 1989 roku na Haw&jach, zlot~
o e jest w specjalnie chłodzonym
sarkofagu.
Rodzina Marrosa dornap się.
by władze spełniły wolę zmarłego
dyktatora - obałonego w wynilcu
rewolty Filipińczykówi pochowały go z honorami nałetnymi sz.efo-

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

tui obok gmachu głównej poczty,
przy oąjbardziej ruchliwym skrzy:towaniu w Algierze. Z kolei Al·
gierska Agencja Prasowa APS
doniosła o bandyckim napadzie
zamaskowanych fundamentalistów na bank. miejscowość Khroub, w okolicach Konstaotyny
{wschodnia Algieria). Napastnicy
zrabowali ok. p6ł milionadinarów
(24 tys. dol.). Trzy dni wcześniej
tówniet terroryści z lslam.skiego
Frontu Ocalenia napadli na bank
w Algierze rabując 10 mln dinatów (480 tys. dolarów).
wi paflstwa na cmentarzu bobaterów w Manili
Marcos twierdzi., te był liderem
antyjapodskiej partyzantki, ałe ujawnione ostatnio dokumenry
wskazują, te raczej zajmował si~
gromadzeniem własnej fortuny i
m.in. mial zagarnąć do własnej
kieszeni spory łup zdobyty na wycofującej si~ armii japońskiej.
Na mocy specjalnego porozumienia zawanego mi~dzy rządem
filipińskima rod.ziru&Marcosa, ciało dyktatora ma być przywiezione
na paczątłu wneśnia i pochowane w jego rodz.innej prowinc::ji Doto~Norte.

Rząd zastrze&ł sobie, te drop
transportu ciała nie mote przebie-gał przez Ma.oil9. bJ nie wywoły
wlł zamieszek wśród lucin<Jki
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Po 53 latach w Zapolicach

OGŁOSZE N IA

Na szlaku walk
4 pułku piechoty Legionów
2 9 - 1939nbldelodd <,..._Lepoo6w,,........,tfta,..._...~WJIIłiQ'Iuswemllpaiawewneł

aar.....- LWt,..

lllewQ,.uzeltle.Zea.qlblflowłuH...-,.akpne.wdldęwelt
Amii
4eri4b:twem pa. Jllłluat Jt6..ta. Przez
LllkiWIIdu,.zyQe•naue,..,..Słro6skwa-ialez.,olkemę4ą

-

poległych i uroczysta

•:l.Oóako w....

5 września 1939 w dutej bitwie
obronnej pod tymi miejscowoś
ciami pułk poniósł dute straty. oddziały polskie zmuszone były do
odwrotu. Wrazzezgrupowaniami
Armii Łód:t, przez Łask, Łódf,
Brzeziny, Skierniewice wojska
wycofywały się w Iderunku Warszawy. Niestety, nic udało si9
przebt. do wałczącej stolicy. Generał lbomć, który dowodził

wówczas wojskami. zadecydował
o odwrocie nad WISit:, do Modlina, gdzie :t:ołniene 4 pp Leg. bronili swoichpozycji do29wneśnia,
dnia kapitulacji twierdzy.
Pierwsza., krwawa bitwa wrześ
nia Ideleciich :t:ołnierzy pod Zapolicami przyniosła dute straty.
Polegli leżą na grupującym 262
mogiły cmentarzu tołnierskim
w Stroósku. Tylko 103 poległych
udało sit: zidentyflkowat, w tym
kilkudzicsi{:Ciu .czwartaków" 159

dze gminy opracowały szczegóło
wy ich program. na który zlo:t:ę się
m.in.: defilada pocztów sztandarowych, występy orkiestr wojskowych i miejscowego chóru, apel

mogił oznaczonych jest symbolem,.NW.Duldela.an?Nacmentanu tym spoczęły w roba 1966
prochy zmariego na emigracji
płk Bronisława l..aticzyńskiego,
dowódcy jednostki w dniach
WIUŚniowych walk.
Po 53 latach, 6 września 1992
roku na cmentarzu .:t:ołnierskim
w Stroństu - Zapolicach odbędą
sit: pierwsze od czasu bitwy oficjalne uroczystołici dla uczczenia
jej bohaterów. Wielka w tym zasługa działaJącego w Kielcach Stowarzyszenia Zolnierzy i Sympatyków 4 pp Leg. i 4 pp AK. Po nawią
zaniu współpracy z władzami gminy Zapolice, z jej wójtem Januszem Kochelslrim na czele. przy
poparciu władz administracyjnych Kielc, miejscowego garnizonu w niedziel{: 6 września na
cmentarzu w Strońsiw odbę:dą się
uroczystatci patriotyczne. Wła-

msza. zlo.:t:e-

nie wieóców na grobach.
W dniu tym na miejsce urokombatan tą.", działaczy stowuzyszenia,prlcdstawicieli władz i wojska
(a tak:t:e orkiestra garnizonowa
pod batutą ~r Stefana Malinowskiego), rodziny uczestników bitwy i poległych w niej. Wyjazd autokarów planowany na godzin{: 6
z alei Legiooów w Kielcach,
w pierwszą niedziel{: września.
Zainteresowani wyjazdem (mogą
cytakte udzielt. dodatł.owych informacji, nieznanijeszcze uczestnicytej bitwy, ich rodziny) proszeni są o kontakt ze Stowarzyszeniem Zolnierzy i Sympatyków
4 pp Leg. Kiek:e - Bok6wb, teł.
470-11 "'· 22-48 (ppłk Alttoal

czystości uda sit: du.:t:a grupa

Olech) lub z paaem Wadawe•
Wo:btlakle-.cf6W'II,JIIIIIIlilllatorem

-

6 - ll•ke,ol.
teL 61-40-17. (q)

SPRZEDAZ

EKSPRESOWE

.ba~~koue~

rodowodowe. Kielce, 25-341 . 18557/g
SI'AZEDAM -

-stanblirdzodobry.Cena48mlnzt. IUa,
lei. 782.
8455/R
SPRZEDAM dz:Wko z bucfy!*lem
produkcyjnym80m.Grołtgenl24,

.tyMo.Skattyako,53-27-31 .

__ ..........
w

wystawc6w
VlD

Tamcnrłe

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

16w, ko6cq

tn;ycłlliowe

prolveeat6w,

spotbale

lwulłowahr, łeka

rą,ekolopSw.

Stoisk w targowej hali byłoby
wi~j, ale niektóre firmy zostały
porwane przez Targi Zdrowego
2:ycia, które wyod.Jl.bniły sit: z imprezy sierpniowej i równie.:t: pod organizacyjnym kierownictwem
Krajowego Towanystwa PropagowaniaZdrowej 2:ywności odbyły sit: po raz pierwszy w czerwcu
b•.
Do uznanych flllll z. powodzeniem dołączają nowe, próbujące
swojej aktywności w dziedzinach
stosunkowo słabo .reprezentowanych. Piekarz Czesław Meus z
Krakowa. producent wybornych
,.makrowit6w"', przedstawił nowe
propozycje, bardzo smaczny
chleb norweski oferowałJan otga
zTamowa.l.aczynąląz.aznacz.ać
swoją obecno§{: firmy Zlijmujące
sit: przetwórstwem mlecznym. Są

TERAKOTA~glazura.

Sf'RZEDAM~ ~ lilOO
m,ul.&lkoweki31 .Klelcl-~g

~=.~~~
nlecka.. Tet61-85-34.
181291g
8PRZEDAZ Moł(lw blłlrdoWycłl
ROT1WEIL.8łY-

Kielce, 81-47-15.
BO

KUPNO

próby robienia przetworów sojowych (udane - smaczny gulasz
wegetariański i pasztet sojowy
.folgruntu" z Bełchatowa) oraz z
.tyta. Producenci starają si~ udoskonal~ i podnieść atrakcyjność
dotychczasowych ofert. Pojawiąią
sit: one ciągle nowe, wzbogacone,
preparaty
magnezowe
oraz
pszczele (ciekawostka .,.Apii" z
Wrocławia: guma do tucia ,.balonówa" z propolisem i pyłkiem
kwiatowym polecana nie tylko dla
dzieci), nowe generacje chrupek i
- zestawówśniadaniowych (ma sza~ stać sit: rynkowym przebojem
zestaw typu muesli fllllly ,.Makmus" z Ustronia). Jest wiele berbatek ziołowych, w~ konserw, soków i syropów, kosmetyków
i leków z naturalnych surowców.
Coraz wit:ksza dbałość o estetyk{:,
o informację, konkurencja bowiem coraz ostnejsza, klient kaprysi, gubi się, no i za bardzo nie
ma pieniędzy. Odnotujmy z nowa§ci z pogranicza ciekawostki
kozie mleko i.Wka przepiórekjapońskich z gospodarstwa pod
Wieliczką. rewelacyjne ponoć
(bez cholesterolu, nie dają odczynów uczuleniowych, bogate w wi-

taminy, do celów kosmetycznych
wyborne).
Nie zabrakło Ideleckich akcentów. Wojewódzki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego z Madliszewic oferował plonyswych podopiecmych z gospodarstw ekologicznych- Romana Ha ta, Ha1iny i
Stanisława Pełków oraz Ignacego
Cepuchowicza - wszyscy z Tempoczowa a takie Andrzeja Przybienia z Niezwojowic. ,.Ekorol"
czyli Związek Gmin Rolniczych i
Ekologicznych po lecał sit: jako
pośrednik w kupnie dobrych,
zdrowych płodów. Helll)'k Ceglarski z Ostrowca ze swą fllliUł
,.Cemar'" oferował chrupki kukurydziane oraz paJuszki słone na
niemieckiej recepturze. Zainteresowanie handlowców i konsumentów wzbudzała oferta firmy
_Liogam'", która ma w Suchedniowie zakład liofilizacji warzyw i owoców. I była tet .buskowianka".
Znalazła się w ofercie Hurtowni
Wód Mineralnych z Krakowa, aJe
chyba uzdrowisko z Buska winno
zdobyć się w przyszlatcina zdecydowane zaakcentowanie swojej obecnatci w Tarnowie.

połic~jna
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18581/g
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SPRZEDAM. 125p" 88r. • polonezow.-

ald". Kielce,32-20-26.
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kuplf. ~42-780.16572/g

DESKI podlogowe - kuplf, 'Moal.·
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AU TO-MOTO
LICłf'I'U.E

d8chy

wanym Dorotę O. (lat 17), która doz-

zatrzymała połicja.

Q.k.)

*WPnys:aaenieznani !J)rawcy za.
dozo~ hurtowni papiero-

na jezdni;: l-let-

J6w.Z~iao,anastc:pniedotonali

d.z4cegowotolicachprz.ejściadl a pie

kradzicty wyrobów za ot. ISO mln :d.
*WSokolalbdiSadlyc:h,gm. Wieniawa,tierujiiCJJad4"'MarlanK.po-

s:zycb 25-letniego Macieja P., którego
przewieziono do szpitalL

po 19,61-29-42.

18543/g

TEl..EPILOTY, F'lctl.n In Actura
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559-09.
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t66111g
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MALOWANIE, tapelowarM. Kielce,
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31-n-76.
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18621/g
16614/g
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niaml
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16635/g

OOW"fNAJE,,A mlesziWiie ~

kcfOwa.Kielce, 151-564.
18652/g
DO W'fNAE;OA gara!, aprzedarn ro-

Mł',~moszvntdo8Z)'Cia.Klelce,407-4i.

1116421g

Sf'RZEDAM kloak handlowy. Kielce,

505-55.
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WORONIECKIPawel:gublłległtymecifVLOwKlelcac:ł1.
16585/g

PASTUSZKO Artur :gubll legitymac-
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SKRADZIONO

legllymll~

nananwlakoKwlecleńJuiLan.

16226/g
ZBOWID

18648/g

SPRZEDAM4--osoOowynowynamiot
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SPRZEDAM pienno, dut.ll '1114etł,
kolumny, tutroznorek. Klelce,28-816.

18629/g

64511/R

RóGAiłred.tQUblłlegl1ylnackletu2-

bową

PKS.

18516/g

Uwaga!
Atrakcyjny wyjazd
do Włoch
- Lignano k. W e ne<;li

termin: n.rx.92- zo.rx.92, 18.JX.92- Z7.IX.92

~przezjezdni;:wmiejscuoz:nako

atakowali

certrum Kielc, tet 559-57od 10do 16.

- zapowniamy tnnsport, zakwaterowanie w 4-<>Sobowydo

tr~ wbiegająoeao

• W o.u- przy ul. Poloej 27 w
nocy na 27 bm. czternasto letnia Anna

16584/g

SPRlEDAM . FS0-1500" (u.topad
1968).Klelce,521-57.
185&4/g

SPRZEDAM
26-615.

JERZY DANIEL

niego Michała S. Dziec.t.o zobrateniami ciała przewieziono do szpitala w
Radomiu.
• W Radomia przy ul. KościusW
tietlliiiCf sarnocbodem .ford tramit"'
18-lelni Konrad M. potrącił przccbo-

tu zbiqłL

SPRZEDAM .poloneza" 1988 r. Klel-

ce, 31-82-13.

SPRZEDAM
23-009po16.

66-7&-24.

*WIIdaldlprzyui.Pieckawoocy
oa27bm. WaldemarS. (1at33)włamał
się dolklepu PSS "Społem•. lJodzieja

J. wraz z innymi osobami włamała sit:
do p.."...atnego sklepu ZbiJDiewa T.

Hl585/g

wego(27m)wrazz~w

UUadla słodycze i kalkulator.

nałaob...Uń ciałLSprawayni wypad-

1.

SPRZEOAMJelcz.a"tanlo. 113-380.

Juventur

•wllełmdll naui.Wali&óry27bm.
o aodzioic ll nieznana kobieta, kieru-

lub

~.JelenlaGOra,534-26. 1 9211k

NAPRAWA

Kronika
Mea "fiatem 126p"', pouącib prz.ccho-

18596/g

lATRUONĘkolllety~wnez

~zdrowiLzc;o.z.ria-Wr

twOmiiiSpot)owcza.Kielce,Bobrzal'llka,

cziiiZkl
8pfHdam. Kielce, 554--W.

USŁUGI

Od koziego mleka
do propolisowej gumy do żucia
SledeiHzlesięda

ZATRUDNIĘ~IIIf2CZYZ.
ntdo~towllru.Kielce,

887-812.

~
18011 fg

TENISóWKI -

DOMOFONY.

apoliWiziły

SMr-

1m~a

SpM:e~VW~~9,

Zdrowa żywność

x..fowe T.... Z.U.wej t,w.ośd.
tlóre dzli, w sobotę, pl"t)'DWdem
medali l wyr6mle4 dla ofereDtów

DROBNE

(..ad)

apartaone11tado,
- w programie 2 wydeczld: Tńes~ Wene<;ia,
- koszt od osoby 1.700.000 złotych.

Zcloszenla preyjm<Q•:

- Billl'D l.lshl& 'l'lłrystycmydl "Hardlll"'.
Radom, ul. Slonddeco 17, tet. urt-11, ~.

- BillfO Turystyki MloddetDftj "..u'feotur''.
Radom, ul. &nap 7a. td.l71-31,l75-(19.

Zap raszamy.

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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Do potoku z szarym mydłem

Znowu latem w Wolosatem
dzi bm. Stanialaw Adamczak, do

1990 roku komendant D turnusu.
-W przyszłym roku jako jedyna
stanicaobozować~mywsta

rym miejscu. Mamy na to obietnidyrekcji partu. Rozumiemy
ekologiczne. Mając je na
uwadze w poprzednich latach wybudowaliśmy mechaniczną oczyszczalni~ ścieków kuchennych. W przyszłym roku zaostrzymy rygory: harcerze~ si~ m)'Ć
oboj~tnym dla środowiskaszarym
mydłem, zalecanym UCSZl4 przez
dermatoiOJ6w, do ~bów wyłącz·
nie kredowy proszek. Wspólnie z
Zafl.\dem Wojewódzkim LOPorganizujemy u pośrednictwemJe-o
cę;

wzgl~y

rzcgo K.apułci6skieao szłolenie

biesfym były "operacyjne• rodzi·
ny Jakubczyków, Kusiaków, ~
rejbów, Sobie~Wcłt, Podgórskich itd. W bietącym roku trady·
cje "biesz.czadzkich" rodów ta·
cz~ły kontynuowE ich dzieci: Radek Adarnczat. Łukasz Podsórski,Marcin Załucti .

Jut drugie pokolenie łwterzy
obozuje w stanicy Kieleckiej Chonwwi ZHP w Wałosatem. Kiedy
19lat temu zapoczątkowano u~
,.Bieszczady- 40", miała ona na
celuJOSpOdarcq i turystyCZną Ił·
tywizacj~ regionu. Budowano owczarnie i domy, wycinano siwą olch~ . .Zielone patrole" przemierzały turystyczne szlaki. W tam·
tych czasach trzeba szukać początków mody na Biesxcz.ady.
Wiele inwestycji tego oluesu by lo
chybionych, wiele pracy poszło na
marne. Watnejestjedno- obóz w
Wałosatem ukształtował stoosolidowant grup~ "bies:zczadników",ludzisilniezwilłZilflYChz regionem.
-Był to czas pracy i romantycznych miłości- mówi hm. Andrzej
Załucki, wieloletni komendant l
turnusu. - Ten okres zaowocował
wieloma "bieszczadzldmi" mai·
tetr.stwami: Gnesiek i Monika
Czeb,jowie, Sławek i Gosia Martykowie, przykłady motna mno-

- Rada Naukowa Bieszcz.adzkieiO Parku Narodoweao posta·
nowiła wyprowadz.e obozy harcerskie ze swojego terenu- twier·

z

zakresu ekologii zakończone ea-

uminem na Młodzietoweao
Stratnika Ochrony Przyrody. w
porozumieniu z dyrekcją partu opanicz.amy licz~ uczestnikbw.
W tym roku, razem zk.adr4 w obo-

zie uczestniczyło 60 O!IÓb z Kielc,
Sandomierza, Starachowic i J~
drzejowa.
GRZEGORZ MAOĄGOWSI<I
Harceny ze llUky klelecklej w
Wolosatem -19'79 r.
Fotopalował K. Kroplec

~~
~
-·
_ 28,l~~~

Czy możesz zostać
człowiekiem sukcesu?
Proponujemy Paflstwu szybki
spo!l6b przekonania si~ o włas
nych mo:Wwościacb w dziedzinie
osią.gnięt. Wiele osób w obecnych
czasach chciałoby wiedzieć czy
010ill one w przyszlośclliczyć na
jakiś tyciowy sukces, :zwłaszcza w
dziedzinie finansowej . Zarówno
ludzie inteJUU., jak i psycboJoaowie wied7.ą,jak wiele za1ety tu nie
tyle od szcz.ę:ścia, co od predyspozycji.
Proste pytania liJOA ujawnC
decydu.i4ce cechy osobowości.
Zapraszamy zatem do psychoubawy. Prosimy odpowiadać :
. tarr.•, .nie" lub.?" (nie mam zdania, trudno mi odpowiedzieć) .

dan:ylaby Oę zaafuJe•?
.5. CI)' czętto adewuz. uw• .,Jłr

--

lla&DOr"'?

6.C.,-olę.P,.-

-.Jea; 04łpowletłz:l ..ep.tywae?

..

7.C.,I<bn_llę,.,...

... ~

hlbllltaei"'I''1NNIIuu?
CI)' wlegysz,
te _
......_ rekla9.C.,
__
. . jnt~huliło"?

a.

fląOMCO Hpocąab?

10. Czy lllbbz szybko wditlał w

.....,"'* ""

l:rde
11.

JIHI:rsiJ?

.a& opłałę

sp6mials-

13.CI)'aiek&61'Z)'w'l'wojejrod:dl.Cę"•wdastalęa~
w~a.ladocela?
2.Czywłeszjakm6&fbyłkon:yR
Ille.alllwes&owKd~sumęwnra
~ ap. wToto-Lorb?
3. Czy lnłeresu,k Cię oferty prw-

ale a.....u.Ą łe llłe reallndea: swo-

Ich

obleblłc

lab

llłe

dotnymajea

słowa?
14.Czypr6łtowałełrozpoc~~~tja
tlri wtuae doduHiowe przedsfę
W!Ięde?

1.5. Cxy łatwo wyprondzh! Oę &

q?
4 . Czr~dzl.v..teJestarupaTwo

~nowag:l?

kh majomych, kt6ra ll1gdyllle ob-

TABELA WYNIKÓW
Nr pyt.

TAI

NIE

Nr pyt.

TAK

NIE

9

lO
11

12
13

t)t .

Co roku z okazji Bieszczadzkie-BO Przeslądu Pioseołi w Wałosa
tem spotyb,ją si~ .weterani". W
tym w mniejszej liczbie, ale w u-

14

15

Jeżeli

Komary przenoszą wirusy IllV?

otJZymaleś

Czy to prawda, te komary mozdrowych ludzi wirusem HIV, czeso obawiąią. si~
mieszta6cy miejscowości, adzie
albo jut zn~dują si~ ośrodki dla
chorych na AIDS, albo adzietakie

gą z.aratać

ośrodki mają powstać ?

Na to pytanie dziennitarza Al
odpowiada Jałub Swadźba, lekarz z Krakowa. pracu.i4cy w U Katedrze Chorób Wewnłtnnych Akademii MedyCUJej u prof. Andrzeja Szcz}'lła, który przyjechał
do Wanuwy, by współuczestni-

~;;,e~s==:
wania sytuacji chorych na AIDS.
-Nigdy niełlyszałem,teby komary przenosiły wirusa HIV - powiedział
na wst~pie doktor
Swadtba.
AJe konwy przenoszą drobiny
krwi. Ajetetijest to krew uratona, to motnasobie wyobraz.e~ te
nast~pne uk.lucie owada spowoduje przeniesienie choroby na in·
ną.oso~ •..
Trudno mi wypowiadać si~ na

temat ftzjologii komara - nie
jestem biologiem. AJe z teao, co
wiem komar wciąga krew, do sie-bie.
To znaczy, t e sdy jest krwią opity, to nie zakaża?
- Ta krew jest w komarze i w
związku z tym wirus nie ma szans
przetycia Ten wirus jest bardzo
labilny, nie lubi powietrza atmosfecycznego, takich niekorzystnych dla siebie warunków atmosferycznych poza krwią: on umiera
jut na .tątx:e• komara. Druga osoba ugryziona przez komara nie
ma wi~c kontaktu bezpośrednic
BO z 14 krwi.\, którajest lepsza w
komarze. Ale to jest moja hipoteza. A generalnie - z punktu widzenia medyCUJego - moa~ powiedzieć, te w Afryce, gdzie jest bardzo duto komarów i ukąszeń spowodowanych przez te owady,
gdzie malaria jest przenoszona
przez komuy, nie stwierdzono,
do tej chwili,jałiegokolwiek przypadimAlOS zawinionego przez te
owady. Nie stwierdzono przypad-

Niebezpieczne kufle

.....,.... """"' ....

powU.nycb tll'lkocUd. ciała w

An&W. " której Istnieje r.atu
spruldatybronipalnej,amordentwz
jej utJdem ootlije t4 tytko kuadneli4t rocznjc, w tratcle bójek 1 porachunków
cbullpni
~
cbwyb,ją za tufie l IZklantl do plwa.

~

Rocznie ~ycbjelt tam H

sfoaił.t.ewWielkic;jlłrytaniłpotrzeb-

wyniku utrcia tej wWnie _broni·.
,_..."

t)'CZliJ' wydziału medrczneso uniwer-

l)'l.etUwa1U*iCIO.popnep~

DiuwieluopenQi.ofiarWicbbó;eto-

punktów:

30- 28- Właściwie podjąłeś ~
psychoza baw~ tylko po to, byupowne si~,tejes1d człowiekiem SU ·
kcesu, lub te jest on wzasi~gu ~
ki. Powodzenia!

- Rozmowa z dr J. Swadi:bą

w

Cxy

ll.C.,_bof_
lwuUowo-fbwt.sowe?

ku choreao, który nie miaJby
wcześniej stosunków seksualnych
27- 21 - Masz dute predyspoz innym chorym na AIDS.
zycje., aby osiągnąć tyciowe poKiedy pan był w Afryce?
-W Afryce bylem 3 miesiące w wodzenie. Posiaduz wi~kszc.łć
takich
cecb osobowościowych
1989 roku, oraz w zeszłym roku 2
tyaodnie - w celu orpnizacji misji jak:- pomysłowa§ć, wytrwałość ,
sumiennc.łć, zaradność i wytrzymedyczn~ . Obecnie w Afryce
pracuje lekarka, którą wysłaliśmy małc.łć psycbicz:D4. Motesz ocze- ze Stowarzyszenia Lekarzy kiwać, te jut wkrótce cechy te u procentują. Aby dać ~swojej
Świala-wmarcu naokres6 mie-dobrej gwief.dzie powinieneś szusi~. PrU:tyk~ w szpitalu w Katondze w Zambii odbywajeden z kać. odpowiednieao dla siebieśro
naszych studentów medycyny. dowisb..
We wrześniu wyjedzie nut~pny
20 - 15 - Chyba za bardzo U·
polski. lekarz. Tamjestpolski szpital. prowadzony przez polskie czysz. te szczę:ście samo si~ do
siostzy, pod kierownictwem lekar- Ciebie uśmiechnie. Nie uporni·
ki a zarazem siostry zakonnej Mi- ~. te Wdy jest kowalem swe1o
losu. Musisz pomóc swojemu
rosławy Góry z II stopniem specjalizacji.
Wszystko to stanowi niewątpli
wie istotny przyczynek do pogl~
biania przez naszą siut~ me·
dyczną praktycznq wiedzy o chorobie AIDS.
Ro:r.aawłał: RYSZAJtD BOBlBCIJ

szczęściu

i przypomnieć sobie co
znaczy stary termin . praca nad so.,bą".

14 i ponitej- Wiele wUazuje, te
brak Ci watnych danych do osi~&~·
w tyciu. Amote Ci
jut na nim niezalety i uwatasz., te
naletysz do tych, którzy przegry·
wąią? W tadnym razie nie wolno
Ci si~ jednak poddawE, c.hoćby
dlatego, t e umieć spokojnie i radołnie tyć to tet wielki sukces.
ni~cia sukcesu

lnformacje dodatkowe:
Jeteli na ponad 5 pytaÓ odpoto oznacza, te u

wiedziałeś

.r.

mało znasz siebie i niejesteś pewny co wane są Twoje cechy charakteru. Powinieneś wypr6bowE

si~wdzi.ałaniu.

Jeteli odpowiedziałeł .tat• na
pyt. S, 7,1S,i_nie" na9,tomusisz
uważać narwoje zdrowie. Gdybyś
osiun4ł sukces, nie potrafiłbyś
cieszyć si~ nim lub nie trwałby on

zbytdluao.
PIOI'R SZCZVIIEWICZ

(Al)

najcli atą. tootroli szkła lłu4:eJo
do wyrobu tulll Sam mallzł nawet
Rlło o nazwie arcoroc:a, produtowaoe we PranQl, które jest Rdt ruy
twanisze od llkła zwyt:łqo. Naczynia
proclutowane z tatiqo materiału
miiM b,t matmie banh:itJ U'WIIc, to
mactyaielalworo&bi,łltllę:lt.alec:Qć

uClCiblik6wb6;et.

UWAGA: dzura ozonowa

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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Świętokrzyskie tajemnice

Szekspir w Wenecji

Pasiaki
z Krzemionek

)_ __
--__.. ___
---)<ol- -...... ...

w~~w.

o.n.c.

(JII'I1 ..... w t&erab

rycmych kopalń tacmieniL

wEuropie

~watnicjsze z nicb tntJduJ4 si~ ""
Analii, Franc;ji, Holandii, Niemczech.
Darli~naW~IoaBiałorusi.

....... W*aNMełłflll~

e,etl..._.(&l500 .. 1łlllr.,...e.)

NojwlęksDIDIII IeploJ_,.._

•wkAI!Iblę.,...._tlbae

• kotU1a Dllflld:qle lię w aas:zy:m

o wielUKi zorpniz.owaru;i w
Kru:mionbeb procłubil łwiadaJ' i·

Opr6a niej mamy jeszc:z.e 20 ICIIO
~ obicklów, z tt6rycb. l rozloto.anycb.jcstwotolic:acb. Pomania,
Katowic i Krato-.., a reszta -w ttw.
rqjonie ~ ciwn4cYm.
~od Radomia"~ ujkia Sanu
do W"llly.Rqiont.cD podz.ickmonao~: p6łoocnoi:yJoaóntl obejmuje
topamie truznicnia c:zetoladowqo,
Uli -=bodniołyq;órsti- trz.emicnia pasiasle&o i szareao biało nakrl·
pianeso (na niewidqstalł"W)'dob)'ftnotutt,i t6wniettnemidl czetoladowy). W feCion.ie świ~lotnyst.im nlj-

~ot.l t)':liQCJa:ybów-mi~

rworqcycb l)"'tcm ~ WJrobitż-~ DI>Qbaan.eW

t.sz.lalcielutioclłu&c6Qot..Stmi ae-

rotoki 20-l0do 100m.Jatobliczooo
wydobyto at.s ponad 24 mln atut
p6łwytworów,

z

ttór)"Cb wytonano

IW"Zęllhia~~bftuclawnycb

ludz:i. Zanim bowiem crłowiet. zacqt
~ rw%fdzia z t.elaza, M:Zd·
niej u1;)'wai do k:h produtql ~ a
pn.cdnimprz.ez.dłuiielatapollłuaiwał

lię~~tamiennymi .

trr.l•i to ..w.ie u,.lnla" lne-

' watJiiejszetopalnieZDI,idlij•si~-op-

Jat odlqrta to tradyQa iwiadczy
• cbronologia.pradz.iejówc:dowieta.UzniJe ~~~te paleolit, czyli starsza epo.

r6cz Knemi.ooet- w Swieci.ec:bowie
GutzaWisi~,Ożarowie,Giinianac.h,
Korycimie, Borowni, Rudzie Kokiel·

ka kamienna, lt'Wał od ot. 130.(0) do
ot.. 10.(0) r. p.n.e., meolit, czyli irod·
kowa epoka kamienna- od ot. 10.000

~=er:· Wierz.bicy, To-

doot.4.500r.p.n.e., oeołit,czyli młod

w 1922 r. znany gcoJ01 pro( Jan Sam-

sza epoka kamienna - od ot.. 4.500 do
ot..l700 r. p.n.e., epoka bqzu- od ot.
1700 do ot. 650 r. p.n.e. a epoka tclaza
- od ot. 6SO r. p.n.e. do ot. 1250 r. n.e.

Kopalni~ " Krzemi.onbth odbył
toDOWicz..Jutwnast~pnymrokuprof.

Stefan Krutowsti razem z Z}'lllluntem Sz:mitem rozpocął tu prace _..
cbeołocic:ZDe,tt6retrwłJ4dodzim,i.

ła!.wołupet i .m..wnimuZ)'Ibt
011re krawędzie. ZwycuJ utywania

Przed U ~ .ł..WOW. częM; pola
,C,ruk:z.esouzoanozarezerwatarcbeoiOiicmY. tlóry w latacb powojennydt to2liZetZODO do ok:. 400 ba.
W tym czasie wytopali*a prowadził Tadeusz turcnnti. Na tle inter-

trz..cmieniajell nie tylt.oodlqty, ale i
IOOaiOuton.eniOfty, poojewltdn~

Widlć

wiQC wyntniejat dłuF b-

mieniedecyOOwałyoludWcb

IOAcb..

Społt6cl nich ~lepszym tworzywem

obzal

si~ tnemiełl, adJł.

motoa

ao

aietlóre ludy o reliaiacb. kszlałtuł4,
eycb ~ • epoce kamienia do cel6w rytualnych ~noty illt}'letówtrze...
miennychzoo.ydjaou ijupiJU. Jesz.
CZCI W XVUI W. utywano trzemienia
do wyrobu lkałek do ówczesnej brooi
palnej,jU...b)łypistolctyatałtowe..

Stwierdzooo, te ~ltCY a~ do teao
t:n:emieó motna byto UZ}'Ikać tylko
melod4,1{lmicq.. Ta ebpło.tac;ja nie
pnybraia wid.tK::b rozmiaró'lł'.
Do potowy XIX wieku nic. wicdzia.-

LUDU

NUMBR 202

&trnU.flmD Erilci Jona 10 CZ'J·
tadłoz ambicjami naba.4niowy romans. Czytadło pozostało, ambi-

cjediabli~li .
Jest wi~ tak.

Gwiazda HoJiy.

woodu, J cssica Pruitt, payjetdta

do Wenecji na festiwal rumowy.
W przerNBch mi~ projekcjami
fiłm6w flirtuje z artystami ró.tnej
maści, zwiedza miasto i poszukuje
ducbs Szekspira. Aktorb jest
~ zniewolona szekspirowską
poe1ją i osobą poety, tym bardziej
:te będzie grała w fdmie opartym
na motywach Kupca wna::ki~o.
Zniewolenie wkrótce przemienia
si~ w ob~ Bohaterka spotyka
bowiemanaielslricgo poe~ i prze-

......".. ;". 2<-.

uL

Sientiewicza60.
l. Ner.. Dmes: .Batc ipzysto.
Historia PtllW.. tl-11, Znak, cena
88.<XXItł.

J.J..... ~:.Duch.SuJ·
ta. Beztołn~.a·, lntetvt, cena.47.000zl.

•

I.ZŻVClAPZF

w miniony poniedziałek, 24 sierp-

"lal.

zwi4Uu

brytyjskich przemys-

ZurowWemu naukowe fałszemwu l
wówczu cal.. bistori.. ulnteteiOwał
się~ sam Wład}'Jław Gomułka. PoJecił
on, by Ministentwo Kultury l Sztuki
spn:wdziło, czy rzeczywikie kopalnia
" Kru:miontach nie jest archeolosi-

=YM"""""""Motem)' to sprall'dDć równiet my
sami. J(lyt w Krzemioobc:b uc~ostw

(W--

bejtut?Otym:r.atydzicń

CEZAltY JASI'ItZĘIISD

_....,__)

wsp6łprac:ypocz~y l f!lateliJtów. Natc

renie Rejoooweao Urz.()du Poc:zty Kieloe.,UJłuli ftlatdist)'ClDewzakrelie
abonamentu łwiadc:zone q przez u~Y pocztowe, a w :r.aadzie pruz 4
spcc;jalistyczneokienta filatelist)'cme
w UP Starachowice l, Startysto-Kamienna 2, Ostrowiec Sw. II Kielce.
Jat~ twiadczon)'Cbu.Wafllatcłi·

atyemydl, a m:z.eaólnie termin17111'08ć
odbioru walorów fllatelistycznycb w
abonamende, brat oDenet fi1ateli-

Samochodowy patriotyzm
Księ:tna

Diana jako pierwsza z
królewskiej rodziny postanowiła
z.am6-d- zamiast samochodu

goónk.lcab.cltkolelny~cler

IP(Idtwotefkonłroll, rozwl!lllaltl"llealet·

pllwo6ol.

·-

-~ lrioMpllwii iOtwołi~P'W'Y

wartok:i ISOOzłzprz.ywie:szq,tsóro
&0 rcprodu.t~ Dmies:z.c:zamy. z.oa..
czet, t~ FDC (pierwszeao dnia
obiegu):r.aprojetto....ałan.pJastytMa-

dzJc:t,toeo~WOiłbUmeymty.

cklwe. ~ I'OIIzinM~

IS sierpnia br. Poczta Pol.sta wprowado obłecu maczet poc:zi.Owy

dziła

eiejJQdlysik.

poetewy. ~aprawy~lif

l zntPwydl dt
fUZIIJM& ~go !lit lilonltc:Z·

psa,

ks. tar-

dynataStefana WJIZ)'6st.iqo, w dniu

wu,jemoej

~boOQI'OI'I'IRM;wlele:r.aletyodtwej

przyjM:łOł

3.NOWOOO
Dlau~ieniapl)l&aci

WSianacblJednoczonycb.Ameryki P6łDoc:ocj motna nabJWIĆ specjalnetan.ti poc:zlowedlL. piest6w. Wykonane~ one z papieru ła!.wo ~

domu, aby wteo spol6b prąpomnlet

z.e

llglć.Odrobinlprzakoryzfwllllfonypo...

q

się~ twemu czworonotnemu pnyjaciolowi. Korclpondeocja :r.... pieskami
ponoć bardzo popuJama, a
przesyłki takie barclro poszukiwane
przez fllatdistów z.t,jmu~cb. si~ t&
matem - tynolopa.

tUJe lię~

wsp6Ineao spotkania było omówienie

!yQ:łłWI I Midenf~CIIIkooMdlpo...

~dlą

Astrum,cena.29.000zi; 2S-Il

spi'I.W ~

a.J2MĘTA (21.V. - 21.Vl) Cłlwtlowy

OIWno ~podf(lt~

S. lraa~ZaaJcb:.Nacv.ir6dJ6r-,

Ksi~.Tramp•, w. :teromskio

ao 42 (OH .Sezam").

~zapachy. Wbiłciciel

dyr. Rqoooweao

rH. bcznlla6tlrochf~Zbyl:
wybko ... dlnWWUjeu: ł m,t azybko ,.,...

RYIY(1U-20.&)~wyko

4. Cełlll WU..: .Outsider", Rebis,
c:eoa4S .000z.ł; 20-IS.

nia~~PlPwK.iele:acb.JO

8pldekenergll.~~

Z)'lk. ~bfdzfilu:mógi~W

3. Jtrl1 Pkc:łMwUJ: .f.dpr Cl,yce wiliOnerzKentuc&y-, Wara:utSpecjalny,eenalS.JXXI:d; l2-18.

RADOM

kił z-ą:

kryltallaM alt ponMI WSDI~ ~
wo6ć. Nil pełnjednM n1 aleble IIII kry-

,.._....~PfZYI'IIIIitd

2. Moel Malbea: .Coco Cbane1 tobietan:iezwytła•, Ryton,cena44.JXXI

zt; l0-20.

wowe Wydawnictwo naukowe, cena
136.000tł.

łew",

rzy~JPIU(!.anol2.

1. aaAWOSTil

URAN (21.&- 20JY.) Twefe IDIIM

.._

s.~...-·u -IV,Pińat

I.Wih s-ta: .Gdy poluje

Amber, eena41 .000tł; liczbaqzempla

ttUtoweć filatełislbw.

,.pozytywne~'IMOomiii...

gody. Hill~doii:JnljdptOpOZy·

•. f.ritl ~ ~: .KosmK:me
miasta w epoce bmicnncj•, Wyd. Protop, ceoalS.JXXId.

stycznycbwlic:mycbplac6wtacbpocz·
towycb, brat maczków, które webodą do obiegu wotreilonym dniu W)'·
dania, to powUn.l,jp.si~od lat fakty.
8)oć mote.tepo U5Alll0dziel.nieniu ~
poczty, zacznie ona bardziej Jerio

Wf

kllrn~prw.Megzdycmllpny

G.L

prubien,Mt:ej " lłow.da, dłu&iej polemiki mit=dzyKrutowstimalurowtll::im.. Toceyła~ooanatamacbnuz.ej
pz.ety. W końcu Krukowaki urzucił

Twofe

~~~=

poznała

it autorb dobne
mWto.

Wyd.. Adamski ,cena 68.(0) tł.

planyuwodow.~I'I'IOtllwołcł

WOONI((21.1-1U)NIIbi12:1Dwr
cs.mniii!IOIM mlee dutywplywl'lldaiUI
uldldyuwodowa. MuUz~ Zdeq'do...... MlnOwilico llconeelcWenłnle .ać

widać,

lloMrt t.Aia: ".PPan nar-- t.l-11,

Je!Nt~. F'ońlllnełprzllłD~

-

interesują

cychszczegół6wo Wenecji, tai :te

pretaqiodkr)tdoszłodoza:tartej,nie

. . manycb jelt jut wiek prahisto-

~a...,cłlpertnenklcł1

Szekspira, wi~ napisała o

zawiera duto

tart.q:.,pouz.ct~oliebiei~jądo

niooo cSo z:wicdzania dwie podziemne

WlnnlbytdlapO!ntygrllłem,.tlnle

zalet~:

~up . wpodróty, moteku~ taq

trasy twyllyCZDe.. Co" nich motna o-

niC IIonłaktyzPI'M'Iillll~kiOn-d

cba.n.ką

tym ksią:t.k~. Mo:tna i tai.
&~nl.uima ma jednak pewrt4

Urz.ędu

nojcdmt.,t.eZIICbowMyli~topal.niez

(22.XIL - 20J.)

Szekspirem i jeszcze paroma postaciami w wiek XVL Jona poniosła fantazja, ale tak speł~ą si~
manenia. Pragn9ła zostać ko-

Poc:ztowesop. qr~Rycztt.Celem

epoti kamienia. Pi~ z nich
odtrylo we Franci~- Po1em - czpto
_topuilu
_ ...".....,_DDprzy
tuneli czy toroWi.lt to-

KOZIOROiEc

:tywa z nim niesamowite pnygody.
Akcja pierwszej cze;ści ksill:tlci
rozgrywa si~ współcześnie i jest to
do wytrzymania. w cze:ści drugiej
przenosimy si~ wraz z bobaterq,

Hity książkowe
KIELCE

F.rlcaJoaa..,Soeft.ua...•.na~· En Ho....,_., Wydawalctwe DolDołl4*le. Wrocbw

nleodtwolchlntencłi.Co . . ~

Swt.dom

~ ~ . rH

prebuj~nlc:zegonlp(dnlej.

rodzintej produkcji- zagraniemy
wóz marki ,.mercedes benz. SOO
SL•. Pa:ytejok.a7,jiJimmyAirl.ie

LEW(21VI.-Z1Ya)!Qo&,lklm
wspOiprKuielz od clłWnl. liczy dztł,.

""'*

~ Kompromlito MllepRe
Wfiłdlcllakałdegoz waa, bltdtw4te IM·
11- Wdomu alrnolfrnwmfemnlitrcz:ll·
woecllsympelii,eopomomwrellde pod·
Jllć~F'ropozy$jelt~
~korzystntwarunkiJII'III'IIO-

w

RAK(22.vt.-tt'łi.)J.ellniWIIWftllł

llee~lzobowilpt\,•w4fe•--

b~UizymłygocWu~dfz.nlec:htOt
nłewwynłlo.r~lzyQtllgo,nłe

ru~m.d..WIIjmilf"zerMIIII
~ plldć boMem m tn11

UIIWJUI pola. Na IJII'III'Maprft'Y DWOdowe

BYK(21.N.- 20.Y.)

~lit

mego

~prtyldzlebardzodrogo.

nłe muzoc:zywildrlwptywu,•aporo

PAJioUI, (24.VII.- DJX.)

Wtpc:JnvM--

nla,lclt.nłlt"al:...-:~
wprr.wdzleCZMioi:lhllnnysn, ... lpiW-

nlani~~IPfi"'Y-

metY~ od twolli doi!IDdel. wli9c

ksi9:f:nej jest w najlepszym razie
bezduszna, a w *ors:zym po

prostu bardzo niepatriotyczna• _

()'Al)

--WAGA(24JX.-2S.X.)Podluglctlł

nlf'IIIZCiedochodDć do Ollu. Nik! l nic nie

zdoll zaldOdć teraz IP)kołu 1 pewno6d
tleble. Moteu optymllt)'Cmie patrzeć •
prz.ysztoteł wr8Nde~

P"IYilli·

mniljpeyc:hlcznle. bowlydldnlachnle
SI(ORPtON (2U. - 22.Xl.) Perspeklywlcznletwolalnk::jatywajestalusu.,ale
nle~lal- ~razlerozmawlaj, pne

konuJ,~.-gumenlówlpoplec:znlkOw.

~~rHiaOryml~lkaml.

laka hnlowy, ~ ~sey.
bo wpotectyMtmct.nle to pronstalwoje
!lzyczN' Imal8rillnemotllwo6ol.

JTRZB.EC (23.XL -!l .XI.) Moteu ..

nego..,., ...

Cl)'ĆMpoiMC~WrMiiDic:jlpiiW
~łwill:lom--218

no6cillnk:mgoJulwwuzyml)'durH

nłeł)CI1rdlll;onl~clłi::agonlapon.

zmirit.f'nY'IId&4a6trw::zeinl~

bz

-http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
Oplnuj ,.,...,. Maz IDnlf wyprowtdm-

łowców stWierdził : • Ta d~

czekeilillcltnlepnewldzlanekotnplłkK:je.

Horoskop
dla Ciebie
... nlclnnego,jek~)e . . . .

· ze

rozmowtl~ l *"ł

. . DIIl·

prmłWnlć

'**Y Mmotno6d. ....

~zbyt . . . . M~blf'd.QIOCod

cso CDIU poiW, a Jeeleł ~

l"'iłddd flj nlezatn!u'M.S...dnl,

wlćkonknllrwmdenla.NII~IłOW

c:aM~

P'Yiflllllwltcml6lnc:holllntnatrofe.

~kltnllllltpzyUodpftln.

ny. Pwtr."cub.M~UCZiiC.
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LUDU

Agencja Taś - Taś
donosi
KORSARZE
Prze~ono stolikowców

z

pryncypalnej kieleckiej ulicy, ale
natychmiast na chodnikach ~
jawili sio melomani oferujący
przechodniom koszmarne, pi·
rac.lc.ie nagrania na kasetach au·

dio.
Natun.llłemoslprółlll.

BIWAK
Hotelowy placyk i parking
przed .,Swi~tokrzyskim• w Ce·

~::h~~j~::c:~~
myją si~

w jeziorze, w szambo

zamienili pobliski za&l\inik.
Wnre-..tził: kh ni'ftłe tru.Uo
jak an.1ę Z pn.boDÓW U DobQ"m

~.

oponentów raczył był
,jeden z drugimjełop•.

nazwać

J od rua ww.t - kto jest kto.

WOJNA
W Kazimierzy Wielkiej rez.

klejono plakaty,tejeden go§ć z
ratusza jest be, bo z czerwoną
przeszłością. A później si~ oka·
zało, te papiery lepił facet z ube·
eji.
Nł&dJ ale wiadomo Jdedy odez·
~się nob'ce,adJ aderqszwltOlik

ZAKAZ

taksi~przejąłkrytyk4,teswoich

Jak pamiętamy z lekcji j~yka
polskiego, treny pisano tylko dla
ludzi zarootnych, dobrze sytuowanych. Wyjątkiem był Kocha·
nowski, ktQ.ry pisał je dla córki.
Dziś n~wytszy czas napistt tren
dla wakacji. Nie jest to tren kła·
syczny. To pojękiwanie człowie.
ka., który po dw6cb miesiącach robienia neczy dziwnych i ciekawych, musi~ wrlolnej ła·
wie.
Co ciekawsze: kucie prawa M·
chimcdesa, czy pływanie w jezio..
rze? Wędrówka J6rskim szła·
kiem, czy marsz w poszukiwaniu
wolnej sali? Zielona ł.U.. czy czar.
na tablica? Pijany ma.rynarz, czy
lrzctwy wychowawca?

m~!

Jtomau wraet.llll kl&D1.

1 tdzie się .... podzW puty·
zaad?

Kapitał zbija komiwojater,
który chodzi po mieszkaniach w
Ostrowcu Świętokrz;yslrim ofe-

Z brudnopisu

Tren
Niestety prawdą jest, te to co
dobre szybko się koóczy. Jut
niedłuJO. Jut za kilka dni ...
• Witamy was ponownie w murach szkoły. lasteście wypacz~ i
gotowi do zdobywania wiedzy·Szkoła waszym drugim domem ...•
itd. itp.

• Rezerwat rezerwatem, ale
niekiedy zwierzę mote w nim się
bezpiecznie nit
w rezerwacie Masa.i-Mara, w którym swobodnie
tyją nawet lwy, J!Upa tubylców
zatrzymałajeepa. Twystom kaza·
no się rozebrać do nap, a n~pięk·
niejszą z pań zgwałcono. Gdy je.
den z wycieczkowiczów prObował
~ w jej obronie, przystawiono mu n6t w tym miejscu ciała. co
to .wiecie i roztulliecie•. Wolał
nieryzykowX!
czuć bardziej
człowiek. Oto

wzrok krWI po całym pokoju, 1tatannie omijl,j~tt debie. Glos miał tubał·
ny, lekko uchrypnięty, tbarUte~
tycmy dla ludzi, ttórzy nie wyle'Wii4
u kołnierz. Był muywnie zbudoWI·
ny,jego f'ęiCe beZilltannie cD manip~
loWił)', ltoodrywalskórtę.patnyłna

ZGUBA
Z galerii drewnianych postaci
wyrzeźbionych w lipie prze2.
nidyjącego jut prymitywist9 Ja-

na Bernasiewiczaz Jaworzni pod
Kielcami skradziono naturalnej
wielkości postać Lecha Wał~.
Gdziejestd pule p~clende?

UPADEK
Poty&odniuzlikwidował si~ w

Z teczek Amora
• Mogliby pozazdrości!:: niejcden z panów i niejedna z pań! Małe miasto tureckie. Przed sądem o
rozwód wnosi 17-letnia mętatka.
Jejślubny ma lal.. 72.0nachcesię
z nim rozejść, paniewat ten co
&odzino tąda... dowodów miłości,
a ona ~zwyczajniej nie dąje rady!Wiadomoić powytsza stanowi
szczególne curiozum jako te w
knUach orientalnych twierdzi sif',
te aby w pełni zaspokoić kobie~
potrzeba ku temu at driesi~u

fotograficzne por·
trety wczo.._;szych idoli poli·
tycznych. Za Gierka- dM, za
Gomulk~ - piętset złotych, Lenin -po tysiącu.

Leśnicy zabronili- bo susza~pu do kieleckjcb lasów.

TOWAREK
TAKT

Naczelnik lokalaego dodatku

Byt niezbyt wdzipnym rottn6wą,niepaln)'łwOCZJ. Jqorozbiepny

rując barwne.

Radomiu nielegalny dom scha·
duk, bo zazdrosny .... pob~
tonę gdy okazało si~ te pracuje
ona nie w bane, ale całkiem
gdzie indziej.
Bo to było taJde ses-partJ: 11,Ja t
twoja baba.

czasie

Pamiętam, w
eg.zam.inu
wst~pnego, z wielkim zapałem u·
siłowałem wmówC: sobie i innym,

te warto się ucey{:. Cze&o to ja nie
pisałem! N~łepiej na nauce wyszedł chłopiec z Salskich stepów.
Geniuszem był skurczybyk.

zcJ,Uek, odpi.nal: go lub prusuWił ob~ę. Jego niepokój i podniesiony
głos, wcisnęły Ci() Jłębiej w fotel . Po
pewnej chwili u:łwiadomilał lObie, te
ten mę:tczyzna budzi w tobie lęk. Mówiłgłolino, Uf}'Will)'lllizdanilmi,ja.t·

Jierbllwspólnedzieci,alettórychłop

zlołć . Kn)'alł~tecię:ttopraoo..
Wiłjl.to mały chłopiec 01 wsi.- A ten

nieuc:zysztopoi'Jlllllipnydzieciadl~mniej będzie z ciebie potytek

co1 - wsbzal palccm

n1 1tcMccło

Towarzystwa Taneczneao

Wło

dzimierzem Kwapiszem będzie
my informowali tancerzy i sympa·
tyków tallca o orpnizowanych
imprezach w obu wojew6dz·
twacb,wkn,juizaJl"'llic4orazod·
notowywać - miejmy n~driejo ich wieki tanecznych sukces6w.
~ róWDiet wiadomaki dla
tycb,któnytaflczyćjesz.czenie u·
m.ieM a chcieliby si~ na~. U·

niepije? Znoliłatociei'JIIiwie..Jiksię

powtartli - ojczym. Cbłopicc:: triepł

obokpaic:rbi.,.UCZJtmulifniecbcc,

pomleko, c:bodziłniiJ)IC2ry, buńłlię~

jut rot nie zdlł, pieni~ die btd(l n1

ze

z rodzeńltwem. C:ztkiej z.aypiat oad
ksi4tbJni. Niewiele roz:umilł z tqo.,
coczyta.SylabizoWiłnldll,mimo 10
W. W)imie.rmo lit; z niqo. Ucietli

spusza.or14~Jikpruzmatępamiętłllswojesoojca,lletenpędliwi.atr
ZOSllwił ~ i upomnilł o nich.

zeszkoły. Mitkabe2ndnierozkłld.lłl
ręce. Oecy7Je podejmow.ł ~Wyrołn ięty blondynek z niebieskimi

Miał tal 00 tat)'. Do wielu mętczym
na ulky 'WOłll: ,.tatuł" w nadziei, te
~'wnimi)'DI.Matb ... młoda

muru:: Mnie tam podsta'N6wb.

niqodiWił,wieplnijakieclęaicjcc

tycie•.
WiedliałaL

Cbłopicc::

sllł

oczami.&dyp)'W:Zjlk.\sztolęcbc:eto-

bie wybrał odpowi&da ~

Znlllt.ll noweso patUJera. ~
wo tldośnie :anakowali woti rodzin·

wysarczy 1 potem- cbcialbym pójć
r11 bezrobocie...
JOLANTA TĄPOROWSIA.

POZIOMO: 4) płaski dach otoczonybalustrldą. 7)kompaniaka·

-to w paz krwi zwienę:cej, 14) kąt
między kierunkiem marszu a kie-

• tobietapostanowiła pom6c:muwtym.

Orlesieć miesi~ nauki i dwa
totalnej laby. Statystycznie nie
To takjak u Waltera Hellera:
.Gdy człowiek stoi lewą noaą
na rozpalonym piecu, a prawą
wsadzi w lodówkę, to statystyk powie, te ten człowiek przebywa w
przeciętnej, przyjemnej temperaturze.•

jesttłe.

MINOS

• Obywatele USA przywykli do
rOtnychscnsacji,ałe ta stała aię: te.

matem wielu rozmów. Oto 14-let·
ni chłopiec otenił sio z p. Shirley,
atarsz4 od nieao o ltt.)'dzidci lat,
kl6ra urodziłajut pięcioro dzieci.
P. Shirley, aby zawrzeć nowy
związek małteński, musiała pokonać wiele przeszkód, przede
wszystkim - uzyskać rozwód; z
kolei Devis walczył o zgodę za·
równo rodziców jak laądu. Na n.ej-.
większe opory napotkał ze strony
własnej matki, kl6ra nie mo&ła pogodzić s.i~ z tym, te jest o kilka lat
młodsza od synowej.

(aol)

Zapraszamy
do tańca
Kończą s~ wa.k.al;je. Tancerze
po letnich obozach treninJowycb
powróą na sale w
Dołach tańca, klubach i domach
kultury. W kolejnych odcinkach
tej rubryki, wspólnie z prezesem
kieleckiego Oddziału Polstiego

U..5amte:tbyłembltypruzojcaiDI

dobre mf to ,...,u.ło". Jestem UczciWJm1wilł, adY br'lł Jię u W)'Cbo1nnie.
., Pieni4dzc .- wit;~ przynosili l
wlłówkę~ ze Wli na cały tydzie6
dowiózł. Byto co do &IlDka ...tot)t.
Matki ju1 uójti dzieci Zldo...oiOOI
był1 ze IWej decnji. To prawda, IdY
~wracał na t'IUSZU, krzyczał napa·

bycbcialzajednymzamlebem WfTZiłcić z siebie Dl&fO~ lalami

wa1erii, 8)

płaczliwy

kochanek ze

,.Ślubów panieńskich•,

9) skrą,jna

deska z kloca, l O) rabatowy kwiat
wiosenny, 13) willa Kicpury w
Krynicy, 14) mowa górnolotna,
ale nudnawa, 15) JC8 w hokeja na
trawie, 18) na zieloną Ltawk.ę za.
miast do szkoły, 19) bój, bitwa, 20)
napad drgawet w padaczce, 21)
biszpańst.i~a.

PIONOWO: 1) rzemienne łub
parciane pasy z postronkami za·
kładane toniowi oa pierś, 2) pudło
z tektury, 3) ci~te włókno wisko-zowe, 4) teren wydzielony n1 tor
kolejowy, 5) do nicdawna pic.
niądztransferowy, 6)Jrazrakieta·

mi, ll)m.iastojapoltskicznim:zo.

i wypoczynku

DC10 :tycia, ale IdY
DCZęlł)'
przychodz.ić wspólne dzieci- raę.tar·
SZJ J)'DillłJięz:tWid.4. Nic miał ilo"'f
do nauki to fakt 1 no." cjciec nie
I:ZI2ęldt.ił ręt.l &D.i p&SI, by W)'Cbowlć
,o. jak tn1will na uadweso ~

ne przez bom~ atomo"ft'\, 12) w
wyposateniu łazienki, 13) cza.ma

czymy na dalszą współp~z ~
truktorami, trenerami i tancenami w redagowaniu naszej JDinjpzetki tanecznej.

-___
---_....,._
Rozpoe~JU lic aowy 11a011 taHC2:011992193. JaJ: w UlKb 3-6

wndaia. Maultet. <Me-eJ) ...
-slę-ulwledepo4

.... ........ -......
,.,_
OPEN GERMANY (....,... ....

tn.~waMe.lec).wbS~WJibl-

...1 MHib PnebwleallMe_. waaltMert 'WDclkowskl t la..-Gnallob,lbfol...,._l

S-1<-•llok.
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runtiemp6łnocy, l6)c:lłonek

na,;.-

nitszejkastyindyjsk.iej, 17)rozróba, awantura.

"'---7UJ.

JAG

Rozwi4z.anje trz:ytówki
sierpnia:

z 8

POZIOMO,cu=af.M.us,go.
tyk, plaot, opoka., rotor, lepr,
'l&or, ryba, sura, tocz, dzida, U·
zyp, teina, i.mqo, gąsb, ryza,
szynkan.
PIONOWO: cypro, antytryni·
tarz, cykoria, alkoholomierz, a·
wanp.rdzista, sztun:n. opal, szla·
&On, odbiór, kpiarz, Atos.
N&lfOdł-IOOt)'S.złotych -wyIOIOwała pani Maiprlata Gębb,

~-- 79 .. 26-0SO z.pdlk
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Wybory "Miss Lata" w Ol2liCh ua.estniczki

Jak się tańczy walca?
spódniczce, jeśli go wylosuje. Miny następnych wychodzącychdzi-

~~i~~ji~:J~t~=~~f~:

Słychać ju.t pierwsze porady:
"Poprościc do tańca tego w bordowej koszuli, jest niczły". Nic
~emniczonym Uumacz~. ii owa koszula naloty do redaktora
Knys:z.tofa Jrskiego z Radia Kielce. Potem szybko nalety przebrać
si~w kostiumy kąpielowe. I tu dopiero zaczyna si~ historia. Ta ma
za duto siniaków na nodze, tamta
podrapana. ..

sze.

Dochodziła ju:t prawie 10.30,
gdy wbiegłam z moj11 przyjaciół q
IWą, do kieleckiego MCK. "Pa·
nie będll startować w wyborach
Miss?Toprosz~tymiscbodami l
ma.ill panie szczęście, bo za kilka
minut umykamy list~ kandyda·
tek" - u.słys:z.ałyśmy. Biegniemy
na górę, zost.awi8.iiiC za sob4 wiele
mam, chłopaków i koletanek star·
tujących dziewczyn. Za nic nie
pozwolono, ąby ktoś choć o krok
przekroczył próg MCK..

Nikt by chyba nie uw:ief7)'1, :te
Kaśka

zdecydowała

si~

wziąć

udziałwkonkunieledwienakil.ka
godzin przed ową 1030, a ja ko-

niecznie chą :robacz)t jak wyglą
da taki tonkun od wewnątrz.
Wię!ks:zo.4ć dziewczyn przyszła
ju:t wczdniej, abylepiej przygotowE się! do wystypu. Wchodzimy
do pokoju, wszystkie są czyin§
bardzo zaj~te, jednak mimowolnie mierzą nas wzrokiem od stóp
do głów. Na pDCZ~ttku każda
oddzielnie znaJazia sobie jakiś
własny ącik, aby przymie~
kreacje, układać fryzury. Nicdłu
go jednak okazuje si~. te jednej
złamała się! kredka do oczu. innej
zabrakło Ja(icru do włosów, albo
szminka. nie bardzo pasuje do sukienki. Wtedy postanowiły zapoznać się! bliiej i pomóc sobie wzajemnie. Za kilka minut ma.ill przeciet stanąć przed s:z.anownym jury, najpi~kniejs:ze jakie tylko
po~ b)t. Jest przecic:t o co
walcz)t - Miss Lata 92 otrzyma
"malucha", albo nawet "poloneza",jak zapewnia przewodniczący
jury, p. Zbigniew Kośla. Podcho- ~ do dziewczyny, która wygląda
na bardzo przeratoną i nerwowo
układa pi~kne, naturalnie rude
włosy.Naprawd~sąp~e i ideał-

nie pasuj li do zielonych oczu. Renata, bo takie ma imih przyjechała
tu af z Tarnobrzega. Mówi, :te
podchodzi do tcso na luzie, nic
bardzo jednak mag~ w to uwie-rzyć. W ogóle patrząc po dziewczynach, tylko Anka Skuratowicz
zachowuje spokój i nic daje ponieść si~ emocjom. W końcu nasza zeszłoroczna Miss Ziemi Kieleckiej, finalistka Miss Polski ma
jut za sob4 tego typu wrażenia.
Nie tylko onajedna majakid doś
wiadczenia. Kaśka Jawor np. zdobyła jut tytuł Miss Publiczności
na ostatnich wyborach Miss Nastolatek,aMon.ikaSzcz.eśniakwystypowała w finale Miss Regionu.
Obietwierdzą.,:tetom.imows:zystkoświetna zabawa i polecająj:& na

przyszłość wszyst.kim dziewczy-

nom.•To jestjak nałóg, w doda tku dzi~ki niemu mamy więcej odwagi i śmiałości". Napi~cie narasta. W pewnej chwili sły~: ,.Mo!e
któraś chce kanap k.~ T' -.i widząc
zgorszone
miny
kole!anek,
dodaje: ,.No wiecie, jak ja się
czymś denerwuj~ to ~adam
ogrornne ilości kanapek ...•. Naj-widoczniej ona jest wy.illtkiem. J
wreszcie dziewczyny są proszone
do sali, gdzie zasiadło jury. N~pierw wszystkie razem, potem
Wd.aoddzielniemusiwydob)tz
siebie to, co ma najlepsze. Czekamy wi~ na gónc, na relacj~ tych
ju:t "przemaglowanych•. No i są!
Jedna z pierwszych wbiega i
krzyczy: ,.Matko Boska! Oni tam
.każ1t tań~! Trzeba wylosować

Wkrótce jednak mankamenty
w miarę mo:tliwości zostaj4 zatuszowane i znowu 30 dziewcząt
stĄje przed jurorami.
Pótniej pozostaje oczekiwanie
na wyniki. Dziewczynom wyd!Ve
si~. !e ono nigdy si~ nic skończy i
chyba faktycznie .nuij4 rację. Co
chwila ktoś informuje, te jeszcze
pięt minut, jeszcze dzicsięt. Mija
czwarta godzina eliminacji, "misski" są bardzo &łodne, nicktóre
wyszły z domu bez śniadania!
Kompletna głupota, ale jak im to
wyUumatz}t.
Wkońcusąwyniki!Przewodni
cz.ący, p. Zbigniew Kośla najpierw
dziękuje wszyst.kim za WSZY!otko,
co oczywiście jest konieczne,

dziewczyny jednak jut okropnie
si~nłecierpliwią. Wreszciezostaje
odczytana szczęśliwa 16. Wszystkie bardzo zadowolone, chwilowo
zapominająjak bardzo ąz.męczone. Po:zostałe te:t próbuj11 si~ uśmiecbać, choć słabiutko im to wychodzi. Organizatorzy pocieszają.
feelim.inacjeod~dąsi~jeszczcw

Radomiu i Ostrowcu, ale nie za
bardzo je to obchodzi. One chciały dostać si~ do ftnału tu i teraz.
Cóż. mo!e uda si~ za rok. Z wyci~ 16jestza to rozchwytyWana

- zdj~ia, zaproszenia do radia,
rozmowa z .kosmetyczką. One ju:t
prawie nie maj4 siły, muszą si9
jednak przyzwyczajsl;, bo prawdziwy, morderczy maraton dopie·
ro przed nimi Seąiazdj~ciowa, za.
j~ia choreograficzne, taneczne i
mnóstwo innych. A wszystko po
to, aby na głównej imprezie za-

~:t~~~ ~::~:1:~~ ~:nt· ~in~~~~e:~~

.ka. Kaśka, ta z którą przyszłam,
rozpaczliwiepalny na mnie: ,.Anetko,jak"si9 tańczywalca angielskiego?!". Inna zamartwia si~ jak zatańczy .k.a.nkana w tak krótkiej

na niego serdecznie, zarówno w
imieniu dziewczyn,jak i własnym.
ANETA CZABAN
~'DARIUSZ GACEI<

przeróine,a wi~- może b)'Ć sen,
te jesteśmy slodni i mamy APBmnacośspecjalnego,szczegól·

o~.h~y~my prz~
~nipraC~~,naukt-kiedyma

my jakieś powatne kłopoty rodzinne? sercowe? zawodowe? -a.
latte okresy - kiedy nie bardzo
ukła~ si~ nam sprawy- bardzo
cz~ wią4 się! z pewnymi perturbacjami sennymi - wcześnie
rano budzi nu pewna obawa
przedd.niem,którymanadejść. W
takich sytuacjach bywa, !e mamy
różne, czasami RĄjdziwniejsze z
ną,idziw:nicjszych,. czasami trudne, nawet przytł~ce soy! Bywa,te snymamykoloroweit.akrealistycznc, tak wyraźne- jakby li~
todziałonap~awd~!CiekaweiJlra

wy sugeruje nam sen z APARA·
TEM- jetc:lijest to APARAT fo-

tosraficzny- dobry sen- bo dĄje
nadziej~ na spokojną, :z.asob04
przyszłość. Sen, w którym~
pujc APARAT radiowy - im
APARATjestwi~kszy-tymwię!k·

sza szansa na dobre, mo.te nawet
znakomite wyniki w nauce, w
cz.asie zdawanych egzaminów, w
cza5ie wykonywania pracy na pokaz.APARAT-któryotrzymujc-my w prezencie- dobrze!- będzie
nagroda za dobrą nauk~. lub za
dob1"4 pracę!, natomiast sen o
APARATURZE-wfabryce, w laboratorium, w zakładzie (mote
badawczym?)- tet wspaniały sen
- bo szykuje si~ nagroda, bardzo
mocno powi\zana z dutym dopływem gotówki. Sny bywaj4

neg;o! Tak., jak APEm jest sło
wem wieloo.kreśleniowym, zlotonym - podobnie sen o APETY·
ClE ma wiele znaczeti. APEITT
w ogóle, to rozstanie, odjazd miłych sercu przyjaciół, 096b bliskich,. serdecznych - to być mo!e
-odjazd kos oś n!Vwatniejs:zego w
naszym .tyciu. APETYT na owoce to szansa na zarobek - ale APETYT na alkohol - to sen - ostrzrlenic - wokół Ciebie mogą
b)t nicprawdziwi, fałszywi, ba nawet
zawistni
przyjaciele.
Niedobrze, adY w naszym śnie
mamy APETYT na coś kwaśnego,
- to mo!e b)t ostrzeżenie, fe odejdzie od nas, :te nas opuści na
zawsze długoletnia sympatia,
starY przyjaciel, ktoś bardzo
wa:tny, bardzo kochany, ktoś
niezast.Qpiony! Wszystko niedobre wynagrodzi sen o APETYCIE
na słodycze! - czeka mila, serdeczna, ~ czarująca znąjo
RK:IŚĆ!Jc!eliwna.szymśniemamy

do czynienia z APOSTOŁEM pnykra sprawa. APOSTOŁ widzia.nyweśnie-tomo:teb)t choroba, która czai się! wokół nas,
APOSTOŁ- to takfc choroba kogoś bliskiego, to przestroga, te
grozi powafna operacja, pobyt w
szpitalu, to pf7)'kra perspektywa,
bo mogą odejć od nas- nawet na
czaJ dłuts:zy - dobre, spokojne
dni. S4 ta.kiesny,.które mówią duto o zdrowiu - i o naszych int~
resach. Widziana we śnie APTEKAma podwójne znaczenie -je!cli - oczywiście w sennych maneniach- jesteśmy w APTECEsen ostnega przed nadchodzllcą
słabością. chorobą, du:tymi wydatkami, złymi interesami - w
ogóle- sen o pobycie w APTECE
- to sen ostneg.ąj11cy pned czek.ającym nas niezbyt pomyślnym
okresem. Praca WAPTECE(oczy.
ricie-ciągle we śnie!) alboświadomość? przekonanie? -.te jesteśmy właścicielami APTEKf - to
wspaniały sen, bardzo dobra
wró!ba i nadzwyczaj pomyślne
prognozy!Tak.i sen -to obielnica
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na nieprzewidziany dopływ gotówki- oczywiście- dutej gotówn, to nieoczekiwany spadek, wygrany los, a nawet kto wie- motc
szczęście w grach pienię!tnycb?
Niech si~ nam śni, .te jesteśmy
właścicielami co najmniej jednej
APTEKI-aJe-niechsi~namnig

dy nic śni .taden ARAB! ARAB widziany we śnie - obójęlnic,
czywbumusienastowieinaw:iclbłądzie, czy maszerujący za karawaną, czy pracuj4cy na jakimś
wielkim tarJowisku, ba - takte
ARAB ubrany np. w dzinsy i ciemnc okulary - to długa choroba, oszukaflczy interes i - zawsze niepomyślność handlowa. ARAB
weśnietocośnajgorszegodlami
łnłników hazardu - katdego hazardu, ARAB - to wielka przegrana, to utrata majątku, to prze&ranie wszystkiego, co si~ ma- a
takie -to wielka ujma na honorze!
Życ::z.ę- bynigdy,przenigdy!aden
ARAB nie miał dostępu do naszych snów, niech ~ pi~kne,
.kolorowe i napawające nas optymizmem.
e. d. a.
A. K.
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Wnnta ,.Wieltłeao

ałema" •

przez 187 tnodaJ btb plenr~~Z~~n
llleto-bylajoi-o-
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llmpij....
-.1banl:drj ,.udłowyhlrllk:f u.łwlede

- Włmbledoa. Ma Id. koDde poud
9 mlD dołarów, jtdDU p!'Obltm6w
od tego u Sttftl Gnf Ide ubywa.

,,..d

- srem, . . - . , ...

jublleaszu- dzłtsłęt łat u.wtd.owej
brlery u k~ w 1982 rota.
kltcly .wat 131at poru płenrs:ey
maW:łaś się Dl Uśdt ~ltp!IZ)'ch
tenisistek łwła1a - była to 114
JIO'l'QL

-

Upłynęło

tak wiele czasu, te

przyznam się szczerze, it nie pamiętam swoic::h pierwszych sutce-

"'w- . Od

tąo CZUli WJpałaś setki
mec:1.6w,Cł1tryruyzdobrnłaś mi-

strzostwo Włmbledoau, alt zdana-

Steł6

Graf:

Czasami sama dla siebie
jestem zagadką
być spokojną, kiedy raz piszą o
mnie, te nigdy nie miałam chJopak.a,araz,tetochankówzmieniam

lo slę,it przepywałaś wdae spotkaniL Powiedz. co cię banhłtJ tks-

co niedzielę!.

cytuje - Z'IJ)'dęstft r::%1 pomkt?

-lhhme, ~ dę przeclet
atowlekłem o ielamej woU.

- Poratk.i. Ałe bywają oczywiś
cie tet wyjątki. Na przykład w ubiegłym roku sukces w Wimbledoniesprawił mi ogromną rado&!.
Przec::bodziłam wtedy jakiś psyc::biczny kryzys i miłe emocje były
dla mnie zbawieniem.
- PrzJpuśfmy,itSttmGrafzro
ka 1988 spotyka się z obecq. Kto
jest faworytem?
- Trudno powiedzieć, jest faktem, te od tego czasu w arsenale
moich zagrań pojawiły się! nowoś
ci, z którymi młodaGrafmogłaby

-

mieć kłopoty.

- Przezten c:zaszpenośdll zdo-

- byłaśopUO'IJIUlltltenlso",_.-d-

- Nie powiedziałabym tego.
Dawniej byłam znacznie spokojniejsza, bardziej nitterazwierzyłam we własne siły.
-Czemu,cosłęstalo? Moitwioae •

twoje aowe pn.echnUcz.ld?

- Zgadza się!: Seles, Sabatini,
Capriati - dzię!ki nim tenis zyskał
nową jakość .

-Co składa się Dl twoje dotłatkowe tmdDMcl?
...
-To nie tak. .. Chodzi o to, że
liZeba willE nie kogoś, a jedynie
siebie.Jefeli mam problemy w tyciu osobistym, to nie mogę spo.
kojnie gra{: nie myśląc o niczym.
Kiedy wychodzę! na kolt, to od razu zaczynam rozmyślać: dobrze
zrobiłam w tym czy innym przypadku, czy nie.
- Jakie problemy przes:rbdzlją
dwpu?

- Przedewszystkim -stosunki z
prasą.

-Guetybu.lwuowe~slę

"twoje pryntne :lyde?
-Tak, i to mnie smuci. Trudno

.. ~ u,łplerw ~mnie
do Dogi od lłoła,. • potem bH IZBDrem od itlazb ł kopal po brm.chllo l

po dowie". To jest fncmeut zwiead kobiety, tt6nzdecydonb się
powt.dolllłf prokunton o swojej
wlelolelolej-.
Artykuł 184,parqrafl kodeksu
kamego mówi, te ,.kto znę<:a się!
flZ)'cznie lub moralnie nad
członkiem swojej rodziny lub nad

w

inną osobą pozostającą
stałym
przemijającym stosunku zal eżności od sprawcy,albo nad ma-

lub

łoletnim

lub osobą bezbronną,
podlega karze od 6 miesięcy do lat
w pierwszym półroczu roku
bie1ąccgo w woj. kieleckim sądzo
no za to przestępstwo 37 osób,
skazano na tar; pozbawienia wolności- 32. W woj radomskim odpowiednio: 110 i 83. W analogicznym
okresie roku ubiegłego na Kielecczyźnie osądzono 46 osób, w woj.
radoms.kim.-107astaz.ano39i89.
Zdaniem policjantów i prokuratorów jest to około jednej tneciej
wszystkich spraw :zgłaszanych
przez poszkodowanych., a zaled-

s·.

wiekilkaprocentneczywiściewy
stępujących.

W znacznej większości przypadków sąd zawiesza wykonanie
kary licząc na skruc::h~ małtooka.
W br. w Radomskiem na 89 skaza-
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umniejedeotaki,którytazałwło

sy zacze~ do tyłu i główny akcent kładł na moje mięśnie. W rezultacie, cała jego praca była
zmarnowana. On przynosił próbne zdjęcia, a ja wszystkie odrzucaIom.

-Dawniej, kiedy podczas jakieg~ meczu gra mi nie szla, nigdy
nie pozwoliłam sobie na chwile
słabości. Teraz te piękne czasy
mam jut za sobą. Wszystkie meczesąterazdlamnietrudne.Może
właśnie dlatego trenuję teraz o
wiele intensywniej nit kiedyś.

jesteśwpodnljy.

- Motna nawet w tym tenisowym cyrku znaJetć przyjaciół . Na
w ostatnim czasie zaprzyjaźniłam się! z wieloma fotografami. Nie wiem nawet czemu.
AJe wszyscy ludzie ~mujący się!
fotografią podobąją mi się!. Oczywiście, bywa i tak, te któryś z nich
nie wywołuje mojej sympatii. Był
przykład

- Cąal.emiald alc4J ochotyzadzwoDić, przyp.udaay do Gabrieli
&batial l zaprosił ,M n.a spacer po
mlełdi?
- Ona by się! bardzo zdziwiła.
- Prudei wiele lat Jl'l;łyłde ..
jeOej deblowej pane.
-Tak, ale nigdy z sobą nie roz-

olbrz)'IDi 111kees llnansowy. Jak ba

- Ajak~twojestosuakl

z MmfiD4 Navntllo~ l QdJ E•ert!
- Mistn.ostwem Martiny zawsze się! zachwycałam, a Evert mnie
pewnego razu bardzo przyjemnie
zaskoczyła. Zawsze byłyśmy z sobą na dystans, ale pewnego razu
przysłała mi fax, gdzie pisała, te
przeprasza- trenowała ldlta kilometrów ode mnie, lecz nie mogła
się ze mną spotkać.
- Jak ucb,łe d się trzymat przez

klśnowytypraklety.

- Tak,alejakośniemogę!się: do
niej przyzwyczd. Jest dla mnie
za szybka. Z początku wydaje się,
te wszy~ko w porządku, lecz za
chwi l ę się! okazuje, te piłlti wylatują poza linię!.
- Co rob~ kiedy pnegraszl
- Jak najszybciej kładę się sp!E.
W tensposób łatwiej zapomniet o
pontce.
-Jak spędDsz wolay cas?
- Chciałabym częściej pobyć z
przyjaciółmi. Jednak niemożliwe
jest ~zat czas z tażdym oddzielnie, organizuję! wię!c zbiorowe spotkania.
- Masz pn)'jacl61? To chyba
tm&ae w sytaaql, kiedy cały czas

stracbu.pned.łtrbteJa?

mawiałyśmy.

-1.ebJmonzoscatplei'W!IZ:IInkle"hriata?
- To nie ma związku, rzecz po
prostu w tym, tCby zawsze być na
odpowiednim poziomie.
-Mówi się, ieterupróbu,ieszja-

dhi:d
- - Cremu clę tak de:nennólł twoje
mięśnie? Jesteś młctda, dało IIWlZ
jędrne .•.

- Każdy widzi siebie po swojemu. Mnie się na przykład nie podobają moje zbyt umię!Śnione
nogi.
- ChdałabJŚ się DIUQ1f fotJtcnfoftllia?
-Trochę umiem, ale nie widzę!
sensu, aby uczyć się! tej sztuki w
przyszłości.
- Cą qodzilab)'ł się

....,

pomni!

-Niewykluczone. Musiałabym
jednak wierzyć w kunszt fotogra·

'·

-Komu. bardzlej wlen;ysz- mętc:qmom ł%1 kobietom?

czas lak

dosko~ formę?

Masz ja1dś maay tylko sobie sposób!
- Jem wszystko, na co mam ochotę!. Obżeram się słodyczami
Nie, nie czekoladą, lecz ciastkami.

-Dobrze gobQeu?
-Nigdy! Znajduję jednak przy·
w przygotowywaniu potraw dla gości.
- Słysmłem. te twoim ułublo
aym kolorem jest CDmJ. DlaczeIO?
- Ten kolor silnie na mnie
działa. Jest zagadkowy. Lubię!
ciemno&!. W moim pokoju~
nysą zawsze zaciągnięte. Najbardziej lubię! meble czarnego koloru.
- Cbeea się " tea sposób odpodzit oc1 caleco łwbta?
- Nie, ale przy pełnym świetle

jemoość

\\ podkitłl'ckit•j '"i mai u"iaJał ion~· na postronku i prO\\adziłją przez całą "ics.
\\ Radnm..,kil·m nu.,·ic/\Jna tak długo bił i poddus1ał małżonkę. aż ją udusil.

Bite i maltretowane
nycb at 8l,jeśli ponownie nie rzucą si~ z pi~ na tonp. ma
szanse nietrafienia za kratki.
Ofiarami przemocy sq przede
wszystkim kobiety. Według badań prowadzonych w Ameryce
zaledwie jeden na dziesi~ przy·
padków znęca.nia się! nad nimi wstaje ujawniony. Kieleccy policjanci twierd.zą. choć nie dysponują danymi statystycznymi, te u
nasjestjeszcze gorzej. Ujawniane
sątylkoptzyJ)adkinajbardziej drastyczne, kiedy kobieta albo qsiedzi nie mogą dłutej znieść ustawicznych awantur z biciem i katowaniem ofwy.
Zastę!pca komendanta woje~ego kieleckiej policji w~

bw KolodrleJCZJk przyznaje, te
czasami, kiedyczyta wyznania kobiet włos mu się! jety na głowi e.
Znęcający się nad nimi mężowie
lub tzw. przyjaciele często utywa·
ją bardzo wymyślnych sposobów

dla udowodnienia swojej przewagi. W jednej z podkieleckich wsi
m.ąt uwiązał :tonę! na postronku i
prowadził ją przezcałą wieś. W radomskim sądzie rozpatrywano
spmwę mał:ł::ollka, który tak długo
podduszał tonę po pijanemu at
spowodowałjej śmierć. Niedawno
w Kielcach m~tczyzna uderzył na
ulicy scyzorykiem w brzuch swoją
połowi~, która nie chciała z nim

dłutej mieszkać , poniewatją bił.

Pierwsza awantura z biciem i
kopaniemn.adt.o znajduje swój finał w sqdzie. Mę!:ł:czyźni przepraszaJą, obiecuj4. te to się wię!cej nie
powtórzy, kobiety wyb~ą..
Czasami po kolejnych rt:koczynach zsi:aszają się! do proturatury
aJbo do dzielnicowego z prośbą o
przeprowadzenie z m~m rozmowy ostrzegawczej. Najczęściej
jednak znoszą taką sytuację przez
kilka a nawet kilkanaście lat.,
zanim u kresu wytrzymałości fizy-

nie czuję się tak dobrze, jat. w półmroku.·
·
- W czym tkwi PttYCZJU twqo

- Mętcz)'211om. Nie mam prawie koletanek, za to mam wielu
kolegów. Z Capriali, Seles czy Sabatini prawie nie rozmawiam.
Najczęściej spotykamy się! w przcbieralni,gdzie tadna nie ma ochoty do rozmów.

cznej i psychicznej zdecydują się
na złofenie w prokuraturze stosownego wniosku poparteao
obdukcją lekarską.

Witold KUec:r:ko, lekarz praculaboratorium kryminalistyki kieleckiej policji, do którego
zgłaszają się ofiary pobicia twierdzi,te wostatnichbtachznę<:anie
się! nad ofwa.mi przybiem com
brutalniejs:zy charakter. Jego
skutki to połamane rt:CCj oOJi, powybijane ~Y. nienadt.o poważne
obratenia wewnę!trzne. Kobiety
nie chroni ani choroba, ani cią1a.
jący w

Niedawno na obdukcję! z twarzą i brzuchem w siócach przyszła
dwudziestoparolet.nia niewiasta z
trójką małych dzieci i w siódmym
miesi4cu ciąty. Jest mętat.k.t od 7
laL Pierwsze lanie m.ąt sprawił jej
po pijanemu w kilka dni po ślubie.
Zapytana dlaczeso w takim razie
zdecydowała si~ na pierwsze i kolejne dzieci odpowiedz.iała, te pi-

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

- Ja oczywiicie wiem wię«,i
nit mówię. Ale je1ell wyłożę ci tu i
teraz wszystkie swoje qumenty,
topowien.,temam nie poukłada
ne w &łowie. Zresztą. ja sama cz.a.
sami jestem dla siebie zagadką.

- w ....". wieku -

tore:aaąiesz!

- Pewnego razu zobaczylam
biedaka. Stał z plakatem, gdzie bynapisane, te jest głodny. Zatrzymałam samochód, wyskoczyłam i dałam mu sto dolarów. W
tym momencie postanowiłam, te
będę! w miarę motJiwaści poma·
gać biednym, te ten egoizm bogaczki, który we mnie siedzi,
ło

muszę zwalczyć.

- Maszjakieł awzen.la!
- Jest tyle miejsc na świecie,
gdzie mniejeszcze nie było, które
chciałabym zobaczyć ...
- Pn..edd cały czas podrotujeszl
- Widzę! tylko tony tenisowe.
Ale takie wtedy, kiedy podróżuj~
dla odpoczynku i nie ma przy
mnie człowieka, któremu mostabym zaufać, jest mi źle. l staram
si~ jak mijszybciej wróc~ do
domu.
- Ajeślimalazlbysię mę1Jcąuaa,
którego b)'ł polubiła, k:t6ry by uwRe był z~ czy bJiobJ d lepiej!
-Nie, t.at.i.ego człowieka, który
cały czas trzymałby się mojej
spódnicy, nie mogłabym szano-

w.t.
- l pomimo WU)'5lko, wlerz)'a.,
ie ~dzlesz wlemep prąl•dela?
- Wierzę, lecz na razie jestem

sama.
N• poebUlwie
l:yJocłnlb"Sports"
opneonł

MldW Rabikowskl (Al)

jany maitonek

siłą

egzekwuje

"małżeńskie obowiązki".
Wedługopinii policjantów wiele kobiet w Połsce jest zmusza.
oych przez mętów przy pomocy

bicia do odbywania stosunków seksualnych. Niewiele z nich decyduje się! jednak na oskartenit mał·
żonka o gwałt. W woj. kieleckim i
mdomskim notuje ~jeden. dwa
przypadki w Quu roku.
Najwięcej pobić ma miej5ce w
domu, wieczorem po spotyciu
sporej dawki alkoholu. Najczc:ł·
ciej używa się! pipci i nóa oraz
przedmiotów pomocniczych tak.icbjat kij, pasek, sznur od tełaz
t.a, W4Ż gumowy, metaJawy prę:t,
butelka, niedopałek papierosa.
Najcz~eobratenia tositSce, otarcia naskórka. wybroczyny, rany
kłute, oparzenia, wstf741Ymózgu.

Do sądów wpływają t.a.k..te spn·
wy o zn~ie się przeciwko kobietom. Jest ich jednak niewiele.
W woj. kieleckim i radomskim po
jednej. dwie w roku. Rondko si~
jednak zdarza, żeby w wyniku obdukcji lekarskiej ltwierdzooo in·
ne obrażenia jak Iitiee i otarcie na-

st.órb.
LIDIA ZAWISTOWSIA
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)Film
•
Filmy na niedzielę poleca: Te wspam~e

Agata Mroczek- Audio-Video MAX
zwykły film. Przed dwoma laty był

"Królowa mórz
południowych"

WpołowicXIXwiekucória samoa6skiej ksi~czki i amcrykaflsk.iego dyplomaty odziedzi.
czyła po rodzicach ogromr14 fortun~ . Cały swój wysiłek skierowala na walk~ z Anglikami i Niemcami o odzysbnie suwerenności
przez Samoa. Cała akcja. pełna
~ecznych. egzotycznych krajobrazów toczy .si~ na Antypodach.
ale t.lkie w Ameryce i Europie.
Dzika Emma Etiza Coe była
wszak gałciem koronowanych

głów,

fascynowała

to absolutny hit nagrod.zony
wszelkimi motliwymi Oscarami.
W zasadzie to jest tak znany o!J.
raz, te nie trzeba go szczególnie
polecać. Czemu to robi~? żeby udowodnić, te arcydzieło filmowe
-nie stancje si~. A takajest właś
nie ,.Afryka". To jest bowiem film,
który motna ()8illdać bez uczucia
muienia i wszechogamiĄjącej
nudy nawet k.ilka razy. Genialne
jest tu~ absolutnie wszystko: od
scenariusza po uj~ po kapitalne pierwszo- i drugoplanowe role.
l thociat fllmjest tak długi- absoJutnie nie nuty.
To jest prawdziwa, wysublimowanaucztadlaki.nomaoów.Ijes:z.czcjedna uwap: ftlm nic nie traci
na projekcji wideo. Przekorut si~
o tym moaą ci. którzy płatalf ze
-wzruszenia na tym obrazie w kinach.
"Outof Africa"- ,.Poiepuie a
~". Rebseria: SydDey Poi"'"-Gn;ooRobertR....... M..,t

Slmp,U..M.-.ISOmlL
D)'str]'buQa w Pobce: m Home
Video.
- ..l.•_JI~ ''' • TULl.U.!.L

egzotyczną

Uf0d4...

Tej filmjest- jak. misi~ wydĄ;e
doskOnałll odtrutą na myd1anll
nijako§ć
kolejnych odcinków
Dynastii"
"' "Qiteea. of tbe Soath seu"' ,.Ir6łon1116rz połaalcnrydl" Re:I;JRrlaJoha Baaas. G~: Barban

"Przestępca

jest wśród nas"

LEWNA SNIEUA• w... Db-

ae,.._ Kiltanaście lattemu Amery-

TeksańskidetektywrozwillZUje
zagadk~ kryminalr14. W mieście
pojawił si~ brutalny gwałciciel.
Posz1aki prowadzą do ujęcia brula.lneso Karla Harpera. Jedna z ofiar bez trudu rozpoznllje w nim
swojego pneśladow~. Aresztowany Harper ucieka jednak z są
dowej sali, rozbudza miłe:$! we
wzi~tej prawniczce. l teraz zacz.
nie si~ pościg i ucieczka. Detektyw
jest przekonany, :t.e zbrodniarz
musi ponieść ~· Brutalny Harper jest zadziwiajliCO lagodny przy
boku uroczej pani mecenas. Pojawia si~ i znika, ale równocześnie
mnotą si~ policyjne doniesienia o
kolejnych, brutalnych gwałtach.
Uj~e bandyty stąje si~ obsesjll
detektywa. Ale czy tym razem

T-

,.Fqłtbe

-<jawPolsceo"B<stllla"

tępc:a

"Pożegnanie

jest

amoq DS"- ,.Pnes-

włr6d

us".

Re~rb

Pet'"

Mkhael
c..J<o
Strauss, F..rkk Robtrts, Ellzabdb
Peu., Gur Boyd. 97 mibuL
[)ysbybuq. w Polsce: DeJDtl
latenudlo.W Cotporatioa.

z Afryką"
Nietylko MeryiStreep i Robert
Redford rekomendują ten nie..

kanie wysłali w kosmos kapsuł~
do ewentualnych cywilizacji pozaziemskich i pomieś
cili w niej produkty charakterystyczne dla naszej cywilizacji.
Wśród tych produktów znalazła
sit: kaseta z ,.Królevmt~ Śnieżką".
W połowie lat trzydziestych
Walt Disney, znany realizator i
producent
klótkicb
ftlrnów
animowanych., zatzll} mieć kłopo
ty finansowe. Krótkometratówki
z myszą Mickey, Kaczorem
Donaldem i psem Pluto nie mieś
ciły si~jużjako dodatki do filmów
fabularnych na seansach kinowych, a telewizjijeszcze nie było.
Zagrotona plsjtą wytwórnia Disneya potrzebowała pilnie finansowego sukcesu. Wtedy postawiono
na wyprodukowanie pierwszego
w dziejach kin pełnomettatowe
go filmu rysunkowego. Disney
wpakował w to przedsi~wzi~e
wszystkie swoje oszcz~dności, za.
potyczyi si~ i zaangatował w produt:cj~ blisko 2 mln dolarów. Wybór padł na baśń Grimma o Królewnie Snietce i siedmiu krasnoludkach. Przez wiele miesi~cy 600
osób wykonywało l .S mln rysunków. M wreszcie powstał film,
którego premiera odbyła si~ w roku 1937.
Krytycy nie zostawili na "KrólewnieŚnietce"Wcbej nitki. Wybrzydzali na naturalistyczną manie~, na wzory rysunków czerpane z XIX-wiecznych niemieckich
ilustnl.cji do baśni, Królewicz i
Śnietka nic mieli dla nich :tadncgo wdzi~ku. a figurki krasnolud·
tów przypominały "tanich, wodewilowych błaznów'". Film był dla
nich kiczem, opowiadanie wpadaadresowaną

sprawiedliwość zwyci~:ty? Ten.
kto chce emocjonować. si~ pogonią za sprytnym prz~pcą powinien koniec:mie obejrzeć ten film.

Cam:ra. Hal Holłtrook, Sce.-e 811ley, Eqar ManhalL 200 miaU.

krasnoludki

Dziecko, które nie poznało baś·
ni Andersena, braci Grimm, czy
Perraulta, ~dzieodstawało swojll
wratliwością, wiedzJi. i wyobratnią od swoich rówieśników. Jeśli
idzie o fdm, to na pierwszym
miejscu w tym dzieci~ tanonie stoi od dziesiątków lat .. KR~

lo w banat i grzeszyło złym sma·
kiem., strona plastyczna poszła
,.utaną df"OSillatwizny i schlebiania gustom bardzo niewybrednej
publiczności", fabuł~ określono

jako.,landryot:owy melodramat• i
.,operetkowy kicz". Dla krytyków
"pulchna Śnieżka orazjej nudny
kawaler" nie wytrzymywali estetycznej granicy przyzwoitości.
Reakcja na ,.Królcwn~ Snietk~" była klinicznym przykładem
rozmijania si~ gustów krytyków z
publicznością. Film od dnia swojej premiery bił rekordy powodze..
nia i po roku eksploatacji tylko w
kinach amerykańskich, przyniósł
na czysto 8 mln dolarów Z)'3ku. A
potem zawojował cały świat. W
Europie, Azji i Afryce wszyscy
podśpiewywali sobie "Hej bo, hej
ho, do pracy by si~ szlo•, a Disney
pilnował, by w Wdym kraju film
był dubbingowany i nie zgadzał
si~ na Uoczenie napisów. Tak sta·
lo si~ takfc w Polsce, gdzie ,.Królewna Snietk:a" traftła w roku

1938. Reżyseriądubbingu z.ąj(łł si~
lłys:zard OrdyDskl. słowa piosenek
napisał MarlaD Hemar, śpiewali Chór Dana, Maria Modzelewsb,

~':~~~!:.~:=~~~~

teraz na polskie ekrany kinowe.

Jest to wydarzenie. Nareszcie
nas:ze dzieci mają okazj~ obejrzct
pierwszy obraz z klasyki ftlmowej
dla DĄjmłodszyeh. l choć krytycy
sprzed lat mieli sporo racji, to jednak nie ulega wątpliwości. te
ciągle mamy tu do czynienia z
mistrzowskll animacjll (szczyt.c;
wym osiągni~iem Di§neya pod
tym wzgl~dem był ,.Pinokio" z roku 1940), a piosenki Fraab. Cburclillła liArry Moreya wcale si~ nie
zestanały. Od siebie dodam jesz.
cze, :te krasnoludki są nadal fantastycznie

W 18TI r. dwudziestolrzyłclni (Je.
orae Eutman, bięsowy z Roc::hestu
USA), amatorsto

z.ainlelaOwał się:

fotocrafJ4. Kłopotliwa w tamtych cza..
sacb fotosrafia na płytach tolocliooo'llf)'Ch,sprawiła,te~się:onebpecy

mentowaniem w zakresie tecbniki fotopaficmej. Pierwszym efektem była
produkc;ja suchych nt.lanych płyt z e-

Mialrację

~ bromosreb~telatynoq.
lnteresyiZiydostonaleiwll81~

ku Eastman utworzył ~o oazwie
Eutman Dry Plate Co. z Henry A.
Str'oqiem, ni mniqj ni lri~ watniq powozowym miejlcoweso fabrykanta. WiotuaacbEastman byłniez
wykle utalentowanym cz.łowietlem.
f.loltonaleW)'ClUWiłpotrzebyrynku.

Sam nie~ facbowcem,aromadził
1fiiiOl6ł

siebie ludzi zdoi.DJCh,

~

ło..,.chif~~im

dobre wvunti prK)'.

z lnnM łlodDI

WIZ)'Stliepoja~li('D01n1ki,
W)'ftalukllp.tenty, czę:stowytupywal
donkbprawairozwijlłjeuliebio.

w

ll:lllpOI6b f'Oilljeso potna.
Nutpym przełomowym etapem
byłopqiawienleli~Pifrierow.:Jnep·

tywowQ

błooynrojowtol p~

oti do roltuety typU .eatman- WIJ.

aynie?

ker". W tym momencie zmieniono . wycbbłonzwojowychnataśmiecelu·
nazwę: sp6lti na Eutma.n Dry Plalc
loidowej, jednak ~c procesu
and Ftlm Co.
przez Hanoibala Goodwina, wynalaz·
Nut~pnylllkoestolkrzynkowytacy taśmy celuloidowej wstrzymało
oiaparatfotosraficznywrokul887,w
nieco zamiary Eutmana. Przeyany
cenieSOdolatówus:.nuę. Poprzesta..
procc~ kOIZłOWił apól:t~ milion dolanojednakoa\iczbieSOsn. t)'Cbapara·
rów! Obilitenie cen nut~pnycb ~~»"

tów, poniewatuz:na.no,teaparatylll
zbyt akomplitowane, 1 ich kOIZły pn>
dukc;ii!IIIZIW)'II)kie. Tańseyiprosu:r:y
model atnynkoWCJO aparatu fotop11·
ficzneao zwanr ,.todat"' Eutman -.,..
pułcił na rynek dopiero w poknrie na~roku. Jed.noculinicz ,.kodakiem•Eutmanwpi'O'Qdziłniestoeo-

wanynqdziewcze6nicjnałwiecie~
tem oblfu&i klienta obejmuj~ 'ftJ·

woływanic błon, wykonywanic odbi·
tek i załadowanie aparatów nowymi
błOnami. Wlałnie :t tym apua1em fotografiemym .,kodak'" wi4te sit lłynny slopn reklamowy FMtmana (Ty
nac::ilkaEp&Zit, my robimy reszt~).

wadziłdokolejnejzmianysey1dusp61·

ki na Eutman Kodak Co. pod którym
przetrwała do dnia dzislejllq(l.

4.Formatneprywów6x9mmwyto..
nywmych tymi apamami stał lię ~
bardziej populamym formatem pnez
pooadSO~ychlal. KoiZtpopu-

lunqoaparatufotopUiczneaoflnny
Eutman Kodak Co. w Z&lldzle nie
pnUraczal tyaodnJ.owr;j pty robot·

tont:iej fotopafii.. Eutman załotyt
JWOjc biuralwK:Ilowe wPatytu i Lon-

nlka.Mimotowl900rokuwyplliZCZDno aparat ,.brownie" w cenie l dolara

dynie..Porozszcrzeniuuort)'DlCiltuo
aparaty fotogafu:me w 1889 l.~
pujc tolt;jna mdana nazw)' spółki na
ElitmaD Co. RóWDiet w tym roku

sp6tta

~ prod~

JlC&alYWO-

z.asztukłi!JCKZCZCwtymamymroku

sprzedano 1110 tyli~ IZ:tuk tyCb aparatłnr, a produkoWIDO je at do 1917
roku. Elitmao rozbudował ~
spół~do olbrqmich rozmiu6w, tu-

słabszych

nerwach

og],~ątenfilm~nizemocji.

deliaparatówKodakal~yztym

łuJikllentadokonalprzewrotuwama-

Aparat.,todak'"iDO"JS)IIlemobs-

Ludzie o

nutwoJ sukces ekonomiczny dopn>

Po wykupieniu pru:z Eastmana
firmy, poeiadl,j~ patent na błon~
zwojo~ zatłlldan4 .w łwieUe dziennym. pojawiły li~ skrz:yntowe aparaty
C)'PU .,pocket kodak" produkowane
IDUOWO w cenie po S dolarów z.aiZtu·

Zresztą

TADEUSZ WJĄCEK

Kodak - firma stara jak świat
Savinp Bmk (Roc:bester - miasto "
zacbodniej czę8ci stanu N0117 Jork,

śmieszne.

.Królewna Snietta" to film nie
tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych. którzy nie pozbyli si9 dzie·
ci~j wratliwości i wyobratni.

pu.i4c inne fll1QY, co doprowadziło nawetdoprocesu~wStanach

lJednocmnych, plzic ZII"ZUCOOO
fumie monopoliz.owmie produkQi aparatów fotopafictnych. Jak widać z
tej ~króconej bistorU fltmY Eastman
Kodak Co. to historia ciekawa i barwna. Powodzenie flrmy, Eutman zaw·
dzi~nictylkoswojejprzcdsi~ior·

czeki l

umiejłltDOiłci

wchodzenia we

W'lakiwym momencie na IJDet, ale
równic:t ludl!:l.om, których wokół siel kt6r)'mi umiej~e kiera-

....

bieatupił

Uwoj~światowll,przewidziałpow

stanie p&Utwa radzieckieao.
Ale'" gdy mówi o czasach nam
współczesnych i pisze rymowan·
t~. te rozpadną si~ narody w Eu·
ropie, te b9<fzic wojna religijna iJ..
łamu i chrześcijan, te pojawi si~
trzeci dyktator, ale nie na Wschodzie i Zacbodzie tylko na Połud
niu? Dać ~ tym przepowied·
niom czy poltaktować je z przy·
mruteniem oka?

_

PS. W nastwnYch odcinbch hiJto.
ria innych fll'lD fotopaficmych.

....

Czy :tyjący w XVI wieku magik i
jasnowidz Michał z Notre Dame
miał rac~? De prawdy zawarto w
wydanych w 1550 roku kalendarzach astrologicznych i wierszowanych
przepowiedniach?
Prawdy związane 1. przeszłością
mofnajako-tako zinterpretować.
Motna prupowiednie nagii{Ć do
pogmatwanej historii. OWe si~,
:te Nosiradamus przewidział triumf
i upadek Napoleona. Przewidział l i

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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Znąjomi
Pod konieclatsześćdtiesiątych
Cher wysuwila w kolejnym filmie
,.ClJastity'", a z ))OCZIItkiem Jat 70
rozpocz9fa praC9 jako modelka
pisma. VQ&ue•, ~jednocześ
nie swiazd4 1V i sa1 koncertowych Las Vegas oraz niekoronowant bólowę kolumn prasowych
~wi~oycb plotkom l skandalom. W 1971 roku ukazują si~ kolejne na,grania duetu·: ,.Ali l Ever
NeedlsYou" -jednoadnietytu·
łowa kompozycja z ich DĄilepsze
go LP Lat 70 - oraz ,.A Cowboy i
WortlsNeverDone". Naa,raniate
zrealizowano dla wytwórni Kapp.
Cher odnotowuje swój kolejny,
wieJ.kj sukces. Do pierwszej pozycji docierasolowe nagranie ,.Oypsys., TrampsAnd Thieves"- tytu·
łowy utwó r z jej kolejnego albumu. Sukces ten powtórzyły singJe,.HaJf- breed"(l973 r.)i ,.Dark
Lady" (1974 r.) promujące też kolejne płyty długogtW,ce. l jut
wszystko wskazywało na świetla
"'karie~,jednak ~puje okres
dla Cher bardzo trudny. Rozwodzi si~ z Sonnym, nic nie wychodzi ze współpracy z awiazdą białe
gobluesaGreg"emAILma.n.em oraz z martowymi postaciami amerykańskiego pnemysłu muzycz-

ze sceny

zujesi~

z wytwóTILi.ą, specjalizującą si~ w

muzyce dyskotekowej. Za sprawą Casablaoki na rynku pojawia si~ ,.Take
Me Home",longplay, którego ty·
tułowy utwór dał wykonawczyni
4 zlotego singla. (3 poprzednie otrzymała za swoje wcześniej wymienione bity nr l).
W 1980 roku wspólnie z Giorgio Moroderem Cher dokonuje
nagrania ścietki dt.wi~kowej do
fdmu ,.Foxes'". Rot później powołuje do tycia zespół Black Rose i
wy~znimtakwłaśniezatytuło

WaJ14 ~-Pracuje taktez wieloma muzykami. uczcstnk:z4c w se~ch nagraniowych. Lata 1982 1986 to pasmo sukce!6w filmo-

New Kids
On The Block
Następne tournee koncertowe
(o tymjut donosiłem) grupy New
KidłOw ~iejut naprawd~ potegnalne
(hurra!).
Ostatnie
światowe tournee, które ma rozpocząć si~ w 1993 roku i uw~t:
przez osiem miesi~, powinno
przynieść cblopczykomotoło ISO
milionów doLarów. Fachowcy
twiertlz4, te cbłopcy znowu prq04 zebrać
śmietant~. Prawa
lranlmiłji koocelł6w ,.na tywo•,
ou,K b)t sprzedane stacjom kablowym, a ostatni toncert tournee
b9drle transmitoWany na cały
świat. Powodem rozstaniajest 124tenie Wdegozp~tki woblist6w

cal'
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do realizacji swoich własnych, indywidualnych planów.-Jak mówi
ich menedter, Diet Scott, New

si~ rozstać

Kids powinni
,.zanim
si~ tak postarzeją, te prz.estan•
b)'Ć dzieciak.ami•.
--. John pierwszy stanie na własnych nogach. Napisał bowiem
scenariusz filmowy, nOSZ4CJ tytuł
,.1 Know, What Yotl Did Last
Summer'" (Wiem. co robiłaś zeszłegolata).

Spór p~wny z Grqiem Me
Pbersonem, który twierdził, te
NKOTB nie śpiewają, samodzielnie, został zakollc:zony. Maurioe
Gregiem

wych. N-.iciekawsze obrazy to:
,.Siltwood"z 1983 rotu.,.Mast• z
1985 roku i ,.The Witches OfEastwici" z 1986 roku. Natomiast ostatnie 4 Jata to fantastyczny come
- bact. muzyczny. Zai)OCZ4!.kowała to wydaniem albumu ,.Cher'", z
którego poc.hodzą, takie pneboje
jat: ,.1 Found Someone•, .Ali
Sloep Alone•. Potem nqrtiaślicmy,
nastrojowy utwór ,.After AJl•, bę
dN tematem miłOsnym z fllmu
,.Chanscs Art•, n.qranym wsp61niezPeteremSetei\-Latem 1989
roku ukazuje si~ duta płyta .Heart
OfStone•. Na lisly docier-..i11 ,.Jf l
Could Tum Bact Time", ,.Just Lite Jesse James" i piosenka tytuło-

LADY PANK- suplement
1991rok
Jubileusz 10-leci.a. Fani nuU•
kolejny bit (z ostatniej płyty dlugognjącej) ,.Jak igta•. 1991 rok dla zespołu ba.gat słodkich i aorz·
kich doświadczeó., cigle ze świa
domością, własnej klasy, jeszcze
jato gwiazda. Okolicznnłciowe
koncerty, płytykompaktowe .The
Best OfLP.", ,.Lady para- (uzupełniona o niektóreutwory zsing·
li) to zafundowanie podróty sentymentalnej dawnym, dzieciatym
już fanom.
· Wzloty, upadki. wzloty... doprawdy niejedno ma Lady Pank u

Piotr Urban et (hu), Edmund Stasiak-jestbiznesmenemimaswoich Emigrantów, Jarosław Szlagowski - powrócił do Oddziału
Zamkni~tego, Kostek Joriadis
(klawisze) IB to tu, to tam, Jan
Borysewicz - jest w Ir-.iu, ma zes..
pół, o którym marzył. Lady Panli:
to pupa roct.a.)rodka•, rocka kolorowego, araneao tak profesjonalnie. Tak motna z.akoóCZ)'Ć
przypomnienie historii DĄipopu
lamiejszqo polskiego zespołu Jat
80. obok.Pe.rfektu,Republ.iki i Maanamu. A mo:te w ogóle Dl,jpopuJamiejszeJO.- dla mnie na pewno

so~alejutniepned-zespółza

lał !

wiesił działalnołć. Janusz Panuowicz-mieszkaipracujewStanach
ZJednoczonych, podobnie jak

si~

PS. B)tmotejeszcz.ewtymroZllłtid~ wyda~, ub!e
tsi41ka - Lady Pant.

k.u, jdli

w lata 90 nasza bohaterka
wkroczyła triumfalnie. Jej wielki
sz.lqier to: • The Shoop, Shoop
Song(It 's In Kił JC.iss)• pochodzą·
cy z obrazu . Mermaids". Cokol-wiek by p • i mówić o Cber-jest
gwi.azd4pierwrzego formatu. l nic
nieszkodzi.,tejesttrosl.k.~prze~

biana.. Bo prz.eciet liczą si~ jej
dokonania, a te trafisJ• za katdym
razem do bitpa.rady. Podoboiejest
z ostatnim albumem ,.Love
Hurts".

POCZTA
*

Panie Pawie, czy lubi Pan
muzyk~ bard -rockową. a szczególnie gru~ EUROPE. Paweł,lat
16, Ostrowiec.

~t=b~~~b:~~~:

r!:;

jeśli chodzi o Europe, to dla mnie

ooimielitylkojedenprzebój,.The
FinaL.'". Niez}e propozycje do
Listy. Tet pozdrawiam serdecznie.

*

Czy otrzymał Pan moj• kartk~
z wakacji. Wysłałam do Radia..
Byłam dwa tygodnie w góracb.
Mqda W, Opatów.
- TU.. otnym.ałem i przeczytałem od razu ,.od dechy do dechy'".

Odkunyli przebój Elvisa
Historia tej grupy jest tak długa,
jakbrodyjej członków. W 1969roku BillyGibbson (g.v.), Dusty Hill
(h.v.) i Frank 8eard (dr.) załotyli
gru~ ZZ TOP. Do dziś taden z
nich nie wie co oznacza ta nazwa.
Chociat w rodzimej Ameryce nalet.ą,od dawna do czołówki gwiazd
rocka, na Starym Kontynencie popularni q dopiero od 1980 rotu.
Teraz. po 23 Latach, wydali skła
dankowy album swoich ~ęt
szych bitów. Prawdziwymi pereł-

karni na tym wydawnictwie ą
dwienowe piosenki: ,.Gun Love• i
• Viva Las Vegas"- stary przebój
EJvisa Presleya, który za sprawą,
ZZ TOP trafił znowu na listy przebojów.
Rockmani z Teksasu (wszyscy z
teao samego rocznika 1949) łkró
cili w ten spoiOb czas oczekiwania
swoim fanom na now' ~ dłu 
g~.Viva LuVegas"-Vi

valZTOPI

*

Czy to prawda. te Beverły
Craven jest lllJJIUI. Tomek Miszczyt, Kielce.
- A jatte, prawda. Ma cónx:zk;.
i jeślijestona tak pi~ knajał mama
to ... za p1-f91at ma Pan szanS(:.

*

Sic- ma, ty bezczelny L .... ty
wyrzutku społeczellstwa Jak był
myci~ dorwały, to b)imy ci z D ... y
nogi powyrywały. Byłybyśmy
sz.czę:śliwe, gdybyt wyleciał z Redakcji ,.SL". Jak śmiesz obratać
czytelnilców. ( ...) Jaknie wydruku·
jesztego listu w całości, to jesteś
tchórzem do pot(:gi . entej".
Joe Yka. Joseph in.b.. Radom.
-W całości nic wydrukowałem,
ale to DĄjwatnjejsze fragmenty.
Nie driwi mnie~ prócz napisania z dutej litery wyrazu ,.D...y'" czytby at taki wielki szacunek? I
jeszcze jedno Wasze ,.a propo• to pisze si~ uoch~ inaczej. Macie
fajne ksywki. To sie ma!

XIX Notowanie Listy Przebojów Radia Kielce
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"MARPOL"

Hurtownie artspożywczychi pnemyslowych,
~

Włoszczowa, Partyu.ntOw 127 oferuje:

~ IIIGIJIIIY'O' i~ po t:miiÓI prodlu:mttJ.
~
lltrituy, popiorny,IIIIPCii-.lllt. JZkDIM i~
COOODODCCCCCOOOOCDDDODOOODOOODDOOOOO
C
Mb.-MHI Art.. ...... .._ s-w.b lltel.ll9-'71, tdlfu:US-6t
D
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BLACHY

SZVBY

RER.EKTORY

CHŁODNICE

- - . . u : A ljapo~Wtic~L
Hartownia l sklep:
26-0S2 No'Winy t.. Kielc,
ul Białe Zaał~bie 51
tcVfu (041)66-n-15
(dawna rest.. Podmiejska).
•

-

/itJhO
RE Busko zawiadamia. :ł:e
w m-cu IX/92 r. w aodz. 8
- 15 wys~ią przerwy w
dostawie p.,.du dla miejscowmci:
lla. l Busko Górb

u,

Kletce. Warszawska 146, tel. 31-67-09.
.Ję~ów, uL Kielecka 3 .
ZAPRASZAMY OD 8 DO 17 21llhk

TRAN8-AGROS Sp. z o.o.

'Wuvawa, ul. Świerczewstieao 61.
td. 18-59-67, 18-53-14,
fui8-S2-07, lłx817043

U. Podz&tncze,
7, 8 Busto Uzdrowisko U.
3,4,8Pawłów,Raj, Brzostków IV, V, Błotnowola lll,
9 Zwierzyniec
9, 10 Nowy Folwark, Mi·
tułowice III, IV,
9, Ił Mitułowiec I. U,
lO- l t Busko Sanatorium
Inwalidów
14, l!! Młyny U,
14 - 16 Szaniec wieś, Masarnia. Piek.ami.t: Pińcz6w

os. Grodzisko IV,

SwtM~ llSłql ,newuewo-spe4yc1f•e w u.Ja l D~
t.uk-b•łt:Hn.:J.

'" St1wia!ey do Pmltwa dyspozy(;ji nasz fiCbowy i IOłidoJ pcBODt:l
oraz DOWQCl.eSIIJ 5p0Gjalizmrany tabor (mln. chłodnic, CJ'5lł:Tll1 do
przewozu płynnych ut)'kuł6• tpOtywczycb, tan.t-kontcocry, podwozia kontenerowe, naczepy plandetowe).
• Prze,ric:z:iemy Wuz towar amocbodem. tolek i ltllilt:m.
• Stałym klientom umotliwiamy be:zpłal.ny przejazd DUZ)'ID łrod·
kiem transportu 'liTIZ z nodepmi, co pozwoli pi"UUłledzić droc i czas
przewozu i motc b)t fortll4 nqrody dll Wuuao prKOwn.ita.
• Ootooamy odpra• oc.ln,cb (Oitalecmydl, czaJ011'ycb, przebz.o.

wycbinast.ładoelny)wimporcienap~arao,jcznychwŚwioctu
i Olszynie, a w Słubicach zarówno w imporciejat i eksporcie.
'"Zorganizujemy kontro!~ l'itosani~ towaru.

ObletO!I~

_.,Dolna, Górna, Lo-

a:cze U.

l'

Lasy GłucbOw

l, Cel:iny l k.Rakowa
liSUobacz:ówl,

:!JLu--~

Jł Tucąpy Kołol'lia.

1911/t

1- 4

Niediwłldłze .-ql

nr 490

1 - 30 ul Gustawa Morclnb, Otrocz, Przyj mo ze abtcjl nr 266
- W)lhtc:zenill w".,. ~prac, ft'I08Ił wrsłllpić
WJ'łltCZ8"ill bez z:Htc:nnił ,.. noc..
2-ul. - - · .._, .-,, Prudazł<olol.e6ne,
Mftchock::e ze atac:jl nr 118, PodmftChodce ze atac:jl nr 649.

3- ul. JeleniowMa, s.m.onowlc:D, Tałrul\aU, t.eorner.,
Sudecb, Sowia, Plenłlń.U, 8fc:zk6w Szkolłl ze atecjl
nr913, Bfczk6wze atac:łfnr739.
4- Suków SDrota ze al8cjl nr 890.

• W}'Slawimy dokument T-1.
świecie.

Domt:ll. mJeszkal.Dy 60 m kw.
bud)'llkl aospodarcze 500 m kw.
u tdałce 4.700 m kw. wtrOd.
pnM:OW1lleryth op-6&6w dzJ.alll.owyd!.pnyul. Wltosa67wRa-

• Naszc sl.lwti za fracbt ~ tookurcncyjne.- w pi'"Q'J)I.dku zlecenia
nam~ iloki przewozów udzielamy totz)'StD}'Ch rablltów.
'"Słutymy~tatte.pnedu.wan:iemtonttahu-~l]tse.sti~
transporto"'partner'Owi ~edcmu ~ rwołeb pieni~.

-----·

NASZA DEWIZA- ZA WSZIE STARANNIIE,
SOLIDNIE l TERMINOWO.
Kałdy lllie•t jest dl• •u •.Y••ł•lejn:J .
Zatn,.i•r akwłrrt•r'•- WJUJrtłn•lt •r•wbrjat.

domla: pz, •oU.. teldoL

lei...48S-10,.pdz..ll.

Z B M E Radom, ul. Pulawska 8

Koziństa

25 Tur Oołny 0.. Wola Za·

----·

te . . _..., .,..... przerwy .. doMilwle ..-gil

1 -os. SI. Wzg6ne błokl nr 2, 3, 4, 5, 8, 7, wymłennlkownia,
Btczk6w ze atac:jl nr 740, 742.

• Udzielimy illfoi'IIW:ji o warunkach transpOrtowych w Pol.10e i na

14, 15, 11 Skorzów wieś,
SKR, Słabtowice Wygoda
14,15,11 Mlyny ~Ul, IV,
17 Pińczów Nowy Świat
.A'", Szarych Szeregów, Ił
Pińczów Nowy Świat ,.B",
21 Pióczów os. Grodz.iska
l, Śladków Duty: Tuczar·
nia, Bloki, wieś, Patac. 22
Pióczów l, Śladków Mały,
Miławt.a., CPN Andrze-j6wka,
23 Tur Dolny l, Pińczów
Tecbnomaa.
UŚ!adków Duty Leslska,

PrzyJmujemy zgłoszenia na Imprezy krajowe l zagraniczne
na okres jesienno-zimowy ze szczególnym uwzględnieniem
wycieczek szkolnych, sylwestra ilerll zimowych.

ifi;s -·--8-15dlo--

S~91)'sięW~łowsń•.,.J:Jw<::ądl.,włya~aninek,
• Idft jaUI.IIJda, ll•.ce•tntft płJufdiN11l aJ...HU wtuay.l

3,4-Pińcz:ówos.Grodzis..

to lll, Grotniti Małe,
Brzostków Błotnowola,
3, 4, 7 Grotnili Duto, 4-

Wczasy ktalowe·

~

Sztołal,

l - li Wierzbica U t.Kij, l
- 30 Tuczę:py, J4ty Stare.
l,lNowyK.on:zyn,SUW,
Że&Jup Krakowska,
3 Pińczów os. Grodzisto

~·

Oli 12.1X.l992 rob wiełka obaHb tu.
ceu za lłHtek ,..,-.osllOO - 300 DM.
Eglot Kalr-Luxor-Kalr {9 dni) -samolot.
Cena: 9.350.000 zł.
Ellat- Rlij odnaleziony, wypoczynek nad Morzem Czerwonym
-samolot. Termin: 21-28.X.1992 r. Cena: 9.590.000 zł. "
Maiorka- 26.1X-10.X.1992 r., cena: 9.000.000 zł
tylko przelot samolotem~ oble strony- 11 OUSD.
~- 5 dni, samolot, cena: 9.390.000 zł.
Tramo!na - Włochy-Francja-Szwajcarla-Auatńa,
od 6.Dt - 25.1X.1992 r.
~- 7 dni, wycłeczkl do Padwy, Bolonil i Wenecji,
cena: 4.600.000,- zł Jut od 6.Dt 1992 roku .
-Olszynka k.BiałobnegOw- 10.Dt- 24.ot 1992 roku
cena: ok. 1.500.000.- od osoby
- Sobłeazewo, Jarosławiec, Muaz:yna, Karpacz. Zakopanedowolna llo&ć dni, &wladczenla do uzgodnienia.
W nasze! ołerc!a rOwn!et·
- wycleczld do Paryta l Aten
- wyjazdy do Francji, Hiszpanii l Włoch
-komfortowe apartamenty l hotele na Rlwłerze Weneckiej.

11m1•

$C

-'

800 domków letnlskowych na terenie Danii czeka
przez cały rok. AtrakcyJne ceny, szerołd wybór, domki są
kompletnie wypoaatone, wyna}em od soboty do soboty.

Czynne od 7 do 111.

§

.Juventur"' BTM S. A. 0/W Radom
ul. Struga 7 a, 26-600 Radom
teł. 275-09, 278-31
t1x 0672602, fax 27831

Juventur

~

ogłasza l i 11 przetarg uieognuiczouy
ua sprzedaż sprzętu budowlauego
onz iuue jrodld trwałejak

- kouteuery, samocbody dostawcze.
Kontakt telefoniczny- Pionki, 124-592.
Społeczny Komitet
Budowy Zalewu w Afogielnicy
ogłasza pnelarg
IIII wy#ronan/e zbiom/lra wodnego O paw. 3 INJ
- z ujęciem wody.
Dolrumentacitl pt'O/eklr>wa do Wfll'fdu w biurze
Rady Gminy i Miała w Afoglelnicy k. Gr6}ctJ
w dniliCh 4 - 11 wrzein/a w godz. B - 15.

Tennin :rglas:mnla alett 10 dni od ulraZJJn/a się
ogłosania. Ofwly Mleży sldadtlć "'~
lcDpet1xh. ~sobie unieważnienie",_
l8lgU ,_podania pnyc:zyny.

Przetarg odbędzie się w Z B M E Radom, ul. Puławska 8- 14 dnia od daty ukazania się ogłoszenia.
W przetargu mogą brać udz iał jednostki
uspołecznione oraz osoby prywatne. Przystępujący
do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości
10 proc. cenywywoławczej najpót niej w przeddzień
przetargu. Najwytsze wadium upowatnia do
wzięcia ud ziału we wszystkich przetargach.
ZB M E nie odpowiada za wady i braki uleryte oraz
zastrzega sobie prawo uniewatnienia przetargu bez
podania przyczyny.
Szczegółowy wykaz sprzętu do upłynnienia jest
do wglądu w Radomiu ul. Puławska 8. Sprzęt motna
oglądać w bazie terenowej w Połańcu woj.
Tarnobrzeg (teren elektrowni).
· nie odpowiada za tre6ć wnłeszczonycb 91łosze6.

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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STRONA 14

St.OWO LUDU

NUMER 202

Brein.iewowie rodzina
miliarderów?
du:llskiej (r. prod. 1911,97
min.) ret. Erik BalliO&,
wyk..:
Ove
SpTOJOC.,

Matten GrundwalcJ.. Paul
Bundgurd

16.25 Losowanie gier lia.bowycb
7.30 l'rosrundnLt
7.35 Widcl
7~

Wszystko o działce
1.10 Rynek qro
8.35 Turniej lotniczy (2) - wi·
dowisto publicystyczne

9.00

Wiadotoołci

9.10 Ziarno- program redakcji
katolickiej dla dzieci i ro-

dzialw
9.35 Wall Disney przedstawia:
,.Kacze opowieści", ,.Ucietuticr"(2)

11.55

.Znak orła"

(14 - ost.) -

.N~wytsza &Odno6ć"

-

tcriaiTP

11.30 Telewizyjny t:onc:ctt tyczeó
ll.IO W"Widotne»ci
ll.IO W~wkidalekieiblislic
•n rysi~ wysp" - film
dok.. prod. indonez.yjskicj
Sobotnie
rendez-vous
- Wszystko o szkole
14.00 Eko-ecbo
14.10 My i świat- magazyo
t<.JO Z archiwum Teatru Telc-~i: Aleksander Fredro
1 Rcwolwcr" ret. Jan
:;widcrs.ki - wyt. Jan
Świderski, Barbara Wrze..

ll.AS

siństa,MarckWalcu:wsti,

Jan Kobuszcwsk:i
świata na
tutlu
ttmsrnbia
(w prurwie t.ransmisji)
Tclcexprea

15.55 Misl.n.ostwa

19.00

Małe wiadomołci

OD -

program informacyjny dla

dzieci
19.10 Dobranoc:
,..Przyzód
tilb wrobt.. Cw;m·
IJ.JO Wiadomnici
lO. lO Mapzynio - prosram saty<y<=y
20.30 XXIX Sopot Fcstival 92
cz.. l - koncert plowy
22.15 W"Jadomołci
2l.JO XXIX Sopot FestivaJ 92,
cz.. 2- toncert galowy
O.JO Zakończenie programu

Totalizatora Sportowego
16.30 Panorama
16.40 ,.Rodzinny
bumera.ns"
(17) - serial prod. ang:iel·
sto-australijskiej
17.10 Halo,lato
17.20 Za chwil~ dal.s:zy
programu - program satyryczno-rozrywkowy Wojciecha Manna i Krzysztofa

au

M>lemy
17M

Hało,lato

18.01-18..30
Program lokalny
1&.00 Kronika
11.15 Nicpospolity proboszcz
l &.Je .AJe kino" cz.. l - komediowy film montatowy
prod.ang..
19.20 Halo,lato
19.30 Bez protekcji - Michał
Zaborowski - reportat
1955 Halo, lato
20.00 .Ale kino" cz. 2 - komediowy film montatowy
prod. ang.
20.50 Halo,lato
11.00 Panorama
21.lS Słowo na niedziel~
11.30 Halo,lato
21.40 Stan rz.eczy - program
publicystyczny
22.00 .M\t pani ambasador"
(<)- seri..t prod. &.
23.00 2lote hity ,.Piwnicy pod
Barana..rru"'"- toncenjubileuszowy z ot:.uji JS-Iccia
l4.00 Paoomna
0.10 ,.Rozróba•-filmfab.prod.
fr. (93 min.) reż. Jean
Claude Missiaem, wyt.:
Robin Reoucci, Verortique Gen~ Gerard Dcsarthe
lAS Zakoóc:zenic programu

POLECAMY
.nw.J-włeN"

Polski dramat kryminalny z ro-

ku 1962. Pewien urz~ik hipotekijest hobbistą. sromadz4cym in~
formacje o ludziach urodzonych
291uteso. Odbywa on. te istnieje
dwóch mę:tczyzn o tych samych
danych personalnych - podwar·
Panorama
Kaliber 92 - wojskowy szawsti badylarz Henryk Nowak i
program publicystyczny
in!ynier Nowak. Odwiedza in1y·
Halo, lato
• nic~ i zostaje w ~em.niczych o,.Mała
bi~czb•
kolicznokiachzamordowany.Je• WIZ)'ta pani burmistrzo- go syn, siert.ant ~cji, ~paczy~· - serial animowany
l'la łledztwo w tej spraWie 1 wpada
prod.jap.
na trop afery szpiegowsPej ...
Lalatnido, czyli poryki·
waDia szarpidrutów
w cytlu .,Archiwum Teatru
Auto-mapzyn
Tcle~i·
obejrzymy sztuq
Halo, lato
Alebandra Fttdry ,.Rewolwer".
Tacy sami- program w j~
Jej bohateremjest włoski bantic:r,
zyt:u miaowym
który odkrywa w swoim mieszkaIch uoje- rodzina Sadowniu rewolwer, za posiadanie któsUcb
rqo przewidziane Sil bardzo suroMapzyo przechodnia
we kary. NaJcty wi~ jak ~prt~
Seans filmowy - Prosram
duj pozbyć się; kłopotliwego
Ewy Ban.as7.kiewicz
przedmiotu. Okazuje się; jednał,
Hało, lato
te nicjest to łatwe, gdy1 po Wdej
Polsk.a Kronika FLimowa
próbie uwolnienia si~ od ręwol
Akademia fllmu polsk:ieao:
wcru, ktoś znowu go odnosi ...
• Dwl,i panowie N" - film
sensacyjno-kryminalny
(r. prod. 1961, 90 min.)
ret. TadeunChmielewski
00~
wyŁ: Stanislaw Mi.i.ułski,
Joanna J~k.a, Barbara

PROGRAM il
7.30
7.35
1.00
1.10

8.35

9.85
9.35
9AO

10.00
10.20
IO.JO
11.00
11.10

11.20

--·-

1111DIDWDJllo&.

W....msta

13.00

Zwic~ta &wiata: .Zwie~ta Półwyspu Olimpijs-

tieao• - serial dok. prod.

fuU.ko-&fll.ic:lstiej
13.15

Halo, lato

IJAO Studło Sport
t<.l5 Halo, lato
I<.JO Notowania
pruboj6w

,...,,

~.o~~n:

--

PROGRAMI

7.55
8.00
8.15
8.35
9.00

Rolnictwo na świecie - RFN
Dylematy
Notowania
Kino Telcferii: .wyspa
skubów'" (S)- tcrial prod.
włoskiej

IO.JO • W80dnidookołaświata•
(l) - • Wyzwanie" - JCTial
dok..prod. ang.
11.20 Telewizyjny toncert tyczeó

1984, 98 min.) ret. Adam

11.50 Mqazyo .Morze•
11.21 Tydzień
13.01 Wakacyjny koncert tyc:za'I.T~Music--Boxu•

13.30 Raport - public. mi~
narodowa
13.50 W SWym kinie: gwiazdy
stan:aokina-Jcan Harlow
,.żona czy sekretarka•
- komedia obyczajowa
prod. USA (r. prod. 1936,
88 min.), ret. Oareoce
Brown, wyk.: Jean Harlow,
Clart Gable. Myma Loy
1S.25 100 pyta{l do Gabriela Janowskiego
16.05 Rbytmict
16.40 Biznessa - tekwizyjny
klub kobiet interesu
17.00 Teleexpress
17.20 ,.Dynastia" - serial prod.

USA
1&.10 7 dni- świat
18.40 Proaram rozrywkowy
19.00 Wieczorynb.: ,.Nowe przyJodY Kubusia Puchalkl•
IJ.JO W"11domości
10.10 ,.'Zawsz.csi~zn~dzicjabl
robota• (4-ost.) - serial
prod. fr.
11.40 KrzysztorDautsz.cwicz 92
22.10 Spotkanie z reportatcm
rrancuskim: ,.Brunatna
dtuma•
2.2.40 Sportowa niedziela
23.20 ,.Potarowisko" - nowela
TP(r. prod.l%8,29 min.),
ret. Ryszard Ber, wyk..:
Wicsław
Michnitowski,
Alina Janowski. Kazimierz Rudzki
23.50 Gdybym był ltr61em .To Oljaorsze"
14.00 Zakoóczenic proan.mu

PROGRAMil
6.SS Przeal4d
7.25

tyJOdoia (dla

niesłJSZ4C)'Ch)
Film dla nicsłys:qcych:

,.'Zaws:zesi~zmJdzieja.kaś

robota• (4-ost.) - serial
prod.fr.
&.SS Słowo na niedziel~ (dla
niesł)tsz4cych)

9.00 ,..Świat jest jeden• - .Za·
głada•- fllm doL
9.30-10.30
Program lokalny
9.30 Windsuńmg
10.00 Lokalny koncert tyczeń
10.30 Róbtaco chceta- listy do
zespołu - pf'OIJVO Jenego Owsiaka
l O.SO Halo, lato
11.00 Animals
11.50 Halo,Jato-.Szot"- prog·
ram Kabaretu .K.tib•
11.05 Truskawkowe
studio
- prosram dla młodzicty
12.30 Podróte w czasie i przestrzeni: ,.2:y.Mca planeta"
(9} - .o..rua 14d<lw" serial dok.. prod. ang.
13.lS Halo,lato
13.30 Wzrockowa lista przebojów Marta Niecttwicctieao
1~.00 HAlo, lato
14.05 ,.Droga ku wojnie"- "Stany l.,jcdnoczone• - serial
dok. prod. ana.
1~.55 Wydanenic tygodnia
1S.20 God.zinazHannąBarberą
- filmy animowane dla.

dzieci
16.15 Halo,lato
16.30 Panorama
16.40 ,.Rodzinnybumcrana'"(18)
-serial prod. auslral.-ang.
17.0S Wielka gra- tcletdmicj
1&.00 Szczęśliwyrzut-tclctumicj
18.20 ,.Alternatywy 4• (9-ost.),.Upadct• - ICrial TP
19.20 Europejski rniesi4c kultury: • Wieczór wagneroWski•cz.2
20.05 Tck:kooferencja Dwójki
11 .00 Panorama

li.JO ~sknynb
11..40 ,.Tylko ty.~• - dramat
obycz.. prod. USA (r. p rod.

Brooks,

wyk..:

Adams,

Griffin

Brootc
Dunc,

_Karcn Young •
23.20 Koncert Ozzy ego Osboume ·a (l)
l4.00 Panorama
0.1 O Koncert Ozzy 'tso Qs..
boumc ·a (2)
0.30 Halo, Jato: ,.Ernest wampir"
0.35 Zatoóczcnic programu

-

RADIO "JEDNOść"
UKF 71,95 MHz
6.00 Przebudzanld muzyczne
7.00 Powitanie 7.15 Transmisja
mszy św. Z ko&cioła $w. Trójcy
8.00 B&ok muzyczno - lnformacyjnywoprac. ks. T. Tobolakiego
10.00 Nasze problemy- nasze
sprawy .Aikohołizm" 10.30 Bar·
wrry $wiat kultury l muzyld- aud.
S. Stodulskiego 11 .30 WspOina
modlitwa - Ank)ł Pań81d 12.05
Moje lascynacje śwlętymł- aud.
E. JOzełczyk 12.30 Potagnanle.

N-

7.00 Powitanie 7.1 5 Poranek z
woprac. Z.luczyń
sklego 9.00 - 9.45 MAM czyli
Moja Audycła Muzyczna- program dla młodzieży M. Jaworskiego 9.45 Zadzwoń donas-w op-rac. K Kwiatka 10.30 Msza świt
ta 11.30 WspOina modlitwa Anioł Pafiski 12.10 .stare przymierze•- rozwatanla biblijne T.
Zychlewlcza 12.25 Pot.egnanle
"Jednością;

-

RADIOKIEl.CIO
5.00 Takty 1 minuty 6.00,
16.00, 22.00 BBC 6.15 AktuaJ..
noścl dnia w opr. E. Okońsklej
16.05Aktualnoścldnla w opr. M.
Orkisza 8.1O Blok reidarnowy
8..30 Klucz do samego słeble aud.
Heńka 8.40 Muzyka Instrumentalna 9.00 Wladoll'IOŚCI
l radio klero'NCOw9.108ama radość (powl) 10.00 Magazyn Informacyjny 10.10, 12.05 Kurier
ogłoszeniowy 10.30 Spotkanie
z Jerzym Krzeczowsklm - aud.
M. Bielecłdej 11 .00, 12.00, 13.00,
15.00, 19.00 Wiadomości 11 .1O
Sprawa na dziś - zwierzęta
dornowe 12.30 Na przypieckuaud.Z. Heńka 13.1ORozmaitości
1 muzyka 14.00 Tygodniowy
przegląd wydarzeń 14.15 Plosenkl z tekstem 15.1 OZ płoeenk.ą
przez lata 17.00 Koncert tyczeń
19.05 Radło sport 19.15 Rocko-

z

Gdzie si~ podzjały pic~dzc
ostatnicao bonzy z rodziny Bre:t~
nicwów? Ten problem interesuje
dziś szczegółnic odpowiednie
moskiewskie ~Y. których
pncdstawiciclc pilnic poszukują
w archiwach b. KGB jak:ichkolwict śladów przekazywanych na
specjalne konta w zagranicznych
bankach sum, ponoć dla zwyczajncao śmiertelnika wprost nicwy·
obrUałnych. Jełli szwajcarilic i
nicktóre zachodnie banki zdccydlti4 si~ na ujawnienie tajemnicy
~f6w, dla dziedziców fortuny
pn)"lt'Ódcy światowego proletariatu. roz~ s.i9 powa:tne kło
poty.
(PAI}

DrugiKuroń
SS-letni komik Oicter Haller·
vordcrod wielu lat rtie zrobi prał·
tycznie ani jcdncao kroku bez
sweaotermosu. Wczasie~nia
fdmu czy podczas wy~p6w w te-atrze ma go ciągle w zasię;gu ~ki,
popijJ\i4C CZ(:stO nie słodzoną herbatę;. Termos jest jego talizmanem, którego dosłownie nic
spuszcza z oczu. Kupił go w 1978 r.
w Patytu najcdnym z,.pchlich targów'". Była to milolć do martwego
przedmiotu od pierwszego wej(PAI)
rzenia.

Kara
czy nagroda?
W Amsterdamie katdcgo roku
odbywa si~ uadycyjny tonkurs
cukierników z całej Holandii. Qs...
tatnio zaprezentoWano ponad 350
n.;bardzk:j wyszukanych smakowo i ,.architektonicznie" tortów i
ciast, a zwyci~ otrzymał w nqrod~ złoty nót i taką1 paterę:. Po
ru pici"WSZ)' jury wprowadziło
tałte Ort dla nie10lidoych pn?
ducentów, w wyrobach których
wyczuwa si9 zbyt dutą zawa:rtość
cukru -muszą dobrowolnie ~cść
przesłodzone smakołyki. Tylko
bowiem w ten spogób unikn4 wysoki~ arzywny zapieczenic ,.bubli•.
(PAI)

walala20.00Przeglądwydarzeń

Skandal

kułturalnych 20.1O W świecie
syntezatorów 21 .00 Spacer po
starych Kiełcach- aud. arch. M.

w klasztorze

Ka<p;ń81dej

-

6.00 Takty l minuty 7.00 Serwis lnlormacyjny 7.05 W śwłecle
syntezatorów 8.00, 22.00 BBC
8.30 Magazyn kulturalny w opr.
M. Bednarskiej 9.30 Muzyka
młodzieżowa 9.40 Kwadrans dla
studentów 10.00, 16.00 Koncert
tyczeń 11 .00 Przegląd wydarzeń kułturalnych 11.10 .Odyseusza droga powrotu do Itaki.
(cz. 4) - Muraazl - tebraczy
etap - rep. M. KarpińSklej 11 .30
.457-05- jeste~ 14.00 Ma·
gazyn Informacyjny 14.1O Dziecięce radio 14.30 ,.Wokół secesji• cz.2- ,.Tylko dla dekoracji"aud. M. Karpińsklej 15.00 Przeboje ,.z myszką•15.30
poszukiwaniu rodowego herbu· - a ud.
Cz.Kusaala 17 .00-..MI~tydzleń
-jutro~ 17.10 Nowo6cl pły
towe (1) - aud. J. Jopa 19.00
Wiadomości 19.05 Radło sport
19.30Nowo0dply1owe(2)20.30
Poetyckle spotkania - aud. M.
Podwysocklej 21.00 Muzyka na
8wiąteczny wleclOr 23.00 No-

.w

WOśCI płytowe

(3)

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

Nicbywały skandal miał miejsce w kluztorze cystersów w
Naumburp1, który aości w swych
murach tzw. szłoł~ elity. W skła
dziku przeznaczonym na szczotki
i łcierkl złapano in flqranti same-go dyrektora szkoły, 54-letniego
Ebcrbardta H. i nauczycielkę; mu·
zyki. Watnemu szkoły, wcześniej
uprzedzonemu przez anooimowcao informatora, te w pomieszczeniu tym spotykają si~ zakocha·
ne pary, udało si~ dopiero po 2
godzinach sforsować drzwi do miłosncao gniazdka. Całemu wydarzeniu przyglądali si~ uczniowie
szkoły, personel, a nawet przypadkowo przebyw~ tam maJtonka pana dyrektora. Okazało si~, te
donos złotyła jedna z nauczycielek, której powabu nic dostnegl
.rozerotyzowany• dyrektor, tt6reao do czasu załończcnia dochodzenia wysłano na bezpłatny ur~
top. Cala sprawa wywołała sporo
szumu w miejscowej prasie, a wielu rodziców wypisało swe dzieci z
mało ,.pcdqogicznej• szkoły.
(PAI}
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Plaga szczurów
Dzitie SZCZUty z.amjeszklJ.i4ce
zsypy, piwnice niszc:z.t insWacje.
łciany, wyposatenie piwnk:zne i
zapuy.Jdli ą bardzo &fodne lub
c:u,K ~ z.qrofone, ł1lOM uata·
kować c:Jowieka. Zdarzyło to si~
w ubiegłym roku w jednym z blo-

ków przy ul. Piecka. Szczur polf)'Zł dziecko, d.".oje dzieci polfY·

zianych zostało w b..mienicy przy

ul Bua:ka. Przypadki takie stanowi\ olbrzymie z.qrotenie. Jak
wiadomo, piwnieme szczury i
nieod~e ~

z nimi

pchły ~ roznosicielami wielu
chorób. Dtuma co prawda nam
ju1 chyba nie grozi. ale t6łtaczb,

Filharmonia zaprasza

Przeboje

w pałacu
Filharmonia kielecka zapruza
w niedzielę; o aodz. 12.15 na koncert w pałacu bistupów.• Przeboje
mistrzów"' ~wykonywać k.io-

leccy muzycy: Jea)' M4dtukl- akordeon.Mardll Pak*- wiolonczela, Amu Jaroli l Darłasz Słoke
włec-

o~

rortepian.

dur brzuszny, wścieklizna. grzybi-

ca, robaczyca nie q wyk.luczooe,
zaarotenie
epidem1olo&icznc
wcią1 istnieje. A plap szczurów
nadal jest spraW4 aktual04: jedna
para w ciąau roku mote ~ 1000
młodych.

Do niedawna spółdzielnie
mieszkaniowe miały obowi4z,ek
dwa razy w roku torzystX z tompleksowych u!lug deratyZaCyjnych takładów dezynfekcji, dezynsc:tcji i deratyzacji. Teraz
(&łównie ze wzal~w

firwoowycb.) zabieli ocl.s:zczu.rzan są
przeprowadzane tylko w pojedynczych blokach ay tlatk'acb miesz.

kalnycb. Za oczyszcuttie z gryzonijednej piwnicy lub zsypu pła
ci się: IS tys. zł. Jetełi chodzi o
zdrowotfl4 prewencję:, to cena ta·
czej nie jest wraórowanL Niestety, zabiegi przeprowadzane q tył·
lm tam, IdZie spółdzielnia lub lokator zgłosili taką potrze~.
Szczury q sprytne: jdli wyczują
niebezpiecteństwo, przenOSZJł li~
ruszą zwyklej trucizny.
Hejsłabsze nich~ obowi4zek
spróbowania czeanł, co wydaje
si~stadu podejrzane. Szczua:y ka·

dalej. Nie

z

mibze lin4C ratuje stado. Reszta
tego nie ruszy. Dlateao trutki stosowanewtej chwili msJ4 przedłu
tone działanie- aryzonie zdycha_Kpotncch,czterechdniach. Trutki takie mumifikuj4; szczurze

Pawilon przysłoni świat?
Mieszta6cy bloków nr l i nr 3
przy uL Zamenhofa zPosili. te
od kilku dni pomi~y blokami
~ą

roboty budowtanc. W
miejscu, w którym stał kiosk
warzywny, budowany jest pawilon
handlowy, który zdaniem interweniujących przysłoni olma w
poblisticb blokach.
Zdziwieni są tównict tym, te
nikt z zainterc90wanych budo-.
nie rozmawiał z lud:f.mi, którzy
mi~ bezpośrednio w rejonie
budowy. Natomiast Komitet

z
miesztańcami wyraził zaod~ na
przesunięcie
piaskownicy dla
dzieci. - Prosimy o wstrzymanie
budowy do czasu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
pod kątem potneb budowy tak
du±ego obiektu, w miejscu, który
jest tylko pasem zieleni mi~y
blokami i miejscem zabaw małych
dzieci- czytamy w piłtnie do prezydenta Kiek, Podptsało ~ w
nim li mieszbiu::ów.
Osiedlowy

bez

tonsulw;ji

(ąls)

Ktokolwiek
widział
W dBhl 4 U,a 1992 r. okole
pa_ 23:30 '""llł. Słed:lewlca w
Kiek:adt- aasbeneJO~ DT

-.- .. Katan1u.. • byty.

lkłepe:lll

blt<p,ole_
.._ ,..
"Mo4y - · - ..........
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UIIll'l w d.alu.autępa,.. ale oa,..kaWSIJ pnytomaołd.

Ko.eaa Rejo-oWI PoUc:Jl •
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Klekadl:ttrnellslę ,,rołblt.

s6b, ..... b,.,. .............WJ>k•_
......_ k o o taktz. DP w Kiekath aL
IRIOlliłarzealltr'UdoOMbJ,b.6nlide~JOwWoiDII,.ak
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kkb 14. poL 111, teL ~168, 29224, 29-212. .. tMz. td 1.00 ..
15.00.
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KPN na ulicach
W czwartkowe popołudnie koło OH .Puchatck", Konfederacja
Pollk1 NiepodJesiej zorpnizowała wiec,. by uświadomE ludziom

niebel;pieczWtwa zwi4unc z
prywatyzacM. W tym samym dniu
podobne U.c;ie zorpnizowano w
Kiclcacb przed bramami.Chemaru•, .lWy", .,Polmo-SHL•, w

Swtystu-Kam.,
Standxnricach, Oscrowcu Sw.. Pillczowie,
Kazimierzy Wielkiej.
- W przyszloki mote ~ okate ta prywatyZacja jest 11.-i-

zać,

więimJ

afe11 aospoda.rcq w

~

wojennej Pobce - mówił przed
.Puchatkiem• do kilł.udziesi~iu
przechodniów DlotdQ ln'łft:Q"6*1. szef oddziału kieleckieao

KPN.
-Bezwzalę:duoato, c:zyktoł

pÓłF zadrren pour~QallfYdl r~abyw-
cdw luułami typu: U ntu nąjtanit;J;

jest czerwony czy ró:towy, je:teli
popełnił prz.estę:pstwo, to KPN
~ie dla takieJO odpowiednie
miejsce. Minister Lewandowski
powinien stan~F: przed Trybunałem Konstytucyjnym

u

spDIÓb

przeprowadzenia
prywatyzacji
- powiedział poseł Juua ICea.
w trakcie wiecu przed ,.Pucbatkicm'"~to b6jk~. Kidecc:y •
narchiki nie IDO&Ii darowiĆ ot.
tawie KPN,:te usun~a icbzc spotkaniazLcszkiem Moczulskim. Interweniowała Stra1 Prezydencka.
Spisann nazwiska wszystkich winnych u,iłcia.
-Tego typu akcje uliczne ~4
si~ naszym codziennym folklorem. z kSóreao nic nie wynika lkwitowałak*KPNjedenzprzc

chodniów.

(apis)

1}/ka tu nlljtllti.ru... lub po pnmu
Ttmit;JI

Z

niM~rpltwo.idq ocz~ku

~my niJ .sklep rtkltJmll)qr;y ~lf
l~m:Darma!

htu-

*

Na jlltJIOdt DT ~Pudlatd•
napi.J, Jaóry powin/m brzmi«: NI~
naklt;Joć/, wyglqdiJ mnl(/ wlra:J

tllk: KLJ?JA Z/NA NAX. Przykldl,
PIUCZJIIDI L•• w.czql uywać7

* eonu

cąid(J moiniJ ~potlcDć
na na.s:rydr ulicadr ludzi po.lqqdr
a Zlłaczqcęj nazwk .ko.(Ynler". Zlwkcuuu7
KM«iaru urztdl(/ql;y na baw.rach z upadabani~m prrunłl4}q
nagiDifia. w których nagromadzeNI~ .tzw. brzydldcJr ~mzów ZDWZI}'dzf/aby ntJił't't ziiJłydJ rtzyd~nt6w
zpod Tde/L Ni~ daJt, U z/11WD bali
od tu~.dmioru deyMII, tajuzcze uzzypuchnq.
(j",j

paplm~ry

*

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

truchła nie staj4 się: wiC~C proble-

mem. A w jaki spo!6b trutki zahM? Niestety, nie q to najbardziej humanitarne spo,OOy z
motliwych. NĄjczę:ściej trucizny
zwapnil.i4 tyły, doprowad.u,A do
~kaniaoaczyil krwiooo6nych lub
blokuj4 łaknienie, co w rc:rult&cie
powoduje śm.ieiĆ ałodowt- Brzmi
okropnie, ale to konieczność.
Chyba :te mieszkańcy bloków obleaanych pi'Ul.szctury kupi4 koty
(po odpowiednk.h ubiegach nie
~dzie im groziła kolejna plaga kotów). Szaury,jako :te q :twierz~lami inteliaentnymi, ehrolli4C
swoje młode, przenioq się: z terenów, na których teruje koL
(EI'A)

Obejrzeć

i kupić
Polskie Stowarzyszenie Edukacji Plastycznej oraz kawiarnia i saJon ,.Dora• zapras:tl\ią w ka:tdą
niedzielę: w aodz. 9- IS do galerii
,.Puntt" (ul. Wróblewskieao,
nie opodaJ mlcjsk.ieao t&rJOwiska)
na WJ'ItawJ tw6n:2ok:l tleltcklclt
~- Jlueyk4w. Wybrane pra·
ce ~ motna kupić na miejscu., a ta.t:te wp]erii przy ul. Koł·
ciuszki 11.
(eł)

