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Polacy kupili 120 tys. samochodów

AUTO? TAK!

Kieleckie salony sprzedaży samochodów polskich i importowanych prześcigalłl slf w reklamowaniu,

byprzyc~gi14Ćkupujęcych.Deelerzyobniźajł1Ceny, proponul.ll dodatkoweusług i. Auto mom. kupićn

gotówkf, na raty- oprocentowane l nie, w leasingu i w systemie argentyń skim. Jut dziś zawierane ą
umowy na bezcłowe samoclłody z kontyngentu na rok 1994.
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Stanowiska w województwie dla PSL?

Kiełbasa

powyborcza

- Polskie Stronnictwo Ludowe po
m drugi wygrał o wybory na Kielecczytnie i to upoważnia nas do się
pnia po n"wyisze stanowiska w wojewódzhri.e- powiedzial wczonjnl konrerencji pn.sowrj po:seł, prues ZW
PSL- Alrred DoiiUip lski.

W parlamencie z PSL Kielecczym~ reprezentować będą obok
A. Domagalskiego: senator - Stefan Pastuszka,posłowie: Leszek
Bug~ ,

Tadeusz Kowalczyk, Miros-

law PawlakiTadeusz Madzia.
Na pytanie, czy PSL speł n i przedwyborcze obietnice A. Domagałski
odpowi edział, te stronnictwo "tak
wiele wybo rcom nie obiecywało i

wyborcy tak wiele nie oczekują, poniewat zdają sobie spraw~. te nie
jest możliwa szybka poprawa stanu
gospodarki".J egozdanlem PSL jest
wstt.nie dolrzymafwszyslr.Jch prztilwyborczychobielnic.
PSLzamiena. u trzymać dotychczasowy kierunek rerorm. Opowiada s i(: za gospodarką rynkową i prywatyzacją.
Kwest ionuje jednak
me tody i rormy wprowadzania rerormprzezpoprzednierządy .
Mirosław Pt.wlak (otrzymał rekordową l iczbę głosów-pon ad 40
tys.) zap rosił uczestnil:ów konrere ncji na ki elba~ i k iszk ę· .,powyborczą" .
(el)

7 Kielecczyzna
1-iiiiiiiiiiiiiiiiii.--:;;:",_ 71
aato
ma 15 posłów
Prezentujlit laureaci naszego

konkursufotogr:~littne go.

Obok jedenastu poslów, których wybraliśmy w okr~gach
(czterech z PSL, czterech z SLD
i po jednym z UD, KPN i UP) z list
krajowych weszli do Sejmu : Ursmla Paj:tk, kolejarz ze Skartyska- Kam. i Zona Grzeblsz-No11·ł c-

Fot. O. Gacek

"Syreriy"' jut nikt nie chu
Od p~tku tego roku w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta
w IGelcach zarejestrowano prawie
2000 samochodów róźnych marek
wyprodukowanych w 1993 r. W
pierwszym pólroc:m w całym kraju
Połacy kupili 120 tys. nowych aut
Po inrormacji o zawieraniu
umów na kontyngent 1994 roku, w
wielu przedstawicielstwach rozdzwoniły się telerany. Deale ł"Z)'
uwalaj" ie pont.d 30 tys. bezcło
wych samochodów z EWG zostanie
sprzedane błyskawicznie.
Przedstawiciel "Fiata" finna
,.Solo", sprzedała w Kielcach
w tym rok u ok.l iOOsamoch.odów,
w salonie obow i ązują ceny rabryczne. Co miesiąc wydawanych

Grypa
zaczyna
W warszawskich przychodniach
od kilku dniustawiaJlit slę d ługie kolejki chorych na grypę. Lekarze zac:zynlij~ się obawl_
a f epldemiL
U kieleckich lekarzy i w aptekach nie zaobserwowano na razie
zwiększonego ruc hu. Mimo to,
coraz wi~cej osób zaczyna się uskarżać na ,jesienne" do l egl iwości
-katar, kaszel, podwy:tszon ą te m·
perat u rę:.

(dm)

Dzisiaj śpimy dłużej

jest 20 aut dla kupujących w systemie argentyńskim. W tym systemie płaci się co miesiąc raty, a zainteresowa ni tworzą grupy 72osobowejeśli kupują ,.fiata 126"
i 100-osobowe dla .,polonezów".
W katdym miesi ącu dwie osoby
z grupy stąją się posiadaczami samoc hodu. Jedna w wyniku losowania, druga po przeprowadzeniu
licytacji. Najbardziej pechowi odbierają auta po 36 lub 50 miesią
cach. Firma wprowadziła mo:tliwośe oddania w rozliczeniu starego samochodu za nowy.
Autoryzowany dealer .volkswagena" i "audi", EXBUD- 1 od 12
września oreruje 100 samochodów po cenie obnitonej o 30 - 40

mln zł . Najlepiej sprzedaj<\ si ę
"golfy" w kolorze czerwonym
i wiśn i owym.
Firma,.ETcoop'", dealer "opla",
po wprowadzeniu VAT obni:t ył a
ceny samochodów o 5 milionów.
Bezcłowego "opla corsę" mo:tna
kupićjut za 180 milionów, za "astrę: " z cłem i podatkiem trzeba za·
płacić 300 mln.
Kielecki " Polmozbyt" oreruje
ok. 20 rótnych marek i wszystkie
mo:tliwe sposoby sprzedaty.
W~ę kszośt. Ideleckich flnn nie
chelala zdradził, Ile samochodów
sprzed a ł y w tym roku. Ich przeclstawiciele twier~żeza interesowa

nie autami i nowymi sposobami
sprzedaiyjestogrom ne.
(mag)

Nagłowice rozmawi~ą

ze światem

Śnieg niegroźny
W Nagl011ieach było 50 numerów telefonicznych, jest 320. Wczoraj otwarto no11~ centn.lę firmy
,.NorthemTelecom'".
- Gmina zainwestowała w budow" du:to, bo2 mld zł.Aieto bylo koniet:zne - mówi wójt Nagiowic flibieta Frejowsb. - Kiedy
była stara centrala, ppdczas opa-

dów deszczu czy śniegu , byliśmy
odci~ci od świata.
Centrala nalety do najnowocześ niejszych w Polsce. Cz~ sterująca połączona światlowodem

z Nagłowicami, znajduje się w S~
dziszowie. Cyfrowe łącza zapewn iają automatyczne połączenia 1.
całą Potską i światem .
(top)

W Nadziejowie płonął las
W anttek w Nadziejowi e, &mina S&ltportów, spłonęly 3 hektary
poszycia l up111wy ld nej.
P rawdopodob ną przyczyną pota ru jest podpalenie. Wstęp n ie
stratyoszacowano naokoło20 milionów zł otyc h . W akcji gaśniczej

uczestn iczyły 4 jednostki kieleckiej straty po:tamej. Rozprzestrzenieniu s i" po:taru zap.obiegly równie! dwa samoloty ,.dromader",
przysiane z Rejonowej Dyrekcji
Lasów w Radomiu.

(dm)

UWAGA, UWAGA 1!1
Tylkodo 30.1X.1993 r.
(również

w

niedzielę

2 11.1X.1 993 r.)
do nabvc:la
274000strowiecSwitlokrzyskS.

wpłodld

po promocvineł

cenie

4 2.800 zł/tonę (z VAT-em).
Sprzedaż

prowadzi

kasa cukrowni,
w godzinach 6 - 14.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Liderzy SLD zapewniają

NUMER 223

"La Libre Belgique"

Reformy będą kontynuowane SLD nie chce rządzić

W CDSiepl~tko1ł·ego spolklnla :r:
przedstaw:idelami korpusu dyplomatyc::r:nego w Polsce, liderzy
SLO:r::adekl:arowalidJ~,ieniedogos

podarld rynkowej i skutec:r:nl!, polltykę socjalnl!,. Pot"·ierd:r:ill chęć
utrzymania jak n~lepszyc:h stosuni.:6w P olski ze św·iatem l chęć
integracji z EWG.
lózer Oleksy powiedział, te po
wsl~pnych rozmowach zinnymi ugrupowaniami parlamentarnymi, SLD
"ma gl~botie przeświadczenie. te jest
najblitszy utrzymania dotythczasowych reronn·. Dodał,te Sojuszdeklaruje realizm i konlynWicję w gospodarce. Podkre:ślil, te SLD nic zmieni
swego stosunku do prywatyzacji.

W~blit.s1.)·rueusi~:tdroł.tj~"polo

IIC:tJ•.,.Nijp11111'dDpoclobnicjwpatdzlcmlku,ookoloSproe."-poinformo·

wal wpl~tck sn-fmukctingu ł.cnliskicj
(abryki,EdwudTr:)·lnik.

_sLD jest gotów zapewnić kontynuacj~ w MSW i Msz· - zapcwnil
Aleksander Kwaśniewski, aczkolwiek
mo!e lo b)t !rudne wobec odmowy
j.'l.kiejkolwiek W!>półpracy ze strony
UD. Dodał, te SLD nic zastosuje
czyslck w administracji państwowej.
. Wszyscy urzędnicy, którzy dobrze
działali mogą sp~ spokojnie·- powie·
dział Kw~nicwski.

Włodzimierz Cimoszewicz stwier·
dzil,te.SLDmatcnsamccl,copoprzcdnicrządy:dątcnicdosilncj,

sprawnej gospodarki rynkowej iskute<:znej polityki SOI;jałncr. Rótnie<~
pole~~ na sposobie pokonywani a drogi do osiągnięcia tego celu•. Pod-

Nagłych przypadków wymagaznacznych nakładów fi.
nansowych
oraz
znacznego
wzroslu cen żywności najbardziej
obawiali si~ respondenci sondażu
Demoskopu, przeprowadzonego
na kilkadni przed wybommi. Oba·
wy laki e wymieni lo po g6 proc. badanych. Rzadziej budziła niepokój perspektywa utraty pmcy
(46 proc. nnkietowanych).
Sondat Dernoskopn przepro·
wadzony został w dniach 10 - 14

sądck

(PAP)

polskiego narodu-.

"Polo,P1ezy''

drozsze

wmw przyczyn seykuj.11«J się poi-

września br. na 996-osobowej rep-

rezentatywnej próbie dorosłych
mieszkańców Polski w wieku 15 i
więcej lat.
Ankietowani obawiali się te:t
znacznego wzrostu kosztów Ie·
czenia (81 proc.) i znacznego
wzrostu opłat za mieszkanie
(75 proc.). 54 proc. badanych wią
zało je ze znacznym wzrostem
koszłów kształcenia dzieci.
(PAP)

Przemyt za 10 miliardów
ProbratorrejonoW)' wStublcath (woj. cor1.o11'Skldustoso11'1l areszt tymaaso·
wy woli« ob}'1llltda polskkco 7.amies:tkale&o we Fnn(j~ kt6rcgo zaln:yrnano na
~kiu p-anii:ZIIym wS11iecku podcus pr6by prumylu 9-łkl7Jota i Jlatynyo W~~r·

loki ponad 10 mld zl.

(PAP)

Akwarele na dzieci
Aukcja akwarel Marcina Kurzei odbę;dzie się: w niedzlel~. 26 bm.,
o gqdz. 10 w Ruskim Domu Kultury. Zgodnie z ;tyczeniem artysly,
emerylowanego nauczyciela z Buska, dochód z imprezy zostanie
przekazany na pomoc d.zieciom niepelnosprawnym.
(gk)

·-

Oprócz jut wymienionych byli;
Iubelia Sierakowska, Ewa Spychalska,LeszekMiUer,Jer:r:ySzmajdzirlski, Tadeusz l wir\ski. Wśród dyploma·
tów zm~jdowali się m.in. ambasadorowie Belgii, Kolumbii, Rosji, Ukrainy,
Wielkiej Brytanii, Australii. Przybył
przedstawiciel Banku Światowego w
Po/so:,lanllume.

krcihl,tc.l9wrze:śniazwyciętylroz

Boimy się wzrostu cen
i nagłych wydatków
jących

Za stołem prezydialnym w sali
kinowej siedziby SdRP, gdzie odbywało s~ spotkanie, zasiedli posłowie,
na których -jak powiedział Cimoszewicz - &]osowato ponad pól miliona
wyborców, .więcej nit na wiele partii,
kl6rc nie znalazly się: w parlamencie·.

Z llęltokinl iale• :u.wia. . . . .•J,
U l3.1X.I993 rob z...t

dr PIOTR KAWIŃSKI

Smlea:ne wyruy ws,e.la.a. Rofti•ie z.arte&o

4yrd!.q., kol.r i.HIU ·i kele4zy z Wojewótlr.kiq:o
Spetjlllislyaaq:e SąiU!Ia Dz~co ba. Wł. Badlew-

wyikl, Tr:)-lnikwymicnilloBacj(i rosn~tt koszty produkcji.
NljlańseyiYJ-ł.clllliskiceoautakosz·

tqje obcmie 108,5 mln 71, najdrotszy-

136_.5mln :d.

Szkiełkiem

(PAP)

Chot Sil pierwszą pa~ w
kraju, "dawni komuniści wzdra·
gaj~ się przed ponownym obję
ciem rzłłdów" - pisze w piątko

Wałęsy" oraz przedstawienie
jednego kandydata na premiera,
zamiast trzech - jak domagał
się prezyde nt.

wej ,.La libra Bełgique" war-

szawski korespondent gazety
Jean Orvał.
Powołując się na .pewnych
polskich komentatOł'ów·, Orval
twierdzi, :te SLD z premedytacją
wydaje oSwiadczenla wywołują
ce niezadowolenie prezydenta:
,.SLD nie chce w tej chwili brać
odpowiedzialnoSci za rządy i
szuka alibi w postaci odmowy ze
strony prezydenta". Dlatego
zapowiedział: uchwałenie nowej konstytucji ograniczającej
uprawnienia głowy państwa,
zdymisjonowanie prezesa NBP,
Hanny Gronkiewicz-We/z, która
_cieszy się mocnym poparciem

Także PSL wzdraga się przed
powrotem do sytuacji przypominającej mu czasy, gdy było .wasalem partli komunistyczner zauwata korespondent belgijs kiej gazety.
Wyjście alternatywne - koalicja PSL, UD, UP i BBWR -zalety
teraz, zdaniem Orvala, od molliwości ,.poroz umienia między UD
a P~L. ktOłych programy są
doSć rozbietne. JeSii oka:te się
to mo:tliwe, premierem mógłby
zoslać Waldemar Pawlak- konkluduje autor.

(PAP)

i okiem

Kontrakt demokratyczny
"Życi~jnt mistn.m~ ni~spodzian~k.

Gdyby ktpi rzt~ry zal~ie lata temu, w tlniac-h gdy pani Szrz~pkows
ko ogłasza/a . koni« komunizmu ~
powittlzial, iż za pirłdziesiqt mieSifQ' Zltów bfdzi~my mitć Stjm o
sk/otfzie,jokimnawetnitmorzy/o
tzw. strona rządowa przy okrqglym
stole prawdopodobnie skierowano
bygodo/ekarzaoznan(is{J{'cjalizacji. Dziś przrdtram oczy patrząc na
wsi(IJRY obraz parlomentornydi
law. Przerid . po lt"'ł·ej" to o wide
więcejnii65prOtXnt!

natychmiast dolo sir za11wtiżyć w
cfzialalnoici .kontraktowtgo Sc;A .tamten"wlainitSrjm. możnll
to sprawdzić w tlokume11tacji jpgu
praey, t:{ektów, zapint sir w historii
Pofskidobrymiyciorysem.Onabiektywni~ stworzy/tak silne pods/t/111)'
polskich n:form. i e noK'('/ . •l}'brmicy
narodu • poprzedniej kaden(jl.
mimo usilnych starari, nie potrafili
zburzyć. NaK'd sam potrafli sir rozwiązać. ro b(dzie m11 zapisant." na
konto.ma"i 110 pewno 1/obrzeprzr:z
hi.ttorltM~nione.

l jeszcze konieano uwaga. Pnecid,jeszcze pnetl pierwszym posiedzeniem wybrantgo <ł czerwca /989
roku parlamentu, Owatsne ZSL i
Suonnktwo Demokratycznt", pna
podnlt"slenft rqk ~·olch przywód·
cOw, rqk splecionych z dłoniami Owcztsnego przewodnlnqctgo NSZZ
.Solidarność" dafy jet/rwznoczny
sygnal,iżdlai)'Chstronnictw;okrq

g/ystOI"stal sittylkohistoriq. Poli·
tyczny wniruek? Nie ma kontrokto-wtgo Sejmu, ,kSJ tylko liczqey l 71
posiOw klub PZPR. który arytmetycznie zruta/ upchnirty do czystej
opozy(jl. '1}om bDrdzll!j, tt"wleluposIOw,którzyzramimiab.paf/i/ K·esz·
llwówaasdoptulamentu,jużujaw

nialo swq rolt.trojańskich koni", ro

O nowym, który winien sirzebrać
za lny tygodnie. poza orytm~tycz·
't)'m)tgowymiaremnlcnatura/nie
powitdzi«niemoina. Alejest kilko
nii!WlrunonydJ pt:Wników: wttflug
wiarygodnych, aakolwiek wst(pnych
dotl)lc-h około 170 posłów rtpreztntować bft/zie Sojusz L~wicy Demokratycznej, o wiele sil11iejsza br-_
dzie r('{Jreuntalja partii futfowcj.
Dwójka ta moie prakryanie ltanowić prawa, rzqdzlć wtdluJ obowiq·
zijjqcyeh zasad dala ustowot/uwc-ugo,formolł'Oi: rzqdy. Konifurt zupełny. Nie mazorgonizownnt'g(J no
luzlo/t byltgO OKPprzrdwnika ay
partne{tJ, ma notomlo.tt ob.to/utną
przt!WagtwSenade, który ma prawo
korekty lub odttU«nia ustali)',

pnedlużttnill

pmce.w legi.fiiiCyjneKO. l (11 wntne w obtt'fiJIIII uk/atlzit
są tlużt, naprawtir duże szm1s~ ,.,._
pmcon'OIIia i uclin·altnla racjormllll'j, mierzonej ner długą pC'rspC'klywf
Kmrstyl!lcji. szybkie tn'Orzt.'llie pra·
lVIIikorekty /('g/s/acyjn~USIUWjUŻ
obowiqzująC)'C'h.
Al~ tu tylko szanse. W)'mogiC'm
c-hwili, polskim interesem norm/owymjest przyswoj1'11it sobie, przn
l/OWO wybranyc-h pos/Ow i ~fil kierowniczych rtprntnloH·turych w parla11/C'IIcitpartiiiugrupawmi, mnit"jrrności mqdryc-l!kompromisÓIV, II)'Zbycin sir partykularyzmów, persoJtn/llych uprzedzeti, dqżtR do rep"'
zenlm~011ia interesów ir01/uwisk.,
grup zawotlowych, rozwiqzyol'lmin
rtglmwlnycli sporów. Trzeba (nie
mulllntgowyjirlo)witrzyć, letee/e

mcntarne dltl polilyk6w ~hy b(llq
domillallfq Wysr1kiQ Władzy Ustawmfawat:j. Taki~wjQstoslmkac-hz
Urzrdem Preydenta Rznzyprupofi·
lt:j w prlnym konstyluCJ!jnym
miarze.
Bu zawarto koulraklllqjH'liŻIIid·

1"'"

szy. D~mokrlllyallyktmtraktzespo

I«Ztiłstowm.

A tulmmdnllu otw 19
td, le p11frq/i
Bn sentymtntów.

Wrlt.'ŚIIiO, 0\'CUŚnil!j
rozlir:zać.

WŁADYSU W GRABKA

skhc• w KielClich

Z głębokim żale• zawiadallliamy,
ie Z3.1X.1993 r. ZIIIUła

.. - śp.l\WDA·BORS...
z domu Serbio.
Uroczystości źalobae ~ się

Z1

wnrima

19'.13 r. o godz. 13 w kościele św. Józefa
w Kielcach. po ciym nasutpi wyprowadzenie na
c.eu~n w Cedzynie.
Płłgi'ĄŻeni

w smutku aqż, dzieci i rodzina

cowego 23 bm. o god:t. 14.4S Izydor
(lat 45) kicrująe ..fordem• u1raci! pa-,
nowanie nad kierownk:ą, wjechał na

~:~~c~~!~..:~=~~:~~~;~

kt6rym kierował Mirosław M. (tm 29).
Kiemj~cy Mirosław M. 'doznaJ obt'aten ciała. Halomiast na strz)'tow:lniu

ulicArmiiCzerwoneji~jogod:t.
14J01Azisław A. (łat 49) kieruj~e"fia-

tern /26p-potrąeił na przcjkiu d lapieszych Zypnunla M. (lat S4i), który doznał obraterl eiala.
• Na drodze pomi~zy POikbojnami i Lukowe• (pnina J~drzcjów) 23
bm.ogod:t.2.1Snieustalonytierujący

.fordem probe- zjechal z jezdni i ud erzyl w drzewo. W wyniku wypadku

r • U !Wcp •- Tr.uplla l l.Homsklqow Ra4oMiu czterej osobnicy napadli na Kamila s,.(lat 18). Pobili ł'O i
usiłowali ubrać pieniąj:lzę. W pobtjtu
znajdowił słf_pa!.oł Polic,ii i runkejona riusze utn;ymałi dwóch sprawców
rozboju: Mirosława D. (lal i S) i Marka
K. (łat 16). Nieletnich przestępców osadzono w Policyjnej Izbie Dzie<:ka.
• is-l~tnielo Karota R. po~cep :r.c szkoły przy ul. Pra1mo11Sklego
wRado!Diu.uatakewalokilkuchloJ('6w
w wieku od 15 do 18lat. Pobili Karola i
skradli mu zegarek "seiko" i 5 tys. zl

S łowo
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G11Lewomiw. Łupem zJodziei siała się
bituteria złota i alkohol o Jąanej
wartet4ci20mlnzl.
• Skradziono samochody:

.fiat~

126p"nrrcj. ROA8698,~1'iatal26p"nr

rej. ROK Ol SO,"fiata 125p"nrrcj. ROD
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,.poloneza caro" nr rej. ROE 5076,
"tuka"nrrcj.ROC4811.
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OMON na ulicach Moskwy

Sięganie

"Chasbułatow,

po

~ rosyjskłzapowieaiałw~k ranopo4jęeie ,.n~l:tam:Hj ZAIKJIIIO·

kroków clla zapewnieaia bezpiecu6stwa ollywakli w Moskwie
l tałymkr~Vu. W e,.bUkewaayaołwiHa.ealu słwłeriasięlet, ieZMUilie
polliiiDny kres "polityce beąnwb l aureiiH" - pobiJormewahl acelłCja
lalerfax.
Jesttopierwsza rQktja naczwartw pi~tek, jakoby wo~o otrzymało

wuycłl"

t owll zbroj ną napaolć przcci"""ików
prezydent• Borysa Jelcyna na Kwate-

rozkaz wzi~cia parlamentu szturmem
w soboł~ o godz.. 3 rano (cz.uu war·
aawskiego), o ile straż parłament ama
nic zloty do tego czasu broni.
,.Anijedenrozkazteco rodzaju nie
wyszedł z Kremla" - ~wiadczyl
rzecznik prezydcnla Anatolij Krasi-

T90łównąSi1ZbrojnythWNP,w t oku

2 osoby. Rząd rosyjski
złotył wyrazy ubolewania rodzinom
zabitych i zapowiedział odszukan ie
mordercóworazukaranie ichzcalą
surowością prawa.
której

zginęły

~ow.

OMON w Moskwie
Wg rosyjskich

osobislałti

oliejal·

rozkaz".s1rzetaniatak,byzabit~wsy

tuaejathzagrotenia. Kilkusettołnic
rzy z sił MSW zgromadziło się w pią
tek wczesnym popoludniem w centrum Moskwy. Jeden z nich spylał fotografa Reutera: ~Czy daleko stąd do
Białego Domu~ (siedziby parlamentu). Oficerowie odmawiali odpowie·
dzi na pytania o cel koncentracji sil.
ŻOłnierze przybyli 25 cipżarówkami,
są uzb rojeni w broń automatyczną
i granat niki.

Przygotowania
do obrony?
O godzinic 15

Kreml

minął

wyznaczony

przczwładzeMoskwy te rmi n złotenia

broni przez obrońców Biał ego Domu.
Źródławparlamcncietwie rdzą,itSO

Kreml zaprzecza
Tymczasem

sztuk broni automatycznej, b~ącej
w posiadaniu obrońców parlamentu,

zaprzeczyi

Oddziały OMON i wojsk wewn~tn:nych nb\ok:owały jednak drogi
dojazdOwe i dojścia do parlamentu
-twierdzi agencja lnteńu. W poblite
gmachu dopuszczani są tylko deputowani, dziennikarze i etatowi pracownicy Rady N~wytsz.ej .

Prezydent Jelcyn, minister obrony
Graczow i szefMS W Jerin zapewniaBiałego Domu nie
dojdzie, zaś zadaniem bloku_Rcych
gmach oddziałów jest uniemotliwienie wynoszenia broni i przenikania
uzbrojonych grup obrońców na teren
miasta.

R. it do szturmu

Witalij Kalinin, dowódca straty,
strzencej moskiewskiego Białego
Domu, powiedział wadniej Zjazdowi Depulowanych Ludowych, te wysoki ran~ przedstawiciel Minister·
stwa Obrony wyznaczył mu Iennin
(godz. 3 rano) rozbrojenia straty i
opuszczenia gmachu.~ W prze<:iwnym
razie prezyden t i minister ob rony
(Graczow) rozpoczną szturm Białego
Domu~- ostrzegał Kalinin.

nych, do Moskwy wezwano oddziały
piechoty, jednostki spadochroniarzy
i co najmniej trzy t ysiące OMON-owców. Siły bezpieczeństwa ot rzymały

broń
któr2)' zgromadzili się na placu Wolnej Rosji przed Jbd4N~ prze..
buno do pnachu.

Aresztowanie

zamachowców
Milicja aresztował a w piątek StanisławaTicriechowa-pnywódcęcprawi·

eowego, ant yjelcynowskie&O Związku
Oficerów.Swiadkowiezidentyfikowa·
li Tieriechol\>a jako jedncao z uczest·
ników czwankowcgo ataku na sztab
połączonych Sil Zbrojnych Wspólnoty Nicpodległych Państw.
Arcsztowano równłe:t dziewi~ciu
innych podejrzanrch, choć na razie
niejest jasne, czy zarzuca im si~ bez·
pośredniudzjalwakcjinasztab.

idź
W~da

do diabła"

IUIIO.ie w ~blit5Q• CUI·

ste,arłamt11troffl5klskaflt•l••rzt'd

JeJcyK ~a. W kaNYM razie '""'K•lowi ReVI Hah dt dultecuie ilołował
,.rbme•t, tak, • umr- jep pnewDkzllqRastu OasWafow.jak lei
wlcąrt'J:yiłeatAJ~RIICkoj•le

Sil wslu.le ,oro:a..met ~ rjHaoslbMiwojskOW)'!IIII,~khu
swo,kst~-•lsall~wieaorelll
b~..cl.

Tylko raz Ruckoj i

Chasbułatow

zdołalipol~si~zjednymzpułków

spadochronowych w rejonic Tuły.
Spadochroniarze odmówili jednak
wystąpienia przeciwkoJełcynowi i don~dzili Otubulatowowi, aby ,.poszedł
sobie do diabla".
Na wcześniejw: wezwanie Tieriecłlowa w pi~tek od godzin poludniowych oficerowie zaczę.li wprawdzje
gromadzić si~ w poblitu Centrum Par·
Jamentarne&a, ale obuło ~~~. te
gmach jestjutobsadzony przez toł·
nier2)' OMON. Około 200 oficerów
stawilo si~ przed budynkiem, ale widząc co si~ dzieje spokoj nie rozeszli
si~.

Kamery
na wyrzutniach
Nowy Jlllłt. Irak wyraził qod~
na uruchomienie dwóch kamer
tonirolnych zainstalowanych w
lipcu br. przez specJalną komiSJ~
ONZ na dwóch indich rattelowych połiaonam dołwtadezalnrch
w poblitu Bacdadu. Kamery te jak olwładczrl pnedstawtciel lnlku
w ONZ - ITIOR być uruchomione
wkatdcjchwtll

18 łat więzienia
dla żony dyktatora
Manila. Specjalny

Groźna

Znów MIG uciekł z Kuby

elektrownia

Leningradzka elektrownia atomowa znajd uje si~ na pierwszym
miejscu na liście n ajbardziej nie·
bezpiecznych obiektów jądro
wych pólnocnego zac hodu Rosji,
przygotowanej
przez
Minis·
tersiwo Bezp ieczeństwa w Mosk·

wie- podal petersburski dziennik
,.Niewskoje Wriemia".
Według rosyjskiej partii "Zielonych" slutby ratown icze elektrowni
są
zdeko mpl etowane
w 50 procentach.

Ścięcie

Na piechotę
pod La Manche

mieczem
Dwóch Pakistańczyk6w. skaza·
nych w Arabii Saudyjskiej na karp
śmierci za przemyt narkotyków,
zostało w pi~tek, po porannych
modłach, publicznieściptych na rynku w Rijadzie. W Arabii Saudyjskiej,
gdzie obowiązuje islamskie prawo
Szarii,
gwał cicieli,
morderców
i handlarzy narkotyków karze sip
śmiercią przez śc~ie mieeum
w miejscu publicznym.

Irlandczycy
mniej piją
Irlandczycy pij~ mniej alkoholu
lO lal Iema. Wynika lo z baclaD
pneprowathonyda pnez prodacenniż

lówtychwyrobów.Jednakże

krldo-

wy departament zdrowia podal, ie
nic nie wskazaje aa zmniejszenie
liczbywypdkówtwązurchzudu
:ływanlem alkobola l odnlósl się do
danydana tematspotyclazrttel'l!11.
Z badań grupy przemysłowców
wyn ika, :te Irlandczycy są w grupie
narodów Europy o najnitszym
wskaźniku spotycia alkoholu.
W 1990 roku dorosły Irlandczyk wypijał średnio 9,9 li tra czys·
tego alkoho lu. Jest to mni ej o l li tr
niż przed dzi esi~ciu laty. W lalach
1979-91 wzrosł a natomiast w Irlandii o 77,8 proc. sprzedat napojów bezalkoholowych.
W Europiejedyni e Wi e lka Bry·
tania ma nitszy wskaf ni k spotycia
alkoholu . Najedną osob(' przypada tam średnio 9,3 litra czystego
alkoholu rocznie.
(PAP)

(PAP)

Wkrótce odbędzie si~ pierwszy i
prawdopodobnie ostalni, marsz z
Wielkiej Brytanii do Francji tunelem
pod kanałem Ut Manche. Będzie to
pierwsze piesze przejście tą trasą od
cz.asów ostatniego zlodowacenia, gdy
obccnctcrytoriumbrytyjskiebylopołąa:onezkontyncntcm.

Na czele stuosobowej yupy piechurów, któr2)' podziemnymi koryta·
rzamibędąmusicli pokona: 50 kilometrów, Sianie Daiłcy Thompsonznanybrytyjski olimpijczyk. Na czas
trwania marszu -około 13 godzin- w
tunelu zostaną przerwane wszystkie
prnce. Dochód z imprezy zostanie
przeznaczony na cele dobroczynne.
(PAP)

Ministerstwo Obrony USA poinrollJlOwało, te kubański m)iliwiec MIG-23
w amerykańskiej bazie wojskowej Guantanamo na Kubie i pilot poprosi! o azyl polityczny w Stanach Zjednoczonych.
l':rzedstawiciel Ministerstwa Obrony powiedział, te litdawanie MIGA-23
na5tąpił o w kilka godzin po zwróceniu rządowi kubańskiemu MIGA-21,
którym w ubiegłym tygodniu pilot kubański zbiegł na Floryd~.
(PAP)
wyl~dował

eon1Jmmejl81at.
64-letnia wdowa po Fcrdinan·
dzie Maroosie została oskartona
m.in. o to, U bezprawnic wydzier·
1awilarządowąposiadł<*:kierowa·

nejprzezsiebierundacjiorazoncpotyzm. Skazana znpewiedziała
złotenie ape lacji w Sądzie Najwytszym. Ogółem pani Marcoszarzuca
si~ s:przeniewicrzcnie sumy ot. S
mld dol.

się

nowy związek
Moskwa. W pt~tck rano w
Moskwie, rada szc(ów rządów Wspbi·
notr N!cpodlcg/ych Państw rozpal·
rzyla i parafowab na.JwatniC:JSZJ dokument ,.JZCZYIU~ Wspólnoty - o
utworzeniu Unit Gospodarczej WNP.

W "Volkswagenie"
protestują

Niemcy odwracają się
od Kościola
Niemcy odwracają si~ od Koś
cioła. Na razie ni e da się: powstrzy·
mać tego ~awiska . Co trzeci protestant i prawie co czwarty katolik
zastanawi a się: czy pozostać we
wspólnocie kościelnej. Taki jest
rezullat studi um Instytutu Demoskopii w Allensbach. przeprowadzonego na zlecenie Kościola
katolickiego w RFN. Od 1986 r.
liczba osób zagrożon yc h odejścłem z Kośetola wzrosła wśród
katolików z 15 do 23 proc. zaś
wśród protestantów - z 27 do 31
proc.
Przewodniczący
episkopatu
RFN biskup Karl Lehmann z Moguncji, który pnedstawił w piątek
rezultaty studium na jesie nnym

Niebezpiecznie
żeglować po Jangcy
Minis terstwo
Komunikacji
ChRL w opublikowanym ośw iad·
czeniu zwraca uwag~ na coraz
wię:kszy chaos na głównym szla ku
żeglugi śród lądowej- rzece Jang·
cy,
wywołany
niedbalstwem
pnedsię:b iorstw budujących mosty oraz niefrasobliwoś c ią załóg
jednoste k pływających .
Jak podaje w wydaniu piątko
wym " Daily
China",
tylko
w pierwszym półroczu b r. doszło
na rzece Jangcy do 213 powatnych wypadków, w których zgin('·
ło 90 osób, zato nę ło 108 jednos-.
tek. a straty materialne wyniosły
ok.. 4,9 mln dol.

fili·

~zte.musi.alas~dU wwt~zicniu

Do aodzin południowych w pi~tek
Bialeao Domu stanowilo ki lkuset cywilów, którzyotrzymali kilka·
dziesiąt sztuk broni od straty parla·
mentu. Dowódca straty, generał Al·
bert Mabszow, uznał jednak, te ,jest
to zbyt niebezpieczne", bowiem mote
doprowadzić do rozlewu krwi. Najego
poleceniecywilezwrócili broń i parlamentupilnujetylkooficjalnastra1.
(PAP)
osłonę

Rodzi

Pod Leningradem

trybunał

piński,zajmuj~cysięsprawamiko

ruptji, skazał w pi~tck rano lmełdę
Marcos- wdowp po dyktatorze ł-lli·
pin, zmarłym cztery lata temu na
wyananiuna l lawajach-na9tl21at
wi~Zienia. leodnie z mteJKOwym
pnlwem,oznacza to.te pani Marros

Nad rzeką buduje się: obecnie
23 mosty, przy czym wiele z nich
ni e odpowiada obowi<llującym
przepisom. Np. most nankiński
o wysokoSci 24 m uniemożliwił
dotarcie dużych jednostek morskich do portów śród lądowych na
Jan gcy.
Zwraca si ę: pny tym uwagę:, :te
zdolność przepustowa Jangcy jest
póllora raza wi~ksza niż amerykańskiej rzeki Missisipi . Tymcza·
sem ruch na Jangcy jest obecnie
5-Łrotnie mniejszy ni:t na arte rii
amerykańskiej, a liczba wypadków znacznie wi('ksza.
(I'AP)

posiedzeniu Konferencji Katolic·
kich Biskupów Niemieckich w
Fuldzic, określił wysoki procent
wystąp ień z Kościola jako ~a wis·
ko niepokojące i bolesne. Pod·
kreS lił jednałt, :teciąglejeszcze28

mln osób w Niemczech n ależy do
wspólnoty Kościola katolickiego.
H iera rchia katolicka dostrzega
potrzebę: p rowadzenia działalnoś
ci propagującej nauk~ Kościoła,
ale akcen tuje, że przesłanie Ewan·
gelii musi być prezentowane w
sposób wiarygodny i przez wiarygodnych ludzi.
W przyszłym roku katoliccy
biskupi niemieccy chcą wypowiedzieć si~ w sprawie sytuacji socjał·
nej w Niemczech.
(PAP)

Wolfsbu ra-JStys.praeowników
w
pi:ttek na terenie układów w
Wolfsburau przeci~o polityce
socjalneJ rządu federatnc&Q. Wiec
zorp.nizowano z inicjatywy Rady
Zakładowej Zwi~zku Zawodowego
Metalowców(IG Metali) wzwi42-ku
z bońskimi planami !.lokonania c~
w świadczcniach socjalnych.
W uchwalonej rezolucji demon·
stn~nci wyrazili protest przeciwko
zmniejszantuświadczeń SOCJalnych
dla nlljsłabuyeh łfUP społecznych,
uznając: to z.a nicsprawiedliwe i
bł1=dnc z ekonomiczncco punktu
widzenia.
~ Vottswasena~ demonstrowało

Kogel-mogel
na autostradzie
Brema. Kogel-mogel ze stu l)'·
jaj kurzych powstal w Pllłlek
koło Bremy,

si~

na au tostt'lldzie A-1

gllywioząeajeci~tarówkawywróci·
la si~ podczas wykonywania ma·

newru hamowania. 22-lelni kierowca W)'$Zed/ z oprąJ i bez uwan·
ku. Owa pasy-autostrady byty umknt.rteprzczkilkai(Kizin.

11-letnia pilotka

Strąjk

dziennikarzy
W zwi4Zk.u z ogłoszonym na piątek
przez KJ'Ijową Federacj~ Praso~
o godz 7 rano

S3łl
Dicp. Jedenastoletnia
uczennica Vicki Van Meter zakoft·
czylawczwartek w SM Dieco(K.II·
romi a) lot na trasic 4.667 kilometrów, slając si~ najmłodszą pt!Ołkłj
StiiOOw ljednoczonych, która
przcleciala w;Wtut terytorium

st~kiem dziennikar2)',

k~u.

przerwalynadob9sw11prąwloskie

W)'llartowała w poniedziałek z
miasta Au~11 wSianie Mainc i r»~
trasie miała pięt pos~opw Oslatnt
odcinekkitu prowadzi! zPhocm.tw
Arizonie do San Dteao. w kabm1e
towarzyszył ~ podczas lotu 1ns·
truktor,49-letnt Bob Baumpnner
Oświadczył on, te przez cały ezu
Vicki leciała bezJCJO pomocy
N-,imlodszympilOłem, którypokonał ll"llSf wzdlut USA, byt w
kWietniu 19U roku dz1ewi~ioi;Jtck
z San Juan Capistrano w K.ahrorni l.
Wtowanystwte mstrukton11 przeleciał od z.achodnleJO do wsehodme·
JO wybn.ebo kniiJU.
(PAP)

qencje ptuO'NC. Państwowa stacja Ieo.
lewizyjna RA I nadaje swoje dzienniki
w rormie zredukowanej, bez Opnlwy
zdj9Ciowej. W sobot~ nłe ubq ~
włoskiedzie nni ki.
St~k oJłoszono na znak protestu
przeciwko zamiarowi ~du obci~ia o
2S proc. funduszu przeznaczoneJ() na
środki rnasoweao przekazu, 1 takte
przeciwko nadzwyczaj trudnej oaól·
nej sytuacji, klon~ powatnie za&rażl
utrzymaniu dotychczasowej liczby
miejsc pracy • mass mediach.

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

(PAP)
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Ministrowie pakąją walizki,
lecz jeszcze pned zakończeniem
1li'Zędowania "delegują się" do
Argentyny, Maroka, Gwatemali
lub na Grenlandię

Ostatki
Zbig niew Jaworski, m inister transportu i gospodarki
morskiej, wybrał się do Maroka, by podpi sać .,UITtOW\JO
wzajemnym uznawaniu prawa j azdy".
Koniec pracy katdego rzą
du wygląda, niestety, wciąt
tak samo - oceniają pracownicy URM. Ministrowie-prymusi przygotowują raporty
dla następców z zaleceniami
kontynuowania
resortowej
polityki i wyliczeniem najpilniejszychzadań,zaśministro

wie-meteory, jakich w koalicyjnym rządzie musi się znaletć kilku, okopują się, szykując do obrony ministerialnych
foteli, sondują motliwości zatrudnienia w parabudtatowych funduszach lub decydują się na ciekawą podrót na
koszt podatnika.
Byty minister Adam Glapiń
ski w gorący dla jego rządu
czas udał się na dwutygodniową konferencję, poświęco

problemom budownictwa
w Zimbabwe. Według danych
Biura Prasowego Rządu, koniec pracy obecnego gabinetu motna uznać za równie pracowity. Minister transportu i
gospodarł(i morskiej, Zbigniew Jaworski, wybrał się do
Maroka - efektem tygodniowego pobytu jest podpisanie
ną

polsko-marokańskiej

~umo

wy o wzajemnym uznawaniu
prawa jazdy"- a jego dwaj zastępcy wyjechali slutbowo na
12 dni do Meksyku, Gwatemali
oraz
Watykanu.
Ryszard
Czarnecki, urlopowany dz.iś
wiceminister kultury, przez
trzy dni uświetniał swą obecnością otwarcie wystawy w
Brukseli. Jego partyjny kolega, minister sprawiedliwości
Jan Płątkowski, ,.naradzał się"
w alpejskiej Szwajcarii na te-

mat .. federalizmu, regionalizmu i ochrony mniejszości".
W tej sytuacji nie mate dziwić decyzja ministra zdrowia,
Andrzeja Wojtyły, o udaniu się
z dr. Alfredem Owocem do
.. Argentyny i krajów sąsied
nich" ze względu na "dute podobiel'lstwo sytuacJI spoteczno-ekonomiczner. W lipcu, a
więc w miesiąc po przegłoso
waniu wotum nieufności dla
rządu, a na dwa miesiące
przed wyborami, minister
Wojtyla zaproponował ministrowi zdrowia Argentyny termin sweJ wizyty: listopad

1993r.
Dyrektor
Departamentu
z Zagranicą jednego z resortów twierdzi, te
pod koniec urzędowan ia gabinetu nie naletałoby zacią
gać zbyt daleko Idących zobowiązań, szczególnie dotyczących wyjazdów studyjnych kierownictwa resortu.
Wiele zalety jednak od osobistej kultury i wyczucia oraz
przygotowania ministra do
pełnienia funkcji.
Bernard Błaszczyk, mianowarw przez premier Suchocką kierownik resortu ochrony
środowiska,
zapisze
się
szczególną aktywnością na
forum
międzynarodowym:
najpierw sformował delegację
resortu i udał się z nią na dwutygodniową naradę w Kenii,
następnie zaś, na cztery dni
przed wyborami, ~jechał
stutbowo do Nuuk na Gr enlandii, aby w towarzystwie
dwóch współpracowników obradować nad stanem Arktyki.
ERYK MISTEWICZ
Współpracy
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AGEnCJA""

AJ-TAJ~~
Dobrze wypad/
Powyborczy dlalog dwóch
kielczon: Czytal d już ostateczne
wyniki wyborów z naszqo regio-nu?- pyta piQ'Nszy. - Czytalem
-potwierdza t/rugi. -O! To może
wiesz,jak wypad/ mO) kandydat
na senatora Jerzy StgJien 7
-ciągnie ten pierwszy. - Wypadł
- odpowiada znów ten drngl.

Przegrato to,
co pomiędzy
Jeden u sztamfarowych kan·
dydatów na posła z kieleckiego
BBWR jeszcze w ostatni przetl·
wyborczypiątekusil owal zdobyć
sobie zwolenników wy(/rukowa·
nym w ,.Gazecie Kieleckley" lias·
Iem: ,.Zbyszek K.- rwój członek
w parlamencie". Co prawda
w wyborach nie pruszedł, ale
przynajmnifj terazjuż wiemy, ro
tak naprawdr kryło si~ mittlzy
lewą i prawą nogą, o których tyle
mówił prezydent Wal~-ta.

Tak dalej być nie musi
W niektórych szpltolacll z rerenuwojewOdztwa medyczny per·
sonet otrzyma/ właśnie podwyż·
ki plac, nierzadko sirgające
oszałamiajqaj kwoty lO rys. zl
na .tebka~. Zawsze twierdziliś
my, że ,.tak dolO być nie musi~
ljaktylkolewicawrócidowladzy
/u(/ziom ot/ razu się polepszy.

Co ona z siebie
zdjęta?
Najellnym z kieleckich przystanków MPK do tlziś wisi plokar
wyborczy przedstawia.Jqcy dziewczynę w negliżu podpisaną hasłem: .Głosili na mnie" i nazwiskiem kandydatki do S(jmu Bo-leny Ch. Po oględzinach Taś
-Taś stwierdzi/a, że wyborczą
ulotkę pani Ch. noklejol/o na
anons rozrywkowej imprezy
.. Wybory Miss '9J"w taki sposób,
że razem utworzyły plastyczną
je(/ność.
Z dziennikarskiego
obowiązku wyjaśniamy, że

ww.

kandytlarka w ~borach starto·
wala całkowicie ubrana, ajelly·
nt', co zdjfła z siebie w trakcit'

kampanii, to odpowiedzialność
za losy ojczyzny w razie gdyby jej
jednak nie ~brano.

Barwywalki
Największego mętliku

w osnarobili J"'borcom kandyt/at SLD da Sęjmu
prą/. Ryszard Czamy i kantfydat
na senatora z ramienia Fontm
Patriorycznegoplk Antoni Heda
ps.•Szary~. - Na kogo glosujemy?- pytał wjednym z lokali wyborczydt mąż swojej połowicy.
-Na Czarnego- doradza/a ona.
- Coś ty, przecież to ~czen11ony"
-rzuci/ sir mąż.- No l clobrze, bo
pogoni tych ~czarnych " z ambony
-przekonyWa/a (/alej kobieta.
A do S.ertatu? - znów pyra on.
-Glosujemy na ,.Szarego"- llecyduje ona. - Pnocież właśnie za
nim stoją .czarni"- wściekł się
jegomość.- No to co? Waż11e, że
on nas nie zrobi ,. na szaro~ jak
cl.,różowr z UD.
tatnią niedzielę

"Solidarność"

wpodziemiu
Ostatnie wyborcze spotkanie
szefa ,.Sofidarnoścr M. Krzak·

lewskiego z kielczonami mialo
odbyć sir w kawiarni .. Pothi~
mie~, ale w ostatniej chwili prz~
niesiono je (/o W DK.
Widocznie (/zialttcze śwl(tok·
rzyskiej ..S~ 11znali, że skoro wybory ma wygrać komuna, towpo-(/ziemiu zdążą sobie jeszcze posiedzieć.

Kampania trwa!
W poniedziałek /0 ROdzin pa
zamknięciu wyborczych lokali
kieleckie radio ll(u/awal o jeszcze
partyjne reklmny.
W Ostrowcu lt"gO (/nia rozlepiano plakaty z fotografią Ol·
szewskiego, a w monitorze rek la·
mowy m wit"żowca przy uf. Targowej,
BBWR .kszcze we wtord< nama·
wiol, by glosować najego ludzi.
Jeśli ktoś zbyt wcześnie zaczął
oblewać wejście da parlamentu
i przespall/a kacu ostOinią niedzielę to irifomu(jem,y - wybory
0(/by/y się 19 wrzenia br., a na
następne trzeba puczekaCjakieś
4/ata.

Sytuacje
/rl/rH.:_Ird

Średni 'kurs dolarot w skupie
kantorowym wynosił wczoraj
19.4()2,5 zł, w spneda!y 19.675 zł.
W k; to rach ceny marki wahały
sit;: w .<.O.upie od 19.450 zł do
19.500 zl, w spnedatyod 19.600 zł
do 1 9.750zł.

kantorowym wynosił wczoraj
11.842,5 zł, w spnedaty 12.030
zł. W kantorach ceny marki waha·
ly si~ : w skupie od 11.700 zł do
11 .920 zł, w sprzedaży od 11.950
zldo 12.100zl.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Lansonne w kampanil wyborczej lassio ,.Nie cJOSQ,j~- cłOSIQesz
M swoJeco n-.Jwłęluua;o wrop"
nie wqystklm tramo do przekonania. Na KłelettZ)'inłe na ponacl830
tys. osób nprawnlo nyctl do a;tosonnia, do um poszlo okolo4 13 tys.

Ideologia - do kąta
Ludzie mają dość ideologii. Na
spotkaniach z kandydatami najcz~ciej pytano o sposoby na likwidacj~ bezrobocia i o stosunek
do prywatyzacji. Domagano si~
rozliczenia afe r gospodarczych,
uszczelnienia granic przed zalewem gorszych, zagranicznych towarów, podwyżek rent, emerytur i
pensji. Na wiecach SLD, oklaskiwano tych, którzy nie przekreślali
dorobku PRL.

Naj wi ększa

niewiadoma
-BBWR

W pierwszej fazie kampanii najwięcej emocji wzbudzała organizacja
Bezpartyjnego
Bloku
Wspierania Refonn. Zgodnie z intencją prezydenla Rzeczypospolitej Polskiej zabrali się do lego ludzie nie mający dotychczas szans
pojawienia si~ na scenie publicznej. Kiedy już wreszcie wyłoniono
22 kandydatów do Sejmu oraz
dwie kandydatki do Senalu, kilka
osób na znak protestu wycofalo
si~z BBWR, a trzy z nich kilka dni
póiniej znalazly si~ na liście
PSL-Porozumienie Ludowe . Widać nie program mial dla nich
znaczenie ale ch~ dostania się
do Sejmu za wszelką cenę.

Najsilniejsza
obstawa - KPN
Najliczniejszą publiczność na
spotkaniu w Kielcach mial Leszek
Moczulski. Przyszlo ponad 300
osób. Budynku WSP strzegły brygady antyterrorystyczne a osób
wyglądających (w ich mniemaniu)
podejrzanie, nie wpuszczano do
środka. Kilku mlodych, na oko
przyzwoitych ludzi, odeszło z
kwitkiem. Przewodnicz..1cy mówił
prawie 45 minut bez przerwy, odwołując się głównie do nastrojów
antyrządowych i antyprywatyzacyjnych. Ludzie bili brawo. KPN

WIIOCJzSOIMtyuniecłz:iełę
września,.
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Pół

się

biliona na słońcu

Jak pani nie wstyd
kandydować?
Rozmowy z elektoratem nie
zawsze były przyjemne. Pewną
kandydatkę zapytano wprost: Jak
pani nie wstyd kandydować? Ja
nie życz~ sobie, żeby pani reprezentował a mnie w parlamencie.
Innej, siedzącej obok, zadano pytanie czy nie wstydzi s i~ kandydować w takim towarzystwie.
Obie nie przeszły wyborczego
sita.

Co to jest leasing?
Niektórym kandydatom wiele
obce słowa,
których przyszło im utywać. Jeden z nich mówiąc o leasingu uparcie wymawiaJ: lisling. Nauczyciel z zawodu, na pytanie co dla
niego znaczy poj~cie sprawiedlitrudności nastręczały

wości społecznej, odpowiedział:

staramy się w tym kierunku
cały czas.

robić

Wojna plakatowa
W walce na plakaty w Kielcach
prym wiodla Unia Polityki Realnej i Konfederacja Polski Niepod·
ległej . Obie partie zaklejaly swoimi afiszami i ulotkami co się tylko
dało, nawet kilka mzy dziennie.
T ylko Unia Pracy i Unia Demokratyczna nie wzięly w tej bitwie
udzialu ustawiajliC swoje plansze
w różnych punktach miasta.
BBWR wykupił w MZK prawo do
umieszczania materiałów na przystankach autobusowych, ale systematycznie były one zaklejane
przez inne ugrupowania (m.in.
przez KPN). Mimo agresywnej i
kosztownej kampanii wyborczej
{preliminarz wydatków jednego z
kandydatów wynosił podobno
500 mln zł), BBWR nie wprowadził do Sejmu anijednego kandydata z woj. kieleckiego.

Pawlak pomógł,
Olechowski nie
się

swoich kandydatów, jeżd~c po
Polsce. Hejwiększe audytorium
w Kielcach mial Waldemar Pawlak z Pohliego Stronnictwa Ludowego, który był gościem koncertu
galowego Harcerskiego Festiwalu
Kultury Młodzieży Szkolnej
w amfiteatrze na Kadzielni (na
koncert przyszło ponad 7 tys.
osób). Kielecki BBWR kokietował
wyborców spotkaniem z doradcą
prezydenta Andrzejem Olechowskim, skończyło się jednak na wizycie jednego z czołowych działa
czy warszawskich- Jerzego Eysymontta. Najbardziej zawiedzione
były panie, które Olechowskiego
chciałyobejrzeć z bliska.

Szyk i elegancja
Na spotkaniach wyborczych
szyk i eletancja. Panie nosiły kostiumiki, panowie
garnitury. Ewa Spychalska, szefowa OPZZ, zademonstrowała
w Kielcach garsonkę w kolorze
czerwonym.- W niebieskim wyglądalaby gl upio - komentowano w
sali.
obowiązywał

Dobre nazwisko
Podsluchane w dniu wyborów:
-Która to partia Pawlaka?
- PSL, lista numer 6.
-A gdzie tu jest Pawlak?
-Na piątej pozycji.
Mirosław Pawlak z PSL, który
nazywa się tak samo,jak lider partii, otrzymał w woj. kieleckim rekordową liczb~ głosów - 43.793.
(Trzecia w kolejności zdobylych
mandatów na Kielecczy.t:nie Unia
Demokratyczna uzyskała 26.092
glosy).

takie, że
ponownie b~dzie
poseł
Tadeusz
Kowalczyk. Tym razem z PSL.
Z poslem dwóch ubiegłych ka·
dencji (Stronnictwo Ludowo - Chrześcijańskie, kandydował
z KKW ,.Ojczyzna") łączy go
lylko imi~ i nazwisko.
Warto

odnotować

Kielecczyznę

reprezentować

Liderzywszyslkichpartiistarali
jak mogli zdobywać glosy dla

Mocy w Warszawie pan And ruj Dobroczek,wprowadzenieletniegoczasu
ma dwie wymierne korzyści. Po pierw·
sze- wyraźniespada obci4!eniesied
energetycznych, które w miesi~cach
,.skrajnych• tj. w kwielniu i wrześniu
jest niższe o 400 megawatów zaś w lipcu at o półtora tysi~ca megawatów.

Przerwy w czasie

letnim
Czas letni obowi4Zywal w Polsce w
latachl957-1964,późniejbylotrzynał

cie lal przerwy - panował .dobrobyt",
nikt nie myilal o oszczędzaniu enerJii
-i ponownie od 1977r.dodził. W roku

godz. 3 w nocy z 25 na 26 bm. pocią&i
~~jetdzić WJ czasu lelnieso. przed
godz. 3 zatrzymaj~ si~ Da stacjach i~
dłstać godzinł. lt.ak .,. • ftMCa PlP
wlłelrac:~•IO!h-2.SODirzy.asię ,.du~IKJIZakopM-WVIZin. CNje-

,. &..u..r- ,.słi.}L Naczelnik s1a~i

zapowiada,.tezeprświetlnynadachu

rtk. Pom)ilal, że ONA nłC mote u~
doczekać at ON przyjdzie. W parku
wyznał jeJ milojć, wkdltce się pobral1
Wiosennazmianaczasu-a;dyuby.
wa &OOzmy i ludz1e ~pOtni~~ ~ na
spotkania, pociui, Ymołoty - bywa
aorsuwskutkach.Jeuen111 pozmlłAie

ide•a;MLl.Sl,aJejllłHwepczulllj.

Wprowadzenie czasu letniego (tzw.
wschodnioeu ropejskiego) wprowadzono aby maksymalnie wykonystaC na·
turalneźródlo5wiatla-Słoilce-azao
szcz~dzit sztuczne światło żarówek

i odcią!)'Ć energetyk~. Najwi~cej korzystaj~ na tym wszyscy odbiorcy en er·
gii elektrycznej- mniej płaC~~. ,.za
światlo•. Wiadomojednak, i.t oSwiellenie mieszkail, biur, ulic potera sto-

&oczasu).Zobaezyl,teONAJużaeka
iwdodalkunerwawospocl~nazep

Dzi~ki temu latem można rtmonlo-

sunkowomaloenergii.Nienależyza

w'ili.odpoczywajo\ce•urządzeniaener

spodziewać si~ astronomicznych
oszcz~dn~ci. Mimo to, dzi~ki przesuni~ciu dnia o godzin~ priez pięć mie·

&etyczne. Po drugie- lepsZe wykorzystanie światła SIOOca co spowodowało w ciągu pi~ciu miesi~cy zmniej·
szenie produkcji energii elektrycznej
o 400 cigawalogodzin (lj. 400 milionów kilowatogodzin a za katdol płaci
my ok. tysi4c zl). O~je to oszcz~d·

tem

si~cybr. zaoszczędzono

w Polsce pól

bilionadotych.

Energetyka odpoczywa
Jat nas poinformowal kierownik
wydzialu ruchu Krajowej DysfiOlycji

J ego i jej przypadek
Mylne wskalarue zepramo.tc miet
bardzo różne sku1k1. K1lka lal temu
dwoje młodych ludzi um6w1lo ~ na
spotkan1e w beleck1m parku, o &odz
11, w n1edl1e~, po JeSienneJ zm1an1e
czasu. ONA me cofn~la wst.azóM1
swoJe&o zepra o 1odz1n~ i chof qdz1·
la, .te spóin1ła s1~ na randk~ o kwadraM
tofaktycznleprzyszlao45 mmutn
wcześme. ON, jak przyslalo na fllł.t·
czyzn~. ZJaWił si~ wczdn1ej (WJ nowe·

n~cirz~dusetekmiliardówzł,enerJe·

1981 Polska podpisała um~ z Eu~
pejstą Komisj, GospodarCZ4 przy
ONZ i zmienia czas wspólnie z innymi

dworca- steruj~cy pozostałymi na peronach-~dzieprzestawionyna biet4-

kf11iamiEuropywzustałonychzasad.

w,wnocy.Gorzej~dziezprzesllwie·

Zamieszanie
na dworcach i wratuszach

niemuprana kleleckim ratuszu. Opiekujący si~ n1m spoh:czme zeprm1s1rz
Bonifacy Komorowski JCSt uklopotany. Nie ma kluczy do pom1eszczenia z

Wady zmiany czasu to przede
wszystkim zam1eszanie na kolei a w
tym roku dodattowoPKPtej samej nocy wprowadza nowy rozkład jazdy pociąJ(lw. o;, ~dzie si~ działo ... Do

zqarem,u~dwsobotniepopoludn1e
niedziel~ jest nieczynny - motna

i

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

tyka spala o 300
~gla.

tySi~cy

ton mniej

przestawił

niedziałek.

wskazówki dop.ero w po-

czasu,zdmanadzieńJużpoJodz..ll

robi s1~ aemno. Prtykre)CSł to zMasz·

cu dla kob1et Simotme

Wf~U.i4cych

wiec.zorem do domu, Iłównie t)ch
kOOc~cych o leJ porze prac~ ek.spedientekskłepów
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EWYSTAIOŃ- psycholopz.ajm\l.i4·
CCJO się: terapili rodzinnt i terapeuty
IGIIINIORSKIFJ specjalizuj~cej si~
w terapii uzależnień, w tym terapii osób z nadwagą.
-U podlob otyłości letą bardzo
cz~to zaburzenia emocjonalne. Jedzenie często bywasposobem na roz·
ladowanie napię:cia emocjonalnego.
Jednipałąpapierosy,innipi_Malkohol,

kobiety najczęściej się:gaj~ pojedze.
nie. Przyczyną napięcia emocjonalnogomożeb)t brakakceptacji siebie.
Każdaznasmaidealnyobrazswojejo-

Nie pomoże dieta cud
,.Schudniesz 10 kg w ciągu mi e·
siącaw, ,.zrzucisz zbę:dne kilogra·
my bez głodówki", ,.kuracja cud".
Reklamy w prasie, radiu, a zwlasz·
cza telewizji są bardzo sugestyw·
ne. Na ekranie pojawia się: malo
apetyczna gruba i okropnie smut·
na kobieta. ubrana w obcislą i za
kus11 sukienkę:. Nastę:pny kadr to
śliczna panienka ważąca góra 48
kg ekstra ubrana z dobrą fryzurą
i ma kijatern (ciekawe czy to ta sa·
ma). W Polsce spnedano l ,5 mln
puszek "slim-fastu", oznacza to,
że co 25 Polak próbowal tego spe·
cyfiku. Tymczll!iem produkty tej
firmy znajdują się: w USA na nąi·
tańszym szczeblu drabiny amery·
kail.skichprogramówodchudząią·
cych, a według lnformation Re·

sources Inc. firmy wyspecjalizo·
wanej w badaniu rynku- sprzed at
,.slim-fastu" spadła w USA
w 1992 r. o 54 proc. w porównaniu
z rot.iem 1991.

Od t .X. w Celitroi Medy-

=...~~
ę

h

..... .. _ _
=-~~~~
npea.łftmt,tenpll roddua.

poracly l ,oW:y

.ldtCJc:me.

cfmnastyb, kcullłe ol11ośd
onz masale łzomełryc:me.
Lekarze

biją

na alarm przes·
trzegając
przed kupowaniem
niesprawdzonych preparatów od·
chudzających.l takjedna z kuracji
opaita na zatywaniu chir'lskich
ziół "Magnolia officina[is" i .,Step·
hania testerada" spowodowała 12
przypadków cię:żkiego zapalenia
ne rek. Analizachemiczna ziół wy·
kaza ła, że zawieraly one biolo·
giczni e aktywn e składniki mogące
uszkodzić

nerki. Mogły to być
chemiczne, którymi sprys·
kiwano zioła przed zbiorem. We
Francji minister zdrowia wycofał
cale serie odchudzających prepa·
ratów roślinnych robionych na ba·
zie "ożanki pierzastowiecznej"'.
Preparaty te są zdaniem tamtej·
szych e pidemiologów odpowie·
dzialne za wywołanie niebez·
pie cznych zapaleń wątroby.

ś rodki

Obiecanki
cacanki
Jedna z moich znajomych prze·
w którejś z gazet nast~pu·
j ącą ofe rt ę: "Za jedyne 270.000 zł
otrzymasz cudowny środek od·
chudzający. Koniec głodówki ,
zbę:dn ych kilogramów, fatalnego
:-i~~~~zucia" . Wysłała zamó·
czytała

Za 2 tygodnie przy znajomym
listonoszu otworzyła przesyłkę: .
Zanim zorientowała s i~ co ona za.
wie ra, listonosz chichocząc rzucił
,.Pani, za 270tysi~cy mog~ tu przy.

nieSC l metr otrąb". Do 15 dkg ot·
rąb dołączona była książka z prze.
pisemjakjeużywać.
Widziałam tet ksiątkę: napisa·
ną przez De misa Roussosa i V eronią ue Skawioską ze zdj~iami

piosenkarza przed i po kuracji od·
chudzającej. Z luźnych sukienek
Roussos wskoczył w spodnie od
dresu ciesząc się: nową sylwetką.
W przedmowie Demis pisze
,..czu ł em, że musz~ powiedzieć

mojej publiczności o gwałtownej
zmianie,jaka zaszła., zmianie, któ·
ra miała wprawić ich w stan osłu·
pienia".
Co prawda nie jestem publicz·
nością Roussosa, ale fakt - osłu·
piałam- ta książka w zeszłym roku kosztowała ponad 200 tys. zł.
Po wysłaniu tej okrąglej sumki
klient dostawał 286-stronicową
k.siątk~ opisującą podstawowe za.
sady zdrowego żywienia wraz z hi·
storią choroby (otyłości) piosen·
karza. Gdyby czytelnik chciał :ta·
stosować dokladnie wszystkie
pnepi$y na lekkostrawne dania lo
miałby maty Jr.łopot.
W przepisie na .ciasto czekola·
dowe bez czekolady• zabraknie
mu 5 dkg chleba świę:tojańskiego
w proszku.
W "zapiekanych maiżach" może zabraknąć 12 maiży ugotowa·
nych na parze, a na potraw~ pt. ,.fa·
szerowane liście winorośli" może·
my nie znaleźć l opakowania liści
winorośli i 10 dkg białka soi.

Pneczyszcza
nie przerywając snu
Populamą metodą odchudza·
ni a jest u nas zatywanie środków
przeczyszczających. A wi~c zjada·
my porcj~, którą śmiało pożywiło
by si~ trzech zdrowych drwali,
a nastę:pnie łykamy małą pasty·
leczkę: lub le piej dwie Jaksigenu.
Wilk syty i owca cala. Błoga sy·
tość, brzuch odsuwa has od stołu,
a efekt działania tego środka nie
spowoduje powstaniajeszcze jed·
nej znienawidzonej przez nas

fałdki.

Refren w piosence Wojciecha
Młynarskiego o najskuteczniej·
szej diecie świata krąży jut w for·
mie dowcipu. Znana aktorka b~·
dąc w Amecyce dowiedziała się:
o polskim księ:dzu, który zna cu·
downą metod~ na schudni~ci e.
Dzwoni na plebanię:, telefon od·
biera góralka z Zakopanego- gosposia księ:dza, która informuje
gwiazdę:, że " k.się:dza tonie ma. a w
sprawie daje! to mnij zryć".
Okrutne to, ale prawdziwe.

Niewolnicy wagi
95 procent osób stosujących
które po roku ważyły tyle sa·
mo wie, że tzw. nowe, modne die·
ty nie są skuteczne.

dietę,
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Jedzeniejestjedną z podstawo-

wych przyjemności żyCia. Przeli·
CZBi; je na kalorie i sprowadzać do
nic nie znaczących liczb to kosz·
mar. Odchudzający si~ jest właś·
nie niewolnikiem liczb. Codzien·
n e ważenie się:, dążenie do jakiejś
konkretnej wagi, poczucie winy
i rozczarowania z powodu kil ogra·
ma wi~cej, złudzenie, że istnieje
waga prawidłowa lo wszystko jest
cz~cią koszmaru. Waga nie wska·
że różnicy mię:dzy sześcioma kilogramami tę:giego słabego ciała,
a tą samą ilością tkanki mi~nio
wej szczupłej, zgrabnej osoby. Sa·
mo śledzenie wagi nie ma sensu.
Człowiek nie jest workiem ziem·
niaków i pora przestać się: zachowyw9ł jakby się: nim było. Jeżeli
jedzenie jest twoją obsesją, a nllj·
ważniejsze wżyciu to myśl co woJ·
no, a czego nie wolno jeść, ozna·
czato, że porapotegn9ł si~ z myś·
lą. że jeszcze jedna dieta-cud za.
mieni tłuszcz w tkank~ mi~nio
wą.

Mechanizm śruby
Jeszczejedno przemawia prze·
ciwko dietom. Stosowanie coraz
to nowych diet to pewny sposób,
by utracit szacunek do siebie
i zaufanie. Wiele kobiet, dziew·
czyn przysi~ga sobie, że od po nie..
działku przykrącają śrubę, ograni·
czając jedzenie do minimum.
Około poludnia śruba lekko jest
poluzowana, późnym popołud·
niem z głośnym dźwiękiem spada
na podłogę: i hulajdusza piekła nie

m•.
l znów po całotygodniowym
objadaniu si~ niedzielny wieczór
poświ~my na pożegnaniu z je·
dzeniem, serwując sobie ,.ostatni"
posiłek składający się: ze wszyst·
kiego czego od jutra mamy si~ wy·
strzegać. Mechanizm ,.śruby" możet rwać cale lata.
Reżimujakiejkolwiek diety, na·
wet gdyby była poprawna w zało
żeni unie da si~zastosować w każ·
dymprzypad ku. Nieuchronna po-rażka sprawia, że mamy poczucie
winy, a pragnienie sukcesu może
wpę:dzit nas w obsesj~.
Rzadko spotkać można gruba·
sa, który mówi, że gruby jest z powodu przepaścistych porcji, które
codziennie zjada.
"N icniejem",,jemjakprzysło

wiowy ptaszek., a tyję:", ,.u mnie to
rodzinne", "moja otyłość jest na
tle chorobowym"- to nlljcz~stsze
zdania wypowiadane przez gruba·

sów.
Tymczasem prawda jest taka,
że jemy, gdy jest nam smutno, gdy
si~ zakochamy, odkochamy, gdy
jesteśmy wściekle lub bardzo
szczę:śliwei radosne. Gdy chcemy
zapomnieć o naszych kłopotach
i problemach lub chcemy po pros-tu rzucić wszystko w diabły
(a szczególnie nastę:pną d ietę:)
i porządnie się: naj~.
(d&}

soby,do któregostarasi~dąż)t. W
skład tego obrazu wchodzi tak wygląd
zewn~trzny jak i możliwości intelektualne. Toobraztobiely, tony, matki,
atakżeczłowiekasukcesu. Jeśliteni·

dcalnyobraz znacznie odbiega od rze·
czywistości bywamy z siebie mocno
niezadowolone. Staramy si ~ wi~ na
sił~ wtłocz)t w skonstruowane przez
siebieramki,aseriakolejnychniep<r
wodzeń negatywnie odbija si~ na olr
raziewłasnej osoby. Dla rozładowania
przykrych emocji si~gamy po jedzenie, co z kolei znów fatalnie wpływa na
nasz wizerunek i mechanizm kola za.
myk.asi~.

e A ay usz, pelisld spo:s6b żyda,
•lematqZilKZUib?
-Oczywiście, nadmierne jedzenie
bywa tet uwarunkowane kulturowo.
Mówi~ o tym powszechnie znane
przysłowia:,.przezżollldekdoserca",

.postaw się, a zastaw si~". W Polsce
istnieje specyficzny model jedzenia.
Jemy, gdy nadarzy si~jakakolwiek o-kazja- imieniny, wesela, rocznice to
powodydojedzenia z radości. W wielkim smutku na pogrzehowych sty.
pachwbijamywsiebierosoly,schab<r
wezk.apustąidużąilośćciasta.Nasze

dzieci nauczone, te smutek i radość
nierozerwalnie wiążą si~ zjedzeniem,
ten sam model prawdopodobnie
wprowad~ do swoich domów. l tak
trwa połoleniowa kalka. Przypomnij·
my sobie z jakim oburzeniem mówimy o przyjmowaniu gości na zacho-dzieEu ropy.Niemieścisi~namwgło-
wiejak motnapotrattow.t &ościa paromapaluszkamiimaleńkąkawą.
Nawykimoinapnedeizmit>nlł:?
- Czasem tak, ale w większości

e

przypadków są one uwarunkowane
głębszymi mechanizmami. Stół koja·
rzony jest z wi~zią rodzinną. Cz~to
jest tak, te dopóki nastole jestjedzonie rodzina siedzi i wymienia poglądy,
ljadającniezauważalnieiniekontro-

lowanie całą mas~ smakołyków . W
momencie,gdyzestoluznikaostatni
k.~ wszyscy rozchodzą si~ do swoich
zajęć i rozmowa zakończona.
NaJetaloby dowiedzieć się czym
jestjedzeniedlatejrodziny,dlaotylej
matki, żony, gospodyni domu. Jedzonieb)t motejestjedynym sposobem
nascalenieiutrzymanierodziny. Brak
bezpieczeństwa i poczucie winy ~pok
rywane" bywa suto zastawionym stołem.

e

Comaztymwspdlllł'gopocmcie

wiay?
- Wspominalam o idealnym obra·
ziewłasnejosoby. Wiążesi~ztymszo

reg"musz~~ i ,.powinnam". J eżeli nie
potwi~m dziecku wystarczająco dużoczasu,jeś li śmiem marz)t owłas·

nych potrzebach, nie kładę s i~ w cha·
rakterzeofiary na ołtarzu rodzinnego
ogniska lub na co dzień w roli Murzynanieznajduj~czasuby'>••ciążb)tpię·

Zdana się: odwrotnie, jest świet.
nym lekantwem na kompleksy. Po co
cokolwiek zmieniać, zastanawiać si~
nad przyczynami swoich niepowodzeil u.y ni~ skoro wszysikiomu winna jest nadwaga. Skonfronto-wanie si~ z prawdą, że &dybym była
szczupła to i tak mąt by mnie nie
chciatjesttakprzeratające,telepi ej
pozostać grubasem. Wiele kobiet woli
pozostać t~gimi, bezradnymi i beznadziejniezależnymi.Niewiedzącoich
czek.agdyzrzucą2Qkgl/uszczu . Oty·
łośćjestwytlumaczeniemwszystkich

Jesteś nieśmiała, nie
nawiązać satysfakcjonują

niedostatków.
możesz

cych kontaktów z ludźmi. masz problemy ze znalezieniem partnerawszystko przez dodatkowe kilogramy.
e Wlemyjui:sporooprzyczynac:h
otyloścl.lcolbJt>j?

-Jeśli otylośt jest uwarunkowana
problemami w rodzinie, a same nie
w stanie sobie poradzić
zwróCmy s i~ o pomoc do fachowców.
Czasem wszyscy potrzebujemy pom<><y.

jesteśmy

e

Jeśliprzyczynanieleiywprolr

lemacbro4zinayth?
-To wtedy spróbujmy posłuchać
siebie. Nie zagłuszajmy własnych marzeń. Nie wiemy, a mate nie chcemy
wiedzieć jakie ą nasze potrzeby. Nie
obawiąjmy si~ ~ odpowiedział 
nościna siebie.

e Cotomaay?
-Stosując coraz to nowe diety na·
nucamy sobie sztywne rquły. Obra·
camy si~ w kategoriach swoich ,.musz~", ,.powinnam" i ,.nie moc~". Mó·
wiąc "nie mog~" zamiast ,.nie chcę"
zrzucamyodpowiedzialność za siebie
na zewnętrzne retimydiety. Wzi?j.
odpowiedzialność za siebie to znaczy
samej, świadomie zdecydować o tym
co dla nas dobre..
Nie bój si~ przyzmi, że to. kim
jcsteśwbardzodutejmierzezaletyod

ciebie. Zmierzenie się~ ze swoją otyło-
ściąjestłatwiejszejetelipołrafiszzaa
kceptowtisiebietatąjakajesteś .

e

lztymąnljwłęluzeprobltmy.

-Znljdźwięcwsobietocolubisz,

co jest w tobie najlepsze. Od dziecińst
wa wychowywani jesteśmy w pewnych stereotypach. Człowiek nie mo-te o sobie dobrze mówić, bo jest nieskromnym chwalipi~tą. Uczestniczki
terapii grupowej dla osóbznadwagą
nie miały żadnych problemów z wyli·
czaniemswoich wad i mankamentów.
Mówienie o sobie dobrze przychodzi·
lo im z wyraźną trudnościę. Tymcza·
iiem to co o sobie mówimy i myślimy
wpływa na to jakie jesteśmy i jat si~
czujemy.
Nie mów ,jestem gruba i mało at·
rakcyjna",,jestem do niczego". Jeśl i
potrafisz zdob~ si~ na milośC i szacunekdlasiebiesamejłatwiejbę:dzieciu

wierz)t, te wszystko zalety od ciebie.
Bądt świadomaswych potrzeb: .Che~·,
,.świadomiedecyduj~", ,jestemzasie

bieodpowiedzialnatu i teraz".
Jeśli twoim marzeniem jest bycie
chciej stworz)t swój wizorunekjakoosoby szczuplej. Wstając

szczupłą,

ranoniemów,jestem~rt~ba,niemog~

na siebie patrzeć, czuję~ si~ fatalnie ".
Powiedz sobie "lubi~ siebie, b~d~ co-raz szczuplejsza, czuję: si~ świetnie,
czekamniemilydzień . Spróbujsobie

wyobrazisiebie szczuplą. atrakcyjną
i zadowoloną. Gdy nabierzesz pewno-siebie, gdy si~ polubisz, poko-chasz,bę:dziesz l epiejodbierat sygna·

ści

łyswegoorganizmu.

Postal"ljslęuteisamlł:znastępuj~·
cymimyślami:

I-Jemwtedy,gdyodczuwamct6d.
2.Wcusiejedlt>niakoocentntięsię

tną, atrakcyjnil i młodą, to znaczy, że
jestem do niczego. To moja wina, te
mążmnie nie kocha. W stresie si~gam
po jedzenie. Obserwując w lustrze
swoje coraz bardziej obfite ksztalty,

4.Jestemdlaslebledobraljemt}iko
lylł', ile potrzebuje mlij orpnbm. tJ-.
wierz, U możesz sama sit>bie ftl nowo

dziwi~si~,tewogólechceb)tzemną.

wykreoli'Jił:.

e

Otylośtbynpnyarn..komple·

Ww.
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Nmly konkurs fotograficzny

----------------------------

Wakacje

Oto laureaci naszego konkur•m rotograficzn ego pn . .,Oalo".
Grat ulujemy zwycięzcom l prosimy, by po odbiór nagród zgla-

szali się do firmy .,Foto-Expert.,
(Kielce, ul. Si~nkiewic:m41, Mala l/. Slorachowice, ul. Zeromskiego 8 - świadczy szeroką ga-

folograficznych i prowadzi spnedaż spnętu).
JetlnoczeSni~ ogl a:~zamy kolejny konkun. rotograficzny. Jegotemat-.,Wakacje...
Prace prosimy nadsyłać pod adresem redakcji do koilca paździer·
nika. Najlepsze zostaną nagromę usług

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

STRONA 1
dzone: U laJ~CIC l ffiiCJ$C3 ~JZIC

mo1'na

dokonać

zakupów w

.F~

to-Experc•e" na sum~ 700 tys zl,

fi3o1t~~~~~~1::~~~;i:~i~:O.~:~'!c:

Ponadto l O n;ulepszych zdJ~
opublikuJemy w naszeJ gazec•e
Osobom zamieJSCOwym wuysckie nadesiane ZdJ~c•a od~lemy
poczt~. zaś nueszk.u'lcy Kłel~,;
będą je mogh odcbrOC w rcd.łlCJI

Soul Asylum,
Grave Dancers Union

3 zdania o...

Eros Ramazzotti,
Tutte Storie
To będzie chyba najkrótsza recenzja świata. Poniewat śpiewa
po wlosky, trudno zrozumieć, ale

ze względu na imię, można się domyślać.

Calaplytadoskonala.

Skawalker na saksy
GrzcorzSkawińsk.i(k.iedyśKombi)

terazznanyjako Skawalker z fryZurą
.,nagisk.alp~jużporazpiątypak.ujewa·

lizk.i i jedzie podbija: Ameryk.~
Ostatnie recenzje płyty solowej
Skawalkera w USA były znakomite.
Ukazały si~ w fachowych pismach,
mi~dzy innymi "Giutar PlayerM.
SukcesGrzegorzaSk.awińskiegow

USA daje szansę; nastałykontrakt z
dużą, pewną i poważną firmą. która
otwiera swoją fil i~ w Polsce.

Krótko ze
Manchester staje si~ ostatnio
najwatniejszym miastem brytyjskiego rynku muzycznego. W serii
koncertów " I n tbe CUy" wystąpiło
kilkadziesiąt najlepszych grup
niezależnych na wyspach m.in.:
Credit to the Nation, Elastica,
Collapsed Lung oraz Tiny MonDziś rozpoczyna się długo zapo-

wiadana trasa koncertowa Madonny .,Girly Sho.,.,.._ Artystka dokonuje aktualnie serii kosmetycznych zabiegów,
związanych
z układami tanecznymijakie pojawią się; w trasie, korzysta nieustannie z pomocy hollywoodzkiego
choreografaGene·a Kelly. Wystę;
PY rozpoczną się; na londyńskim
stadionie Wembley, póżniej bę;

Jeśli wierzyć w to co o nich piszą, to najprawdopodobniej do
końca roku będzie to zespół jeden z najbardziej populamych
w WielkieJ Brytanii.
4 młodych studentów architektury zdobyto już popularność

przede wszystkim w klubach
studenckich, grając koncerty
dla znajomych, a takie występu·
jąc ,jako rozgrzewMMprzed bar·
dziej znanymi, np. Jesus Jones,
czy UB 40.
Ptyta, na którą składa się 12
piosenek jest od początku do
końca bardzo dobra. Dyna·
mika, melodyjność, pomysłowość
i świeżość to atuty Soul Asylum.
David Pirner, gitarzysta, WO·
kalista, jest takie autorem utwo·
rów i pomyslowdawcą powsta·
niagrupy. Towarzyszą mu Daniel
Murphy na gitarze, Karł Mueller
na basie i na perskusji Grant
Young. Słuchającprzez 45 minut
muzyki nasuwaslę}edno stwier·
dzenie, jest znakomita. Na uwagę zasługują .,Keep it Up", MGet

o n OutM, .,Without a Trace" i znany już wszystkim "Runaway Train".
Dobrze, że Soul Asytum nie
mają zamiaru jeszcze nigdzie

Z okazji 1 0-łecia istnienia

gra się dla ludzi nie dla siebie.
Skojarzenie nazwygrupy ze
znanym piwem, mote sugerować, te będzie balanga," ale
jak twierdzą muzycy, grupa
zawsze była na obrzetach
rockendrollowej bani!
Happy Birthday, DAABI

odjeżdżać.

Wściekły

Sting
Sting latami wspierał organizację; o nazwie Rain Forest Foundation, która walczy o uratowanie lasu tropikalnego nad Amazonką,
a także starał się; pomóc mieszkającym tam Indianom Kayapo.
Niedawno jednak wyszly na
jaw machinacje tubylców. Indianie spiskowali za plecami Stinga.
Sami karczowali lasy i sprzedawali
cenne tropikalne drewno europejskim firmom. Kayapo zarobili
okolo 15 milionów marek!
Sting, j ak się o tym dowiedział,
bardzo się wściekł l powiedział :
"Nigdy więcej".

świata
dzie Paryż, Frankfurt i deser muzyczny w Izraelu. Madonna najwyrainiej miała koszmamy sen
o przyzwoitości i w swoim kalendarzu na rok 94 pojawi się w komplecie garderoby. Fani są zawiedzeni...
Michael Jackson przebywający
w Izraelu odwiedził szpital, w którym przebywają arabskie i żydow
skie dzieci chore na raka. Jackson,
na którego międzynarodowe
tournee padł cień ze wzglę;du na
przed~awione mu w Stanach Zjednoczonych zarzuty o seksualne molestowanie chłopców, przewodniczy fundacji działającej na rzecz
chorych dzieci. Podczas wizyty
piosenkarz był ubrany w mundur
izraelskiej marynarki wojennej.

czołowych

polskK:h

reg-

gae Owców, zespołu DAAB,
już wkrótce na naszym rynku
pojawi słfpłyta zatytułowana
..The beat of...".
Zespół planuje tald:e trasę
po Polsce, twierdząc, że dziś

Sinead & Peter
SineadO Connor razem z Peterem Gabrielem była podczas
ostatniego weekendu gwiazdą
światowego
festiwalu sztuki
l tańCa, zorganizowanego w Cal
Stale Dominguez Hills w poblitLJ
Los Angeles.
Oeonnor pojawiła się na scenie po długiej przerwie. Ostatni
razwystępowała w Nowym Jorku

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

w ubiegłym roku na koncercie
zorganizowanym na cześć Boba
Dylana.
Miłośnicy jej talentu ze zdumieniem odkryli, że jest brunetką. Poprzednia bowiem fryzura gwiazdy - była ostrzyżona
na łyso - nłe pozwalała określić
koloru jej włosów.

Berłem

w cwela Recepta

- Tojlli 11ie było i;ycie. Co ty dzień lutfilii mi1PrQIIIIĆ, tyllcoj11 wynositem ,.łontbf " :ttieczystościJlmi- DJH1tll'i4tla Xeys:tof. - Cwiyś ołłlizi
tem sit w IIDCJI. Dw6cłl trzyliilito nurie u" u, tneci wpyc/ltlf mi ct.fottdc
do ust. Pf1Wit11Vlli tt1kie próły kilbkrot11ie. Wkotic11 powietlr.iflfem ""..
dtOWIIWey: A/łojt1, t1/ło oni, r11bo IWS:ek. lłfl kt6rym wywio:q nuUe: cd i.
Spaić n.~dnowię:.ziennej spolea:noki,
Cl}'li zos\IĆ cwdem mo.1epr~k1Jcznie W·

noiciowe..lliywanyjestdoftljbardzicju·

dy.Nijcz~iej~tojednltosobyslabe,

.iłcrthmuli imnp.m,CnDJi.Paręlattemu

pokarzaRcychposluł,natycz.cnieJfYPSU·

letkoupoSiedzonefLZ)'tlnielubumyslowo

wRawiauwspólwię:tniowiepowiesilicwe

llbopot~pianepnezwspólw~niównp.za

la,nad którym pneztiltanakiedni przed·
Iem syaematycznie s~ pntwili.

donosicielstwo.SprawcypaltówiCZ)'I'IÓw
lubietnrc:ll,szaec{llnienadziecitchiosobach nieletnich ~ stauni na pnecwclowa·
nie niejako obliptorr.jnie. W Areszcie
Śledczym w Kielcach spotb.ltm tylko
dwóch wię:tniów, którzy w najsf~bszej 11·
jemnicy przyznłli li~ do przetw'elenia.
ZlOdzili li~ 11.1 rozmo~ pcid warunkiem,
1:e niepodam szczCJÓióWmoRcreh pomóc
wichlokalizatji.

Więzienny rytuał

Za gwałt
Kayntof ma 271at. Odmduje pi9ciolctniwyrokzapaltynaniclctnichthlopeach. Opowiada, 1:e namówił go do tq:o sta·
ruykolcp. który poradził mu. te lepiej to
robił z ~ayznami, poniewaton1 nitu·
chodz.lwci~inictrzebapótniejpltciła·

limcntów.Krzys.Ztoftwicrdzi,tcnip.lynie
mialdzicwa:yny,chcipowyjiciuzwię:.zie

-Zostalempn:~lonyjcszczewpop

nia zamicrn si~ otenić. O pałtaeli opowiada niech~tnie. Dwukrotnie ofiarom u-

rawaaku-opowiadtBogdan,skazanyza

dalosi~uciee,ajedenzchlopQ)wpodobno

gwaltnalO-Ictnicjdzicwczyncc.-Ściągn~·

poszedł

limizn()Jibutiwrzucilidokratkiłcieko
wej. Jedenz,wię:tniównasikalnaniego,po

tern kazali mi to podnieść. Byto to par~ ltt
tcmu.Siedzialcmjutwkilkuzatladacll,alc
witdomołt, te jestem cwelcm dociera

z nim dobrowolnie.

Nocne ceremonie
wię:.zicnił

IZJ1UrzeodJ1ZIIki.UBIOWIIJO.,.zcrcd•,
Sllrszywsp6~dt,ttóf)'wporęobudzil

••

-Powied.ziałemW)'thotn.wey,teclutcj

tqOnie-.ytrzymatn-mówiKrzysttof.-Jełlinieulatwi mi przeniesienia.spróbu~
dru&iruamobójstni~ mniczce

li na wózku. NicdhiJO polem zOSllłcm
przeniesionydoKlek:.N•odchodnym.ieden z pypsu~ powiedział mi, te;ctli
cłlołbyonznowumial p6jlćsicdzicć.

Przecwelone krzesła
- Wszysq cr>'JI'SU~ jciiJe pru:strzepj~ rqul-opowiada wychowawca oddzia·
łu.-UflłSniemazb)'lwielutakichprzy.

padków,tlcwinnychzaklldachniktzpypsery niewejdziedo,.przearzdoncj"cdi,w
ttórcjpoprzedniosiedzieliCWI:Ie.Bro~

si~ pned tym dotonuAc samootalea:eń,
rooddalapneniesicnienajatiic:zu.Pcw·
nezwywjemotflł wył:orzyslltjeteli wi~

tniowiesprawiajłtlopoty.Pr~IObie
wyobrazić: Jest lipiec, pi~tna pocoda.. Kil·
tunastuCJ)'IIWjłC)'thzcbr~Josi~wdrew
nianymbaraku,abyprzcblltsi~pncd~
wpił~. Wchodz~llm i mówi~: No, chodź·
ciejut,bojestładnapocoda.Zalttwione.

spędzilwl'iń.czowic.Bylomudobrzc,do

b.dcnnicwyjdzie.Coli~$1.1/o?Przecweli·

pókiwspólwi~niowieniedowiedzieli si~

\liSZ~ic.Boj~si~wyjśćdołatni,odmie·
li~niebylcmnaspacerze.Tjdkowceli

z.acodostałwyrok.Oburzcniewiród&n'P'

lem~.któramo.teb)'Ćtyltoprzystoj
na.ladn.~jcstkobietl,aokrdlcniazwi~

suj~cych,którzyprzezpar~micsięcypoda

nezesprawamipldtodlalfYPSCryllbu.

t:ZIIj~li~betpieeznie.

wati mu r~t~byloogromne. Zadecydowali,
rótny

tcpnccwelenicod~ziesi~jeszczetejsa·

Wylłmujłt)'si~zcrupy,zosta.ił.wrzu·
cenidowon",czylip~łbfĆpypsui..

przebieg.Naj~iejwię:tniowiedokonuj~

mcjnocy.Knys.Ztofobudzilli~.kicdydwaj

cynu,atowił!cli~zutr~lłwiduprzywile·

na ofierzegwałt u, dotykaj~ intymnymi cz~

wi~niowiezcelitfZ)'LllłliJOzar~.trzeci

jów. Wjednym z zakładówkamycli tupio-

Kiamtcitłalubzanuruj~clo~wl;ublez

wpyclu.lmuczlonekdoust.Póinicjkazali
musi~odwr6cić.Za~kfZ)'CZcć. Podobne
ceremonie pollltarzaly si~ co noc. W dzień

czCfWOnym i czarnym. Czarne byt' zaJ~e.

•

Rytualprzecweleniamotemicć

nieczysłOłciami. Niekiedy pnyszły cwel
zost~e dotłni~y _berłem~, c~}'! i szaotq
doczyszaeniasanitarittów.Odtejchwili
pilestaje b)lł człowiekiem. s~ si~ wi~
ziennym paritsCm, którego mo.tna bezb.r·
nie bić, pałcić, ubimć mu paczti trw·

bzalimUspfZ.'łtllĆ,Ijd.cligrypsUjłCYzaU•
watylicdzjcłiladturzu , niedosii'QI

przezcałydzieiLjedzenia.Robiłsobicszny.

Z....._}at~łllanta. Z ~cdmttłalłnatj.WWJfrit.ll-lełiiiMird:f.

_,..........SA.

aq.,.tMDI~ I MaUw:GtlpMirti~....qi:nt.J ......Id• .....•
• WifSawit.
.wa~a ~ił staąa IM-LIQ'Mft.
tiUl
.......... ~.fl.aiCIIcjWst.-ii~ .. "_wiGnla:PnkW"łłllrtlf;I-..•IHe1111• Rlftftll• Jlllfdwb Mirtn-l lll.Wrłl:llil .. St'LI WeJeriłd:irce, apnił(łe
lilie* f16słwftp i",........ ....... 7 ... zł•

nodoiwictlicytrzesławdwćK:htolorach:
naczcrwonymnieusiadłnittzltYJISllj~cy
eh.Czcrwień

totolor kobiet, blrwa trwi,
menstruacji. Pnetwclone krzesła stały
więc: wolne.

Latem 1991 r., w St.arym Gotdzie (pn.
StaraBiotniea),przytrasieE-7,MaretF.
wybudował stacj~ benzyno-.. Zlotalizo.
wal~ 111 dwóch dzia/beh, pr6cz tlórrdl
mial jeszcze tm przylqłe. Na mwcstrQc
zaóUn4ł kredyty w Bdorrutim Oddziale
Bantu Gospoda.rt:i 2:)'WIIOiciowej. Równe
4mld! Zabezp1ea:miemtej kwot, dla BGt

Dont 411 umotnyda malct w Lattwej

-Kuikrotbylnazasilku. Teraz zna.
lazlrobotę,alczaniccałcdw.amiliony.Jłt

nakob«nc mlcszklokl ntlj~ptpllłcił <ilt
IS pdi:dcmib ttp rob. W ttj dnrili w

si~zteł(lurr:eymać?Myśl~.tetatjakzde·

slutylem.Koicielnyuwszcpochodziztej
samej wsi, to maswoRchału~ Katechet·
bdojetdtlzWolicy,loprzecie.t.tyltopa-

cydowaltm,~zielcpi-ejdlatesomaleńs

~kilometrów.~

,.51arej pldllllii" - jaknu)"Qj~•om•b

twa. Nie

litllli mleszkaDcy, pnc~)"Qj~•wl.ctobicty

WSZ)'$Ikieł(lwtydu'i~nieprzcwidzi.

wruz pi~or&icm ddcd.
laml.l!llienbł

Pt rtmotlde maJ~

rrac:twlllcy ,an rd. Lat.·

chciałam zajśt

w

t~

ci.\4, ale

Nikt ich nie wyrzuca

11b.oit~ lym baril:odliwifni.

Beata
-Nicmamdomu,niemamdoądiść

mówi ze smutkiem Beat1. - Rodzina. nic
cllce mict ze mną nic wspólnego. Kiedy
poszłam doTowanysiwa BntaAlbena po
pornoc,podpisalamzobowiązanie,tcwy·
prow~si~

wciuu 1 miesi~. Ten W5

ju1:minąl.

Mimo,tcBeat.anicmajes:za:ctfZ)'·
dziestulat,przet)'latakwielc,1:estarczy·
loby na wypełnienie tycia znaa:nie nar·
szejtobicty.Madwojcdzieci.Przedichoj·
ccmmusisi~ukrywrt.
-Micszkaliśmywhotelurobotniczym.

Jat si~ tam tyje, WS:ZYKJwiedq. Zadnia i
wnocypijaństwo i •wantury.Gdyprzriet·

dtllapolitja- 5p0t6j. Jatznikali zar~>
pcm, ,.zabawa~ taczYnal• si~ od nowa.
Mł! pil i z~ si~ nade mną. Trwało to
kilka lat, wreszcienic wytfZ)'malam. Po
jedncjzawanturucietłam.Nittniechcial

miporn6c.•nirodzina,aniznajomi.Jedy·
nym wyjściem okazał si~ ten dom. UtfZ)'·
m\lk;si~zalimenfó'!Viwiltu,którytori·
czysi~wlutym.Niewiemcozrobi~,jakbę·
si~ 5\ąd wyprowadził.
Cbcialabymznalci.tpr~dzicciposziy·

dzicmy musieli

bydoprzcdszkola,a!ejat,kiedyniemam
domu.

Krystyna

-Parafiapotrzcbujeorp.nisty,tatc-

dziewczyny, Owszem, jat kilka lat temu
chcieli w tym domu zrobić pfZ)'Iulek dlt

Boteniewyrzucarychpaii.AłeTowarzys

byl)'tbwi~niówiłltoholitów,calawid

twoBrataAibcrtazrczygnowałozdzicrta·

bylapncciw. Przecietniedaletojestszt.o-

wy-stwicrdzaproboszczStefanLiberck.-

la,anajblitszyposterunckdopierowC~
cinach.Baliśmysi~tychludziniepowiem.

Poremonciebędątumieszbniadltpn·

oownikówparafii. To nie mo;. dccytja,
lea:kuriidiceezjalncj.
-Domy samotnej matki powsi.IR, 1by
nieść pomoc kobietom, które urodzą dzie·
ci poa~te zpaltów i innych przestwstw
-W)'jał niaksiądz J anŚiedzianowstizTo
warzystwaBrataAibcrta. -Oc:zywiścic po-

mapmy te1: matkom, które ze WZ&l~w
materialnych, nie map urodzić dziecb
wrodzinnymotoczeniu.Niestcty,nicma·

Wieś w

zgodzie

nia"wrazzpnyc:ząą.

dziertawąboanii;JkolejOWCj.

sokości4mldzlztermL~~emspłttydo21

1992r.nicbJiodutolepicj.Picn~zywys

cutuurutłlomien.akred)'tu,MaretF.ode

t.arczałon.~zakupni~eltichiloiciPiliwa.

bnl2mldzl!

Spółka

MarctF.uproponoWIIwi~wspólny
interesznajomcmu,JcrurnuJ.WtymCZł·

sie Jerzy J., ruem z WiesłaW"Cm L i Kazi·
micrzemS.,b,-liudzialowcamispółkizo.o.

pncy. pod tomec roku

ławicsiłldzialaln'*.WspólnyLnterespo

lepl na pnctazaniu ~Udmarowi- sucji
benzynowejoruutrudnieniu Jerzesoli
Wiesława L na dobrze p/atnJ~;h stanowistu.h.Wymienicnipanowic-czlonkowie

łowtemsp(lłki.
Formalności prawno-u~owe

zali!.·

wionoSZ)'bto:27marea1992r.MaretF.wy!lljąl spólet ~Lidmar" stac_i~ • Starym Got·
dzie.W3dnipótn~zawartonotarial~

Ulfi0Wt'Osprzedatyiii'S2)'Sltic:hudzialóww
spók:e...panuMarl:owi!Na~ttutwiet·
niaJcrzyJ.iWieslawLro~negocjł

cje z bankiem radomKim o udzielenie kred)'IUobrotowqo. W)'S141ili-przedt/ad1J~
wynupne dokumeniJ- o 4,S mld zł. llit•
lono,it~iekredJ!ustanowi
~dzic: ... llipotebdlialek,naktórythzbu·
doWMłO staą~ benzyno-q. Do/pno tak·
te szacunko~q wyce~ obiektu pny ~1
-1.2S9.4M.IXXIzl-alecbpercibankuobm·
t)'liWJttoKdo4.700.000zt.Awniosetopotyt:zt~zaopimowalipol)'lywmc:,thoćt,-tko

do llr')'SOkatci3 mld zt. Dodatto-.ymubezpicczcniemtredytumialob)itzw.przeniesienie wltsnoki pojazdów Marb F. na
rzec:zBZR.

PZU też pomo że
Przebunie samochodów Marki F.- a
miallehp~-dodyspozycjibantu,stwo
pieczone. l znowunalc:blouciec~doo

rzylopcwicntłopot:pojazd)'bylynieubez.

szustwa.. W qencji PZU na osiedlu Poludnie.MarckF.powoluJ4Csi~narótneznajo

Winne pieniądze

moici,popro:sillechaB.o~dzenic

- Niewnikam cot.am~. Wyoofu·

dziniwyccnppojazdów.PanMarekdaltyl·
ko(!!)dowodyrcjestracyjne.

nasnarcmonl-stwierdzaopiekuj~si~
plebani~~

dyrektor

dieccl,jaltiCł(l

lytontekst,zarównofinansowyjtkistanowistoparafiistłanianudolitwidacjitq:o

pol.is,.odr~i",czylibczdotOIIIDJIOJI~

Jaktoli~stalo-motna~tyltodorn}i·
lai:; Marct F. UZ}'Sbl polisJ' 11.1 Jorda~.

.mercedesa 280SE", ,.cadillata", n1 samochody,.sc;ania"i.roman".

jestllh,tematkipowinnyi(IOJiuszczlł

Jeszczclkwietnia,awi~bezpoiredniO

Piętny,dutybudynctztilkunastomapo

wotolomiesi4tpoporodzie.Totoniea:·

micszczeniami, a n1ieszU w nim tylto
proboszcz.

nc,abyzachowal$'ł!'ÓjdotyclK:zasowycha·

po zawarciu umowy i pobramu prOWI~L 30
mln zł, b.sa BZR wypłaciła człontom za·

-Przyda.łbysi~namweW'5idomopieki

kiedykobiellnjen~~doądp6jśt. Na tercnienuzcaowojc:wództ>nniemaj&t 11.1
razie domu rodzinnqo, w którym samot·

dlatTZccłlpociethledwieW)'$tan;zanaje·

dzenieiubranie.

lazienki,wicmbokiltalatprzytOLłciele

czylami&Otówt~flłbu~SIAC]L

Kredyt

h. NieczytałcmdotładmcumowyzBGŻo

przeniesieniu rzeczy rudtom,-ch n1 tzw
ubezpiea:emcktcdytii. PoprostullM:WLCdvalcm, te pojazdy 11.1110"'*4 MW!Ołt

Jak

dlli ~

- to s i ę bierze...

~u.Lidmar"2)00mld. Wdwadmpót·
niejspólbotrzymałajeszcze670mlnll .

Gotówq prze.RI n.~tychmiasl Mareł: F. Na
potwitonniupotwierdzLI,i1:piml4dze~

riów.
domsłliejzOopinaowałapanaMartadono

MAOF.J TOPOLSKJ
' - mitałHt.

M oml dla glupiego
MarckF.tiUIIIIClJ'SLę:}lł:dziecto:

-Plen!4dzcztredy!6wodlblcmnleb'j~ccj obecnie mata, która wacln1ej poły·

nołCh.andlowo-hun~idetllitznłpah·

mart'łt'Eodachnadsł~.

~ wył:orzyaane n.~

kupno pal1W 1 Ucno-

UdaflłtBnsali.cjazBankLemlleltlllb

wythopcracjifinanSOW)'th.Ju.tl4kWietni.l
pojeclili do nrszawskleao .Acrob&ntu",

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

Z \)'tulu pobnnqo kred)'tu z8ZR, Ma·
ret F. wplatLI jedynie liS mln odsetek. An1
zlotówti me pmb.zal do ".Aarobanku".
Jatusulono,bocznieakolejowanJplynLe
b)1awyd11ertawionaMartowiF.
Jl Sierpnia 1992r. BankGospodarki 2:r·
wnokiowej zlo.1)'ł do 5łdu RCJOIIOWCF w
llłdom1u wniosek o octoszen~e upadloki
spółki Marki F. Zadłutenie W)'JIO$IIO
s.m.44000zl!

wami płynnymi. Oprocentowanie kredytu
wynosilo60pnx.
.

=~~::~:~~~=!::
pewni a, te Beata i Krystyn.~ nic mun4 si~

powiedziałwarunki

rt:SU,tttórqoniSI~ICSimll~

kanaściemetrówdalcj!itoinowaplebania.

trzebna samotnym matkom, to trzeba dać
samotnym ludziont Jest idl w otoliet·
nychwsiachduto.Mieszkaniedlaorpnis·
ty? Przecie! ksiądz proboszcz mieszfa
sam w takim wielkim domu. Tam S1J lrzy

Koniec wi eńczy "dzieło"
Pom1mo ul)'SbonLa WLelomihardowyrh
kredytów, Marek F. n1e 5111"01ndzil pal11111,
tOidWiipcustlcjafaktyttnLeprzestliaJSInici. WpraWWJe obie/U W)'llaj4l JCSZUC
!Rriuszowi K. (u czynsz młCSi~y- lO
mlnzl!).leaju1:JI sierJinLa nowyajenl wr·

skiejpodpiS)'Winoju.t:umo~tred)'to~: 3

MieszhiLcy l utowejSIJzdziwicni,te
ju.t za kiltanaście dni samotne matki
· OJiuszcz.tich micjsrowośt.Zastanawiai-1
!i i~ oo będzie z takim dutym domem. Kil·

jcszczcprzyjdzietoa:warte.

lym-bezpodanLipnyezynytakiejlłccnii

mld zł na rot z przezn.~ctmiem n1 działaJ·

samotnych mate t w Wiernej Rzece motc
pomicłcitjednorazowo !S kobietzdzict·
mi. Zdaniem bi~z. Śłcdzia~kielo,
wystarcza to w zupelflOki na bi~ pot·
ncby.Jcdnakusadajq:o funtQonow'łni•

rattcr. Zda~4się;wyMttiodlcjrquly,

-nLzurz.ąduspólki POWL.IdomLłlcho

udzielonyspóke~Lidmar" pru,~h Jcrrr J
i Wiesław L Owszem, przeUnii m1 pLeni.W:c 11.1 un~thomt<:me WSCI6lneao lnte-

8kwictnia92r.wlłantuZiemLR.adom·

'"""·
Podoboy do tego w Lukowej, dom dla

les/awJasiń.ski.-Jakslaraplcbanianicpo

nLcz'to'lc~odwolaiJcrzesoF.iWiesla·

-dopicropokilkudnLa<:h.Ścdlej,bedy

się pośrednictwem

znaszeJOrcjonucze~n.~micjscew
domuopiekiwKiclcacłlczySwadlowi·

,.sta.-.

- lepiej

zd4f:ylodebntodmchpotncbnemudotummty i pi~tt1 ~Lldmaru".
WmaJuMarctF.sprzed.IJc2sarnochody:..mcrcedesa"ulO,SmlnziLJorda"za
2S mln zł, w czerwcu c~rowqo .roma·
na- za 40 mln zł. Nab)'W'CÓw zapewnLI, te
jest wlakicielcm poJazdów Prawda b)'ła
inna; stanowi/J one wlasnwt ... lbntu
Ziemi Rldormtiej {umowa z l twietn~
1992r.).
WsielltniuMarekF.tlot)'lwradomskim PZU zawiadomLenie o potlirze (na sł:u·
tek Z"Włrcia in$1.1lacji dektryc:zncj) .adLI·
lab.".lt)'tułuods.zkodowanilpobnii ... ISO
mlntł(Ub.była nr1oić pohsyubelpleczeniOwcj).Przyskladaniuzawiadornienil
w PZU znów zatliJ, te samochód p11wn1e
nalctydoBZR.
Do kompletu zbył jeszcze dział t~ wbdom Lu. zał druR daroWlll matce, ellociU
były one pnypisane bankom; BG2: b.ldi
...Avobankowi".

Miejsrowapiel~&lliarta,Zdzisłtwtly·

,.Caritasu~, tsi~Stanistaw Slowit. -Ca·

pojedynkę

l'ln Marek pocz11ł si~ nap11wd~dobne 1

1991r.imajłCIZijii10WliĆ

Itrowanaw lipcu

sak,tetjestzdania,tejcłlidomopusz~

jcmysi~zumowydziertawnej, boniestlł

patdz1Cf11Lbol992r.Tccosamesodnitzty·

_Udmar".Spółcetctsięniewiodlo;zareje·

do(ychczasowelobtorti,topowinnitam
zllłlctt miejscesamotni. - St.arsi ludzie
tadl po półtora rotu.~

11JV.92 r. .A&robank" uwim umo~
z panem Ma.rt:iem. UdzietLI krcd)'tu w WJ·

W

widmo

z niuń żyła

szu,dlamnie,mętaitr6jkidzieci.Teraz

Krystynazdccydowałasi~od~swojc,

Ale tomu by t.am przcszbduly matki z
dzieł mi.

myśrodkównaufundowtniemieszb.ńdla

(\aSZ)'th podopiecznych. Dom w Lukowej
jest likwidowany, poniewat nic ma w nim
warunków, aby przclrwać zim~. Koniecz·
ny jcsl remont. Pou tym, nastawienie
mieszbńców jest niezb)'t pfZ)'ch)'llle.

dla5\arszycb,samotnychludzi-mówiBo-

Niemacdzit!iuoowythowrtczwórk~ju.t

ktośnaniekrzywopatrzył.Spotojnebyly

chctkaniemaldziemicsztlt.Nittbroń.

-N1t1 niewie,tetujcstcśmy. Tylko
mój m~~t KAzik. U nu we wsi mamY włas·
nyk4t,tletoniecale20melr6wnapodda·

jcszczenicnarodzooedziedodoadopcji.

-Szkoda tych kobiet, wid w ąodzie z
nimi tyla. Kilbonawetznalaztotobietu
m~•. micsztll.i~ w okolicy- opowiadt
Musiał. - Nie było t.ak, 1:eby

Genowefa

~4tkowe

ił~:)

Wbrew oczekiwan1om - 5llcja nie przynosila zysku.
Jut •&rudni u Marek F. ulepi ze spła
caniem llłlctnoici dla BGŻ, 1 w101114

warunek;Marcł.F.~jedynymudzia.

miłl:istaielconJ,jiiiDkj M l t95nh.Jc4·

por~eJ\.Porukol(jnyA.~ubezpica:m~e

cjipaliw,atlktcSimochód-cystefflł.,sa·

byłahipotcb.dzLald:oruu~dzcruasll·

ztoleidoJI(IbfvlianoW)tlltred)'t6wnazakup ptliw.Zpxlz.ili sl~ taktcna dodatkowy

W s~rej plebanii

piziezlotytwmoscl:okrcdJiobrotOW)'BI
lluttowy ukup palLwa w ..-,sokoki 4 mld
zi!Oayricicupncc:zJt,teposiadaudlutenilztytuluju1:pobranydlkred)'tówl
niJSP()kOJftLCJ w hrnccie upro.
ponowal h1potekiswot<:h dlłłlet, doł~
odpiSY Z big lneCZ)'S\)'Ch wydane
przezS"'RCJOL'IOWJWGr6j(:u PrzedstaWił
tatle sucunko~ Y)'Cc:n~ stacji wGotdzie
-tym razem n.~ t .S mld tł Znalazł .reszcze
inr14 .podtladk~~- liiWladaenie, te jest

z..n..duSpólti.Lidmlr"-zobowiłzali'i~

ty,a kied)'ii w nocyusilowal powiesić~ flł

"WtJ

rv.......
r.

Stacja przy E-7

spottamnien.~wotnoici,dluJOnie~

Krzysztof

Pierwszedwa lata

na biznes

.-.-u-.._....,sl,... ..__,..,..c.,........_.Riat.llll6d.........

banku,dzLalalemWl~wnicłWla.dotna6a
A&entPZUobLec:aimi,ltdokonaoct~zm 1
wy.:eny sarnocbodów u term1e SllqJ Pl"
liw.Nieslcty,nieprzJIZC(II.
PracownLkPZU-LcchB., PfZYn&llmn.q
wprotun.tllrze, n~tomleszb.lpowledzict

pr~wdy Spo~dzll pohłJ" wbrew pnąt·
som.WanoltpotazdówM.art.aF.WJHsal
podjqodyttando.
MoralztejpfZ)'IIOWidcLjestprosty;aby
.zrobć" du4 p:llbwt~ potrzeba troclał
cwtnLICt11'll i tupetu A znalezieniC biD
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niestanowi psycholocech osobowoś

określenia

ci,ajed nak.nierazsięnimposługuje·
my.Wczasach,gdycenisi~przedsi~

biorczośC

i polega na re klamie,

skromność niejest zbyt mod na. Kojarzysięz.azwyczajzaspektemlinanso

wym (skromne wynagrodzenie) lub
zczymś ujemnieocenianym (fał szywa
skromność). A przecieżwci!ł2da się
zauważyć zachowania czy osoby, do
których można odmeśC podstawowe
znaczenie tytułoweJ cechy. Mtewamy
doczynienia z osobami powSciągliwy
Delinic:je " JT'aZÓW podanil s:t
zprzymrui.eniemoka.
POZIO;\·IO; l ) jeden ucieka,
dw6ch ucieka, wszyscy uciekają,
4) nie ciągnie szybowca, 9) ·aby
marchew miała kolor marchwia·
ny, lO) bóg egipski+ insirumcni
Wojskiego = ptak do polowań,
ll)cudzanieboli, 12)jeśli natlllerzu nie ma nic wspólnego z
Z. N:llkowską, 14) z;1wiścią się
karmi, 18) mazadartynos, 19)kucharka przysnęła. 22) ci<1gnic
szybowiec, 23) medycyna z liter;(
jest bursą, 24) dla nieroba trwa 24
godziny na dobę, 25) korab poda·
ruje- na kolumnach się znajduje.
PIONOWO : l)świnia,a l eniez
naszego chlewu, 2) cesarz piroman, 3) ozdoba rudzielca, 5) topiona w zimnej wodzie, 6) miara
z marcem, 7) instrument większy

od muzyka, 8) uczynienie z kobietylsaury, IJ)śmialeknasz.<~li,IS)
trupa <~ktorów, 16) rzymski filozof do radości 2ycta, t7) impuls
do rozwodu, 20) dziura w culym,
JAG
21) kierownic;, kutra.
Na roz"iąza niec-leka my7 dni.
Rozwi ąza n ie

k rz,~i.ówki

z II "Tleś n ia:
POZI Q;\10: podeszwa, klus,
córk:l,stulbia, tata, raszka, kajak.
ryza, bród, bosak, kaszel, jurta,
torbacz, Rilke, upał. maskotka.
PIO NO WO: puch, de rkacz.
szarak, wist, łobuz, szalanda, rumąk, ramol, rataj, Krakatau, rotalit, bezan, kubryk, surma, Uzda,
beza.
Nagrodę- wideokasetę- ufundowaną przez redakcję .,Słowa
Ludu"- wylosowała pani Paulina
Lurzyńska z Morawicy.

mi,niedbającymiorozglos,oznacza·

jącymi się prostotą

itd. lachteam
wi~ plistwa dzisiaj do poświęcenia U·
wagi skromności.
Kojarzą si~z nią zachowania, które
cechuje brak wygórowanego mniema·
ma o sobie. Czasem wi\2emy ze
skromnościąstyl bycia wobec płci odmiennej,polegającynabrakukokiete·

rii, zalotności. Nieraz bardzo blisko
tej cechy jest meśmialość. Równie
często skromność bywa wiązana z
prostotą. Człowiek skromny w tym
znaczeniunieodbicrasobiewartości,

cenisiebiewtym,wczymjestdobry,
ale w niczym wi~cej . Umie zachować
umiar w mniemaniu osobie. Skrajnościątal:.iej postawyjest niedocenianie

siebie, zaprzeczanie bardzo pozytyw·
nymopiniomosobie.Zkoleiprzeci-

wieilstwem takich zachowali będzie
pewność siebie i bardzo wysokie
mniemanieosobie,którew 'skrajnych
przypadkach wiąże si~ z przecenianiem swoich możliwości i przechwal·
karni.
Niewątpliwie za ws:zys~kimi wy·
mientonymi zachowamaml kryje si~
obraz siebie. który ma kaź:da osoba

4. Czy nieraz lubisz ubr:at s ię bardzo
oryginalnie lub nawtt •·yz,"Waj~to?
S.Czylubin brtwce ntru mtainttrHo•·ania?
6. Czy trudno Ci na•i:p:)'11'1Ć kontaktyzosobami pJd przecill·nej?
7, Czy lubisz mh·iC przy innych

Dużeznaczeniemafaktnailejcston

dzi ć.:i:e j estri mal o mówny?

ade kwatnydopostrzeganiatejosoby
przezinnychoraznatłejestonzgodny

Nr pyt

TAK

NIE

odpowiadać wykorzystującdwie moż

do~·olony t ak,ieoklllujesz lo nazew

liwości: ~tak· (i

n~ln?

,.raczej tan oraz
~nie~ ("raczej nie").
l. Czy krę pąj e Cię ~JSiuchi•·snie
komplement6w?
l. Czy zdarzsCisię wca le niezabr:at
J.Czy pr6bąjeszczasa mi zrobi ć dob 
re iiTilienie, ns'll·etj eś linie j Hi eś mO<:

w

cieniu.

ro-

Przekonanie o

włuncj wart~ci

nic ,cst

Ci samobytyka nit zadowolenie z siebie.
Raa:cjniczdarzaCisięprzcccnićswoich

um ieX:tnościiunikaszrobicniaa.cgokol·

wietMpobz.CzascmTwoiprzyjacicle.
uwat.ają,żejestcśprzesadnieskromny,alc
Tytraktujentojakpochwatę./\pochw:J·

KOZIOROŻ:EC (22.XIt. $pfav.ę.

20.L) Ci, klo-

Mote to by(: trudny

łotyć,ococichodzi.Pokatdejzlejwiado

rnościprzychodzidobfa,oczekujwif(:te

raz prawdZiwej rewelacji. W nadmiarze
szczęścianiezapominajopotrzeblekon

trolowania wydatków.
WOONJ K (2 1.1. - 18.W .)Wiarawszczę·

S! iwyzbieg okoliczności i niezawodna in·

tuiqa

pomogą

ci

przebfnąćteraz

przez

klopotylnatłoksprawwpracy.Wsumie

dni męczące i nerwowe. Dodatkowe pleniądzerozwlą2ązasadniczyproblemra

dzinny,aiemlmows.zystkonieulajzabardzookoUcznościom,potegajnałPfa·

wach pewnych.
RYBY(19.11.-20.11L)Wpracyzawodowej nie wszystko przebiega tak. jak byt
powinno. Niestety, na razie nie masz
wplywu na rozwój syluac~. Ry-Nalizacja
opaiiTifpierwszeństwawdzlalaniachza

wodowych trwa. Pomy$1 nad no;o,yml,
godnymi uwagi inicjatywami. Je$li nie
jesteśpewnywlasnychuczuć,poczekat

Jeszcze z deklaracją.

BARAN (21.111.- 20.1V.J Nie najlepsze
dni. Klika drobnych 5J)l'awwyłfąci cię
z rOwnowagl. Wdomu jak po burzy. Bę·
dziesz mial wratenie, że wszytko wymyka
clslęzrąk.Nieoczekiwany.ubyle k'obo

wiązków zawodowych wyllorzystaj na zalatwieniespraw zategtych.Zajmijslęsa
bą, odpoczywaj, zbieraj siły do nowych,
trudnychobowiązkOW.

łom lut;ntcżzaprzeczat.

10.
11 .
12.
IJ.

nicjest Twoj~ watn~ ~;echą. Umiesz zachować umiar w occ·
nie swojej wartałci i nic masz wygórowa-

1•.

jedMkwa&i do powściągliwości czy prostoty, Równicezęsto lubisz styszti glosy

eubł ĘTA (21.V.- 21 .VI .) JaJdeS po-

20- 1 4 :Stromność

nc&omnicmaniaosobie.Nieprzykładasz

LEW{23.VU. -23.VIU.) Rzeczywisto~

myślne wieści związane z pracą zawodową.Zmiana syluacjiwywota090lnąmobl

nie toczy slv tak, jak sobie

lizację ,l w konsekWencji znOw blyjnlesz
~lłemplerwszejgwlazcty.Staneulorii
nie powinien ci przysloniC pamięci
oprośbleprzyjacieta, ktOry llczyna
wsparcie.Znaiomośl:zldmśnowymspra·
wici radość.

zbuntowaćsięlzrobłccosnawlasn.ąrę

spośrOdlwoichnajblitszych.Watnejesl

wlasnepnekonanieolym,teracjew taczącym się sporze zawodowym są po
twojejslronle.MuslszjednakuwataC,aby
zbytniape'NIIOŚCslebieniepopl<ltalaci

szykOw.Żyjrozsąclniejnitdotąd.

RAK(22.VI- 22.VIt.) Ni a zawsze trudne do rozwi<llania 5J)l'awy przechodzą
bez echa. Dobrze, te nikl ze wspólpracownikOw nie mote zenucic ci braku
obiektywizmuprzyocef1.lepewneg0zdarzenia. Pomyśl o uporządkowaniu swego
codziennego tycia, które sam sobie
utrudlliaS.Z brakiem zdecydowania l pnewratliwieniem.

prałl'i e kaidy te~t ?
1 5. Czyzl oszef:ll0ę j akiri h:lł am -.·e

uznania,atbo~odkrdtił umiejętnic SWOJe
zdanic.Nicprzcsadz.lllzjcdnattc1wwyrótnianiu si~. wystawności czy zaznacza.
niuswoichzaslus NajczpdejudąicCisi~
zachow:iwtymumiu.Oułozatetytcżod

S)1uacji lubodtcgo,doacgoakurnld:t·
tysz.Jcśliltgopotrzcb.l,IOpotrafindo
brzcsię~przcU.~.jcdnak

trudno nazw:i

Ci~zarozunnalym.

12 i poniitj: Nic nalctysz do osób
skromnych. MMZ wysokie nmicm;mlc
osobicinicstaraszsięspccjalmetcgo

uki')'Vt':i_ Jeśl i to robisz, to b~ poq·
dunyofals:z)'W:lskromność. Lubi~7:121·
samizrobiCcośnapok.nijcstCimilo,gdy

wiele osób okazuje Ci zainteresowanie.
M MzstlonnościdoprzcccnianlaSwoich
mothwości i dlalego .po cichu" jestd
uwatanyzarnacjz:uozumialcgo. Jcdnat
rzadkomotcnustyszti lat~opimę, bo
przyjaciele wie~, te lepiej mówit o Twoich usługach.
PIOTR SZCZUKIEWICl

WAGA{24.1X.-23.X.) Trudnopowie·

wymarzyłeś,

dZiećczy twOjzamiar pnerodzlsięwza

alemote....taśniedla tegopora najwytsza

wodowy sukces, ale z pewnością warto
sprObowac. W zmaga!li u się z lym zada-

kv. Szykujeslvinteres.Je$1idobrzeulokujeszpleniądze, tobyćmotetwojakie
szeńniebędzlełwieciCpustkami.Popro
stu ,pieniądzroblpleniądz.Pomyślotvm!

Horoskop
dla Ciebie
BYK (21.1V.- 20.V.)Nieprzetmuj sit
całym śWJatem. bo nie uc1erpi filtym nikt

wypaśći kon)·s tnieu prezent o-.at?

PUNKTACJA
JdeliUl)-shłd punkt 6..-:

30·2Z:Nah:tyszdoosóbskromn)'t'h,
Ccchu,te Cię tacłlowanic pow!ci~gtiwc

Tli'Ojąll'l()t~stroT~:~.l.alwiejprzychodzi

rychchceszi)'Zekonać, rOtniebędąpa

12. Czy uniasz, ie masz skrom n~
(lub pozycję ~ poleczn:l)?
13. Czyzazwyczaj ~ta ran si~ dobrze

pracę

lub elutra'll·llgaDCideuchonnill?

nyw danej dziedzinie?

chwalysprall'il\i~Ciprzyjcmna!ł,alejed·
nocześnie wprawi:Uą w zakłopotanie.

orzechdozgryzlenla.Starajsięojasnowy

I I.Czynajczęściejjest hzsiebieu

14.Czy maszcoś dopo"·i edzen iana

glosu 'lf tonrlyskiej dyskusji?

iwywatone.Niclubiszsięwyró1ni0Ciz.J·

trze<: na

IO.Czy nierazsta raszsię d atkomut

dozrozumienia.,te duiomo:i:esz lubpolralisz?

zwyczajwotis:zpozostaw:i

IS.

pran twier-

9. Czy czasami Cl)tujesz (ogl~dm) .
erotyrzne pisma?

z rzeczywistością zewnętrzn~. Takie
jednakdanetrudnojestuchwydtprostym testem. Tymczasem zapraszam
wi~ do ~skromnef zabawy: Proszę

TABELA
WYNIKÓW

os-.okh osl:ou;nięclac b ?
8. Czy niekt6ny maj~

- 23JX.) Nie siedt
zzalotonymi rękami lnie budtdemona
smutku, bonie mado tego najmniejszego
powodu. Masz przed sobą wiele dobrych
dni, a wokól prawdziwych przyjaciół.
PAHNA

{24.VItł.

Wprawdzieryzykoniejesttwojąspecjal
nością,ateterazjesteśnaje.gokrawędzi.
Musisz się ulnymaC, bo na wycetanie się

jut za pOtno.

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

niemmusiszjednak tlczy<:wytączniena
wta snesily,boMwetnatbliżsiwspOłpra
cownicynabiofą'ło'Cdvwusta.Ktoś bę

dzie ci wtvm przeszkadzał, ale nie będzie
to·grotne.
SKORPlON (24.X. - 22.XI.) W pracy
zmiany, clłoe korzystr-.e nie Wlbudzą jut
lwojegoentuz}azmu.Uznas.z,tenadeszly
zapOtno.Ktośbowiemzadecydowaljuż
wtwojejsprawie.atetojest rozwi~nle

naprawdę korzystne ldlalego schowa1 do
kieszeniuratonąambicję.WkrOiceznaj

dziesz

inną okazję

pokazania swoich

moZIJ-.Noścl.

STRZElEC (23.Xt. - 21JCII.) Dobry

czas na

zawodową rehabilitację:.

Prze·

prośkolegOwiszelazanieprzemy~ane,

anawe t obratllwepodichadresemslowa
i-we1slęsotidniedopracy.Zys,kaszprze

bac.zenie i będZiesz mógł realizować
swote plany. Jakiś nieprzeWJdzlany wydatek partnerantepowtnienzepsuCci
humoruna ... calymiesiąc.
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Filmy na.niedzielę poleca
JAROSLAWCliLEWICKI ,,Audio - video MAX"
"Mroczna przemoc" ,

"Hawana"

"Wydział Rosja"

Ostatnie dni panowania Battisty na Kubie. Mimo it rewolucja
wisi. na włosku, w kasynach wre
tycie, powstają błyskawicznie i
topnieją

Ten film poruszy z pewnością
katdego. Wstrząsająca to bowiem
opowieśC o bezprawiu. Sławna
dziennikarka znalazła się na mar·
ginesie zawodowego życia. Na aut
doprowadziły ją alkoholi nieuda·
ne małteństwo. l oto samo! na kobieta odkrywa, tej~ małeliki syn
został uprowadzony przez bez·
względnego producenta pornosów. Dwaj wytrawni policjanci postanawia}!t udzielić zdesperowa·
nej matce pomocy. W trójk~ wkta·
czają wi~c w świat pozbawiony
wszystkich moralnych hamulców.
Nie wiedzą jeszcze, że życie
chłopca wisi na włosku ...
,.BIUilp ln tlte ni&ht"- "Mrocma
przemoc". Retyserła: Karcn Arthar. Graj-: Mered.U. Baxter. Ric:bard
Bradfonl, Cbtistopller
Rene, Win&S Hauser. 9S minut.
Dysttybaeja w Polsa ,.Starcut
film"

Krasińskich
jewody płoctiqo. Miał !Jrala IAłwlb.
kt6ry jato kultelan ciechanowski
:r.marłw 1643 r., ....•rujl - wojewoc1~
płod:lego :r.marłeao w 1624, AJHrtaksifdzabnonita:r.nwte&o w 1661 r.,
SłalbłaWI - kasztelana płockiqo,
zmarle&o w 1664 r. Ostatni brat - Ju
Kadllim (1607-1669), był woje1rrod4
płockim od 1641 r. i tomiwum Rte·
czypospolitcjdorokowańlMosk.-.. W
rotu 16Sł został podstarbim włełtim
koronnym, czyliwysokiej ran&i urz~d·
niklem nrqdzającym sb.rbem pańs
twa. Przez 10lat, gdysprawowal t~ funt·

na dodatek zmysłową ko-

.,Havanlii"-"Hnana".Reżyse·

Ród
z

bietę:, traci dla niej głowę:. A tu
okazuje się:, te Roberta jest rewolucjonistką i nasz bohater chcąc
nie chcąc pakuje się: w sam środek
kubańskiej awantury. Porównywano czasem ten film do słynnej
,.Casablanki" - z uwagi na klimat,
nastrój i mistrzowsKie aktorstwo.
Trudno nie przyznać: ogl_ąda się:
to znakomicie!

ria: Sydney Pollack. Grajlł: Robert
Redrord, Lene Olin, Allan Arkin,
Raul Julilll. 145 minut. Dystrybucja
w Po1sa: ITI Home Video.

Świętokrzyskie ~emnice

G.kW lmlłlld był czwartym synówwspomnianc:&ojutStanisława, wo-

fortuny. Amerykanina

Jacka nie interesujejednak polityka tylko poker. Przyjechał na Kubę: wyłącznie po to, by rozegnł
partię: swojego tycia. Jak to bywa
w filmach pokerzysta trafia na
pię:kną i
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Milość w bagnie
Nie tak dawno sprawa ta
wsmqsnęacałqPolskq. 17-letnia córko wicemorszol ko Sęjmu,
Andrzt:jo Kerna, zakocha/o się w
chlapoku z n Iiszt!} sfery. Rozsier·
dzony tatuś zamyka/ją w zaklo·
dach psychiatrycznych, o gdy to
nie pomogło umchomil proku·
ratuą i polit;ję, by terroryzować
rodziców chiopoka (areszta~m
no nawet jego matkf, ktOra w
wirzieniu ci~ko Sif! rozchorOwa·
l o). Młodzi niepoddali sięjed
nak szykanom i wlaśnfe niedawno odbył się kh ślub._.
Sprawa Moniki Kern i jttj ojca
zosialajuż dokladnie opisana w
tlokumentalmj książce. Ale sto·
la się też inspirat;Ją dla twórcy
filmowego, k tórego każde dzieło
stajesięwydarzeniemjcśliniear·

tystycznym, to spolecznym, oby·
czajowym lub choćby rowarzys·
kim. Marek Piwowski zrealizo·
wal tylko tlwafllmy fabularne,.Reys· i ,.Przepraszam, czy tu biją r w roku 1976. Gdy teraz, po
wielu latach, nakrrcil trzecifl/in
- w oparciu o historię Moniki
Kem - wiadomo by/o, że"ten obraz, jak poprzednie, K?~WOio poruszenie.
. UPROWADZENIE AGA·
TY~ to film o miloici w politycz·
nym bagnie, w jakim przyszło
nam tył. Jest to klasyczny niemal
melodramat, niezwykle mocno
osadzony w dzlsittjszttj polsklttj

rzeczywistości. Zakochani mlo·
dzi ludzie nie mają szans przeciwstawiając się okrltlnym tlorosłym, dysponującym wlotłzą pali·
tyczną. Przedstawielei tt:i dzisitj·
szt:j władzy, ojciec Agaty, cynicznie wykonysruje wszystkie dostępncsobieirodkl i lutlzi, by zabić milość swojej cOrki i nie clopuś.cić do mezaliansu...
Piwowski zrobi/ świetny film
w charakterystycznym dla siebie
stylu - zwarzy dramafłlrgicznle,
w wie/11 mitjscach paradoku·
mentalny, z udziałem ~ natursz·
czyków~ i wykorzystaniem autentycznych sytuacji z ich notu·
rolnym komizmem. W m elodramatyczntj. ale l satyryczmd lub
komiczntj formie, pokazał nam
prawtl~ o obecntj Polsce. Tak
mówił na ten temat: ,.Już w trzy
lata pa odzyskaniu wolności
oraz- jak nam się wydawolo równości i tlemokra(jl, wylania
sir nagle, na naszych oczach, nowa k lasa panów, która walczy o
swe przywiltje z zaskakującą os·
renta(ją i orogan(ją, nie cofając
się przed nadui;yciem prawa, poliQi, psychiatrii, wojska ·. Piwowski pakozol opływających w
dostarkiludzi władzy, chronipnych przn. skonunpowaną poli·
(ję, ale również zabietlzone spoler:zeiutwo, w którym Judzi nie
staćjuż nawet na zUp(. W takim
krajll nie moie być ml(jsca na

milośćdwojgamłotfych/udzi, bo
kto ma władzę, ten chce rządzić
nawet intymnymi iferoml tycia
swoich podwlatlnych.
Piwowski
ośmlazojący,
drwiący i kpiący z zydo w PRL
był oczywiścle śliczny, alegdyod....aźyl się pakazaC prawdr o RP
tojużjest paskudny. W ~Gazecie
Wyborczey• Jerzy Sosnowski do·
nosi, żePiwowski .wskrzesza mi·
ty z miniontj epoki". a ~przede
wszystkim utopię Sierpnia, z j(j
wiarą w przyrodzoną mądrość i
dobroćprostyCh ludzi~ (jeili S i er·
pień
był utopią, to gdzie ten etos?).
Ma za złe reżyserowi, że mówi
to .co mówią dzii wszyscy~- o
gównie ~w którym sl( nieoczekl·
wan(eznaldliśmy". Domago się,

·ao

byzroblonomufllmdqjącyreme

.bolączki". A
zróbżepansobiesam takifilm l

dium na nasze

się od Piwowsklego, bo
z bagna wymagam
od władzy, a nie od filmowców.
Zobaczcie koniecznie • Uprowa·
dzenie Aga()'·. bardzo ciekawy
film o milości i polityce, z bardzo
lodnq Ktll'olinqRtniiu/cq izdolnym młodym aktorem stawomirem Federowiaem oraz pyszny-

odczep

wyciągni(Cia

mirolaml lenąoStuhra, JaiUl

sza Rewiti.skiąo, Poli Raksy 1...
Marka Piwowskiego.

niefiskieco po :r.marlym bezpotomnie
n~t~zamotnl(lsz.ym :r. Km1ństJc:h- 81a-

bezpośrednio

ciszkizKrasiilłkich-lkrólewiCZemKa
rolem, ks~m turlandlkim, synem

Podolujako zwi4ut zbrojny mai4CJ na
celu obron~ nicpodleglołcii wyst~puj11·
cyprzeciwko ingererKji Rosji wwewn~·
trznesprawy kn,ju. Jednoc:zdniebylto
konserwatywny ruch skierowany pae·
ciwko tróiowi Stanisławowi Augustowi
Poniatowstiemu, familii Curtoryskic:b
i usiłowaniom polepszenia ustroju Rze·
c:r.ypospołitej. Konfederacja obj~a cały

królaAupstaiiiSua.
Pod koniectycia zaorzkrnaly Adam
Stanisław wycofał s~ l wnełkłeJ działalności publiczneJ.
Przez cały tywot nie ustawał w nieJ
natomiast kolejny słynnY pnedstawi·
ciel rodu Krasińskich- Wllttftlt)', który
był stryjecznym wnukiem Adłma Sta-

stiej

poprzedującej

~.aleo~s~nanieskoordyno
wanychwalkachpartyzanc:ł.ichumotli·
wiła RO$janom rozbijanie pom:zeaól·

nychoddziałówpnezkonoentrolll'llllie
maczniejnydlsił.

Konfederaci stracili uznanie dwor6weuropejstichtiedyw 1770r. WfS\4pili :r. manifestemprzeciwko familii i gdy
agiosili bezkrólewie, a zwlasztu, gdy l
listopadalnlr.podj~nicudanąpró~

porwania króla. W pollf'IUChnej opiniizpdz.als~ztymrównietsamStanislaw
August - na dzialania te wielki wpływ

moralnymiala Fradizb l Krasińskich
-urodzona najprawdopodobniej w
z.amkuw Maleszowej(ąsiadu_W.ejzLi

sowem) i~ącapotomticmwymicnio
neaonawst~ieGabriela.~ziejesz·
pułii)'ZOWanych w XIX w. przez slynnll
Klementyn~ t Tańskich Hoffmano't\14,
której rodzina miała5111'edobraw okoli·
cach Ła&iewnit6w i Chmielnika.
Tymcwem spójruny na przywód·
dJw konfedefiC:ii barskiej. To mający
posluc:bw masac:hszlachectichmagna·
ci zwilłzani z dynastil! sasq. Obok Mi·
chala JanaPacaiJoac:łlimaKarola Potockieco w pierwszym rz~zie wymienia si~ przede wszystkim Adama Słaais·
lawa l Mklula HiHOBi. . Knsl6stld.
Choć Micha! był marszałkiem general·
nymkonfederacjibarstiej,tojednat:ta
jej inicjatora i najpolityc:r.niejtteJO
pnywódc; (k!Gre&o rad w końcu nie U·
słuchano) uwata s~ Adama Stanisla·
wa.Urodzilsi~onw 1714r.• azrnarlw
1800wKrasnem.Tamte1zostaJpoc:ho·

nisława.

Wincenty wywodlll S~ l OplnOJÓl1·
kicj linii rodu. Jq ulo.t.ycielembył An·
drzcj - brat Gabriela pochowanqo w
Lisowłe. Opinoaóra. podobnieJak Krasne (Jniazdo rodowe Krasińskich) Idy
w poblil\1 C'.echanowa. Została wlasnośc:i4 rod:tin)' w XVIII w.
Wincenty urodzilsit w 17&2 r., a
:r.marlw 1858r.Cłlotwmlodościnapo
leońc:r.yk, polem był zdecydowanym
przeciwnikiem powstania listopadoWqO. Został aeneralem i wspólpracow·
nikiem władz carskich. W b.tach
1855-56 pelnil nawet funkcj~ ust~pcy
namiestnika Królestwa Połsk1e10. Zllł·
nyjesttatiejato ulotyciel bibtłoteki
ordynacjiKrasińskic:hwWJI'IUwiC.

Przede wszylikim jednak pam~ta·
my 10 ze struzhweao pl~lna,Jakie :r.ostawilllłswymsynu, któremu nadano at
pięt imion: Napoleo., Stułsltw, Aha,
Ftłiks, Zypaut. Urodzony w 1812 r. •
Parytu (unarł tamte w IIS9 r.) Zn·
munt zalic:unyjestdo trójcy wielkich
poetów romantyzmu, obok Słowackie·
go i Mickiewicza. Autor ~Nie-boskiej
komedii~ i ~Jrydiollł~ tył pod wielq
presj4sweao ojca: jego scrwilistytz114
postaw~ wobec Rosji musiał JC)dzt z romantycznym u~em do wotnołc1
Znmunt m1eszkal w OpmQ16rze do
II:W r. TutaJ telzostał pocbowany i do
dziśspoczywa w podz.emnydl krypuch
lfobowych tośc1oła opmos6rsk1q0.
Cł'.1..AIY JASTRZĘBSKJ
(WDJSiętłiJ'•.._ta

- Kra566scyal0tlt«ZYUJ.)

-z regionalnej witryny
Plan Końskich
Na tlecenie Urzędu Miasta w
Końskich fimt2 " Kartocralika"
wydala plan Końskich.
Przygotowana wtywych kolorach i na lakierowanym papierze
publikacja, opracowana została
w szczegółowej skali 1:12.500.
Umiejscowiono na niej dokład
nie połoienie najwatniejszych
zakładów pracy i firm om obiektów użyteczności publicznej. Plan wzbogacono wykazem
watniejszych instytucji działa
jących na terenie miasta i opisem
historii Końskich. Uzupełniono
go równie! o trzy dodatkowe
mapki: okolic Końskich (w skali
l :400.000), miasta i gminy (w
skali l :200.000) oraz najblitszej
okolicy Sielpi (w skali 1:15.000).'

http://sbc.wbp.kielce.pl/
TADEUSZ Wl..fCEK

W 17.52 r. Adam Stanisław otrzymał
ctęłtwielkieJospa<ltu:r.kluc::r.a krll·

pierwszyrozbi6rPolski.Konfed~~
uwi~no 191uteao 1768 r. w Bane na

Do wielkieao znaczema doszło tet
kolejne pokolenie Krulńskich. Znamy
ich jato przywódców konfedencji bar·

cze mowa o jej trqic:znych losach spo.

Kino

wlaśnieoAdamaStanaslawa.

f.eja.W1758r.:r.ostalbtskupembmlen1eckim. Cz~to snu! zapewne marzeniaoprymaSO!twie,zdy.t nreustannk
w:r.maauał swe powil,zanie :r. dynastil
Sasów, aaorhwości wtymql~dzie nabrał zwłaszcza od potaJemneao jlubu
swej kuzynki - wspomn.anej jut Fran·

:;!~~~~.słynny ogród, płaci pałac wWar·

Przedziwny film, znów ze znaz samym Connerym (agent 007). Angielski wydawca
poplllamonaukowych
książek w trakcie promocyjnej wystawy w Moskwie nawiązuje kon·
takt z wybitnym fizykiem. Naukowiec pracuje dla radzieckiego
przemysłu zbrojeniowego, ale nie
chce by rezultaty badań laboratoryjnych mogły umocnić imperium. Po pewnym czasie Anglikowi dostarczone są przez pi~kną
lturierk~ osobiste notatki profesora fizyki. W notesiejest wszysUw o
mo:t.liwościach obronnych i za.
czepnych Annii Czerwonej. Angielski wywiad nie wierzy, te na
Zachód trafiły oto rewelacyjne
materiały. Wydawca staje przed
moralnym dylematem - powinien
prawdziwość otrzymanych informacji zweryfikować, w charakterze szpiega wrócić do Moskwy.
,.Rossla House"-,.Wyiział Rosja". Ret: FrU Sdleplsi. Gn,l4:
Sean Counery, Mldteile Pferiffer,
Roy Sclmelder, J1.10es Fu, Keu
Russel. 123 mlou.ty. Dystrybucja w
Polsce: m Home VIdeo.
komitą obsadą

(11)

wany, obok wielu prudstawiaeh sweao
rodu, m.1n. Jana K.u!m.erza- podskar·
biqo.
TydZieńtemu napłsalem,tebn An·
druj Kruil'uki studiow81 H nrymao,.
tecznym bratem ~etanem Sołlytłem.
piZ)'SZłym biskupem krakowskim. T..
oc:zywiśc1e, fatalna pom)'łta, u tiO~
bardtoprzeprasum.Ka.JetanSoltyttyt
bowiem 100 lat po Jan.e AndrzeJu i ow·
szem studiowJI teoloci~ w Rtym.e ze
swym beatem ciotecznym, ale c:łlodzi

(Cez)
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OGŁOSZENIA

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "Budochem" w likwidacji

Radom, ul. Struga 26/28
trwałych:
Lp.

l.
2.
3.
4.

s.
6.
J.
8.
9.
10.
11.

12.
ll.
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IS.

16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

25.
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
JS.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.

48.
49.

so.

SI.
52.
SJ.

54.
SS.
56.
SJ.

SS.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

i
"

70.
71.

72.
73.
74.
JS.
76.
77.
78.
79.

czy oraz:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaspro

Nazwa środka trwałego

Nrinwen.

Samochód dostawczy "aro"
Samochód ci~tarowy ,.star-200"
"Starbet" RAA-196E
"Starbet" RAA-1558
,.Starbet" RAA-954F
"Starbet" RAA-541H
Kop.-spych. "białoruś" RAT-240C
l uraw samojezdny STAW0-35
Zuraw samochodowy ZSH6 RAA-4940
Zuraw samochodowy R061 RAA-6518
Żurawik samochodowy POT 03 511
Zuraw wietowy ZB 75/100
Żuraw wietowy ŻB 80
Agregat natryskowy ADAL
Agregat malarski WYZA-2
Agregat malarski WYZA-2
Miot udarowy "Charpy 'ego"
Defektoskop ultradźwię:kowy
Dozymetr
Mechaniczny pomost roboczy MPR
Mikser przemysłowy 30 litrów
Mikser przemysłowy 60 l
Młot wyburzeniowy "hilti" TP 400
Podest teleskopowy PTNR 200135
Półautomat spawalniczy PPA 100/1000
Półautomat spawalniczy PPA 100/1000
Pompa szlamowa l CA 90/P2
Pompa szlamowa l CA 90/P2
Pompa do wody "sofel"
Tokarka pociągowa 16Ł 40
Wiertarka promieniowa Z-3050
Stacja prostownik-ów SBA 60/1250
Strugarka poprzeczna PAPB-63
Wentyłator WUP 1/6- 100
Zbiornik na cement Z-25
Zbiornik na cement Z-25
Zbiornik. na cement Z-25
Zbiornik na cement Z-25
Mieszarka laborat. ML- 16
Wst rząsarka laboratoryjna
Betoniarko! laborat. 30 l
Pólautomat spawalniczy "montig 201Przecinarka tan::zowu
Suwnica6m3,2t
Suwnica 8tL - 21 ,6m
Suwnica pomostowa 5 t
Urządzenie do montatu opon
Wiertarka stołowa WSD- 16
Półautomat spawalniczy "montig 201"
Przecinarka materiałów ceramicznych
Ź.urawikdachowy
Dźwig .,gniezno

wysoko kwalifispawa.
montMów u~ energetycznych. Radom. tal. 517-80. 9220/g

SPRZEDAZ

oglasza przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych środków

1000"
Dźwig .,gniezno 1000"
Dźwig ,.gniezno 1000Kocioł parowy EW-6
Kocioł parowy EW-6
Pojemnik na materialy sypkie
Rusztowanie wiszące RWNp
Wyciąg budowlany WBT 5/ 600
Wyciąg budowlany WBT 3/600
Spawarka spalinowa WD-320
Agregat sprę:tarkowy AHV- 1
Zbiornik. na cement Z- 25
Zbiornik na cement Z-25
Betoniarka By.'E 400
Betoniarka BWE 400
Betoniarka BWE 400
Pompa ,.sofel"
Rusztowanie wiszące RWZNp
Pojemnik. na materiały sypkie
Pojemnik na materiały sypkie
Pojemnik na materiały sypkie
Pojemnik na materiały sypkie
Spawarka prostownikowa SPD 400
SpawarkaEW23
SpawarkaEW23
Kserokopiarka "nashuaSzlifierka kątowa WSBA- 1400
Mechaniczny pomost roboczy MPR

T-6949
T-6827
T-5294
T-5792
T-6942
T-6763
S-6349
S-6564
S-4183
S-5863
S-6941
S-6947
S-5336
S-6954
S-7032
S-7033
S-7080
S-6730
S-71 18
S-7039
S-7165
S-7166
S-71l2
S-7090
S-7136
S-7137
S-7099
S-7098
S-7172
S-6956
S-7150
S- 7088
S-4914
S-7167
S-6651
S-6679
S-6745
S-6986
S-7138
S-7155
S-7156
S-7143
S-7096
S-5529
S-6867
S-5037
S-6832
S-6948
S-7034
S-7151
S-7074
5-6637
5-6638
S-6672
5-7053
S-7054
S-7069
S-6831
S-6951
S-6524
S-702 1
S-7037
S-6526
S-6741
S-6698
S-6912
S-6799
S-7173
S-7031
S-7049
S-7068
S-7066
S-7067
S-6995
S-6856
5-7006
A-5941
S-7132
S-6462

Rok bud.
1986
1985
1974
19n
1986
1984
1980
1981
1968
19n
1986
1986
1974
1986
1987
1987
1989
1984
1990
1988
1990
1990
1989
1989
1990
1990
1989
1989
1991

1986
1990
1989
1972
1991
1983
1983
1984
1987
1990
1990
1990
1990
1989
1975
1983
1972
1985
1986
1988
1990
1988
1981
1981
1981
1988
1988
1988
1985
1986
1981
1988
1988
1981
1984
1984
1985
1984
1991
1988
1988
1988
1988
1988
1987

1978
1990
1981

Cena przetargu
wm1n
10,0
30,0
10,0
13,0
20,0
18,0
25,0
60,0
10,0
12,0
13,0
178,0
20,0
2,0
1,5
1,5
20,0
1,0
1,0
22,0
6,0
8,0
4,0
3,0
4,0
4,0
6,0
10,0
9,0
36,0
65,0
235,0
3,0
14,0

s,o
s.o
s.o

=.":~n!C=

262-23.

20094/g

ATRAKCY~ praca.~

181.

9206fr

LOKALE

.BWIN 325" (1992) po wypadku
220.000.000. .BMN 520i" (1990), pełne
wyposatenie 270.000.000. Klełce,
31-88-42, po 19.
21103/g

sklepwcantrumSkartyska.Klelce.tel.

• PEI.JGEOTA305GL" (1985 r.) 1300,
stanb.dobly.Tel.61-68-97. 20889/g

MIESZKANIE
577-()6.

PILHE spł"ledam C-385. silnik po re-

moncie. Geios Tadeusz. lagOna 37 kolo

Jęc:lrujowa.

20958/g

.TARPANA 239" diesel (1989). Teł.
408-34.
21052/g
NA.M'IĘKSiA w IGalcach hurtownia

piyte«caramlc.mych. ut. Cadro-Malur 7

(koło cmentaru. w
61-86-29.

Cedzynlłl).

Tal.
20941/g

SPRZEDAAII:tyBndolzwentylatorem,
starowa.nypllołem. Kielce, 66-3~1-:hu

ZNICZE gipsowe. Tel.66-73-70.

20624/g

SPRZEOAM dlugie futro z

$tebmyeh,61..()6...75.

ze

lisOW

20736/g

SPRZEDAM Silnik .lorda" kompletny
skrzynią biegów. Plflcl:Ow, tel.

736--65. po 20.

3/p

OVERlOCK, 32-51-14.

nleii.WIIdego lokalu

POSZUKUJĘ

114-583

ne

20940/g

studentom.

Kielce•
20945/g

00 WYN.U;CIA pokoie na pomiesz.czanla blu~ l pokoje hotelowetanio. ceny konkurency;,e. Radom, Ktaszewskiego 1fl.tel. 31-33-51. 9204/r
.R-S" domy,
kupno - .apnedU,

AGENCJA
mlłlszX.ania

dzlalk~
obsługa~

prawna. wyceny. Kielce. NowySwlat 36,
te1.463-63(1t - 17).
12841)(
BIURO Mieszkaniowe 61~-12,
61-0t-38 poszukuJe do sprzeda~
mleaxkań, domów, <klelek. Oferujemy
zamiany.
19855/g
PQ$REONICTWO .Pelnornocnik" kupno, sprzeda:t. Kielce. ul. Sienkiewlcza6t,tei.66-12-71.
815/d
POSREONICTWO
.Pelnomocnik"
kupno, spr:z.edat, wynajem. Kielce, ut
Sienkiewicza6t,tel.66-t2-7t. 760/d
KUPIĘ lnielilkanie od
K~lca,31-41-85,po2t .

55 m do 72 m
20830/g

19698/g

SPRZEDAAII .cleck-technics" RS TR
x515nagwarancji.Klelce.526-53.
20294/g
f't.YT1<Jceramlezne - ~znollm

pol1owane. Wyposa.tt:nle łazienek. kle-

NIERUCHOMOSCI
FIRMAbudowlana sp!Dda blitnlakBaranowek. Ulgi podatkowe. 551-28.
32-36- 26.
20644/g

;e. tugt

Atrakcyj..,. ceny. Kielce.
618-473.KrakCM'Ska8. Zapra~~/g

lALUZJE poziome, ~)tonowe, mootat.

DOM. ogród
Odrowąt.

poci lasem sprzedam.

Hubala 42.

2t0071g

SPRZEDAM lłO'podarstwo z budynkami, tt-17-71.
20876/g

19644fg

OKAZJA: slupkl ogtod.renlowe
stall 5.000 (Z VAn. Tel
6t-52-00,Dymil\ska20Kielcet9857/g

MEDYCYNA

65:80:kg

OKAZJA: gwo1dlie

z

wyprzedały

40xt ,5, hurtSOOO (zVAn.Tal. 61-52-00.
Kielca, Dymiflika 20.
19858/g

GINEKOLOGICZNE tanie :zabiegi-do
wyboru kilka klinik zagranlcVl'(Ch. Zatelal0r\Uj: l0di:32-37-49.Agencja. t.Utktur"(I0-18).
9223/r
PROTEZOWANIE. Naprawa, 502-52.
19386/g

SIATKAogroc:tzeniowa.Kielce,ui. Oyt8819fg

gasłflsklego7,61-87-93.

SIATKI
229-24.

ogrodzeniowe.

Kielce.
19413/g

.RENAULT 21" (91192). 232-99.
20635/g
NAGROBKI, parapety ny,Kielecka 14.

8EZOPERACYJNE lecunie kanjcy
nerkowej, tOiclowe\, prostaty, hemorotdOw. reumatyzmu. Rejest~ja Radom,
63- 55-92(16 - 20).
9174/r

tanio. Chęci·
21062/g

MASZYNY pralnicze: pralnica. suszarnla.wltOvoi<a. Tanio. Starachowice.
87-26.
20897/g
PINCZERY
66-16-18.

rodowodowe.

Kielce,
20944/g

OCIEPl.AJĄCO-wyci~·

płytki

SKLEPY ROLNE
ZAPRAWY NASIENNE

HERBICYDY ZBOŻOWE

najw&fkazy wybór
najtaniej
AGAOCENTRUM
Kielce, ul. Chorzowska 22,

dekoracyjne. sufitowo-klerone najta·
nieJ u producenta. IGalca, 66-09-31.
20893/g
SPRZEDAAII kUfY nioski. Coc:lzlłlnt~ie
po 15, Bik:za Podsukowle, Nowak, lei.
Kielca t 1-70-41, 11-71-68. 2t06tlg
.RENAULT 21 " (92)

rozbity,

.lorda

lłesto"(91)rozbity, .lordallesto" (90)

rozbity•.forda transita" (88) sknyniowy.
Klelca,tt-07-24.
20814/g

KUPNO
KUf'IĘ akcje .V"ISiuli" SA po atrakcyjnej cenie. Radom, tel. 459-295, po
18.
9218/r

PRACA
ZATRUONMY

kslłQOwą

oraz młode

dziewetola po technikum akonomicl.·
nym.liceumdoprzyucunla ksltgowoł
ci. Biuro Podatkowe Radom, Wernera
4a,pok.5(8 - t4).
9200/r

teL 543-68
~AGA!

Nowa dostawa odllei:y na wacę w
hurtoWili .,Tom-Ous:ttk" Kldte,
uł. IM-.ia62.S,nc4aio425.1X.9Jr.

· Zaprasz.o1my codziennie 9- 18
soboty9 - 14.
-gwarantujemy niskie teny,
szeroki asortyment odziety. równictskóraifutra.
Tel.66-12-40.
U"WVaga!
liurtownia " Tl\jtiel"zapnu:l.ll!

- Nowa tl05t.awa modnej odliety z
tltinsuibawclnydlatlzieciimlodzicty
-spodnie,turtti,spódnice,kllmizclti

imnc.

Trwa wyprzedat odzic:ty po obnito-nychecnachodl0do70proc.

l.:lpruzamyll-18,
ui. Pomorst.a\6.tci. 4S7-9S.u 71d

__ _

_

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

1GJS1/r

Suched-

.PEUGEOTA 2050" (198n. Kielce,
26-557.
21085/g

s,o
s.o

Przetarg odb~dzie się: lł.X. 1993 r. o godz. 10 na terenie bazy PBM .,Budochem" w Radomiu-Potkanowie, ul. Wielkopolska 3. Przyst~pujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości lO proc. ceny wywoławczej najpótniej w dniu przetargu do godz. 9.30. Blitsze informacje o jednostkach i ich stanie technicznym oraz miejscu ogl~dzin mot na uzyskać pod nr teł. 237-85. Przedsiębiorstwo zastrzega
sobie prawo uniewatnienia przetargu lub wycofaniajednostek bez podania przyczyn.

.Sezam•

SKL.EP Kielce, ul. Bodzeotyń$ka ~d

5,0
2,0
1,0
1,0
2,0
1,0
8,0

usług

akYrlizytorów

nlów. ul. Bodzenłytlska 36.

gerflor,ptguial\tariletl(50wzorOW)

408-16.

s.o

ZATRUDNIĘ

tnleszk.anlowYCh.

WVKUD2JH'f POI!azer. 213 ml

Spr2eda.t. Tanio- proelucent Kielce.

7,0
2,0
1,5
1,7
6,5
2,5
10,0
110,0
15,0
1,0
2,0
6,0
8,0
4,0
11,0
11,0
7,0
10,0
10,0
4,0
2,0
9,0
7,0
8,0
10,0
6,0
6,0
3,0
2,0
2,0
9,0
4,5

DROBNE

PRZYJMĘ do oracy
kowanych blach.arzy-izołerOw,

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

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

t~ ' ' CENTRUM
ZAOPATRZENIA ~e
R-~(T ENERGCNKI

t~

!
1;:;~~\\"",J~~""l
!' RHo-.
wl.
td. Jl-32-17, Jl-12-30, 31- '72- 40

!

~

~~
Cll:~urr--

,

SiiiMtGIIU

To,.isb 9,

N

\1-'0('j ,b~
~,1-M ~*r;,t-"ro

S:,.sę'0

~
ł

~

Kielce, wl. Doiowa 21,
tel. 430- 18, tel.lrax 476-56 1

~ ortrujtmy pełny asor1yment •terialów elekłl)'czay~r

_

i-

........................................................................................................................... ...........................................................
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Z

REKLAMĄ

STRONAll

1 KONTYNGENT~

"ROLBUD"
SW,.U•

ofenqe nawozy
- saletrzak magnezowy
- sale !~ amonową
- supeńosfat potrójny
- agrafoska

POCENACH
FABRYCZNYCH

OGŁOSZENIA

DROBNE
NAUKA
NAUKA gry na lorłepłanie, Ofga-

:.01)5

oraz pozostałe nawozy,
wyroby hutnicze
TRAPEZOWANIE BLACR

nach.lHOCZ)'Sł<o,

J\l"'

OC)'NKOW ANYCH

tel. 31-00-51, po

godz. 15.

20895/g

TOWARZYSKIE

I TEFLONOWYCH.

.EUXIR" - Agenci& T owanysko-Matryrnonlalna. Towarzystwo at·

Świadczymy usługi

rakcyjnych

t ran sportowe,

teństw.

pań.

mał·

Kojanen'-

Kielce, 493-54.

20048/g

te l.lSS i 156.

ROZNE
f'"Rtj;;E.;;..~""et;;;;;Ki;~1
~ u, zawillu.ia, ie w pai· ~
~ ciziemika wys~pi~ przer- ~
~ wy w dostawie energii ~

•la

~ elektrycznej
naslępa,A·
' cyth odbiorców:

lOMBARD 66-05-02 udziela po-

•

tyczek pod zaslaw - obligacje skupz:lota. Kantorczynny w nłedzłe·
lę,

66-24-22.

648/d

~
~

PRODUKCJA t sprzedat zniczy.
Kletce, ul. Afmł!Czerwonej 302.
20121/g

~ Dziecka w Nalęczowie, Dobromyśl ~
~ ze stacji nr 876, 882, Dobromyśl ~
~ Ogródki Działk011te, Jaworznia ~
~ Janów ze stacji nr 309, Jai'IÓW ze:

RESTR.AJJRACJA w hotelu .Bristoi",Kielce,ul. Słenklewlcza21,tet
66-3()-65 zaprasza codzienn~ od
godz. 7 do 22. Organizujemy przyję

~ si~~iu~=~:~c::.b: ~

cia weselne, Imieninowe, urodzino·
we, spotkania towarzyskie l zabaW'/
dyskotekowe. Wyclzlertawimy: szat-

' stacji nr 467, Zalesie ze stacji nr~
~ 650, Nalęczów ze stacji nr 101,'
~ Szewce ze stacji nr 738, 710, 393, ~
~ jaskinia.Raj",Bęczkówzestacji nr t
~ 739,740,741, Brudzów~l ze stacji ~
~ nr 197, Sitkówka ze staqi nr 593. ~
~

1-15- ui.Górna,Domaszowska,

nię. toalety, pokote holelowe na;&·
blnety, garate, sklep na terenie holeJu, piwnice.
20551/g

USŁUGI

t

~ lniMia, Zbotowa., ŚWierczyńSka, ~

~ Konopnickiej od Manifestu Upco- ~

TEMPRA

~ wegowkier.2:nlwneLCmińskPod· :

: gród, Umer - wylączenia w miarę ~

.Już dzl6 FIAT przyjmuje zamówlenia
a cał1111 gamę modeli aamochodu FIAT
z kontyngentu na rok 1 11114..
Zadzwoń lub przyjed:t: do naa..

-

~ ~r~kWyręba ze stacji ~
~ nr95,Cmińskświalełekzestacjinr ~

~ 94,ZagnańskCPNzestacjlnr303,'

: Zagnaftsk Piekarnia ze stacji nr ~
~ 881, Zagnaftsk Technikum leśne ~
: zestacjinr646,Radlin Mleczarnia~
~ ze stacji nr 120, Radlin ze stacji nr ~
~ 700.
~

'Szklana Wodociągzestacjinr519, ~

~ Goloborze ze stacji nr 532.
~
~ 5-ui. Panoramiczna,Buczka37, ~

t 39,Barprzyui.Czarnowskiej,hotel :
t .Centralny" i warsztaty.
~
t 6-7 - Folitechnika Swięto- t
~ krzyska
t
~ 6-22- Zalesie ze stacji nr 650.. t
' 7 -ul. leszczyńska od CeglaneJ t
~ do Sląskiej, Daleka, Romualda, Ce· ~
t glana, Prosta- odbiorcyzasilani z ~
~sieci napowietrznej, teromskiego ~
~ 14116, 44, 46.
:
: 8-ul.PodldasztomaodKrakow- t
: skiejdoBernardyftskiej,Karczów· t
' kowska, klasztor na Karczówce, :
~ Poludniowa, BęczX6w ze stacji nr '
t 742,744,HutaStaraWymystOWze :
t stacjinr749
t
~ orazwdniach
t
t 271X. -1.X. - ul. Sandomierska t
~ od Szczecińskiej do Oomaszowic, t
~ G. Morcinka, Wydf)'ńska, Rad)ińs· :
~ ka, Napękowska - wytączema w '

~ miarę postępów prac.
,

32-28-96.

19723/g

[X)M()fONY Instalowanie.
napraW'/. Bezpośredni

producenL

uffiill CD
cukier

workowany
7.700plusVAT,
każdailość

<irla

SKLEP .lorda",

OD!Jil

tel.ns-Ot.~~M~S:!:~~i
Kielec,

Slenk~~~~Wo!~~..~~~~~)

Hur1ow:ai.a- ul. Pnccoay 85

konfcrencjcipobytturyst)'CZT1()-SZkotcniowy).
7.-11pc'lmiamy:
-tnnsport aulokarem,śniadmieiobiadokolxjc.taiwatcrowanicwpokojxh1osobowyt:h, bo&atYPI'OCJllm 1 cc~: 1.600.000(plus7 proc. VA n-tcnniny dowolne.
Imprezy o podobnym charatlcm: zorpnitujcmy w tra,iu.
Ofcrujcmyrówniet.:
- wycioczł:i dla szól i zat.ladó• prący do Wiednia, terminy: lO .X.~ 14.X.1"3 r.,
10.X.- 24.X.I99l r.,cena: l JSO.OOO, upewniamy:- zakwaterowanie w hotelu, pokoje
3-. 4-osobowe,Jniadllnill i obiadokolxjc, transport IUiotarcm,ltrHcyjnyprocram
WYJAZDY0011JRCJI-7-IS~.I99J r.,21- 29.X.199.3 r., cc~a: 2.2S0.000tplus ~
PRZ.f.JAZDY NASYC\'UĘ -9-14.X.199J r~ccna: J.800.000{ptus7 proc. VAn.
zapewniamy:- truspOrt, prom, opickq pilot• i ubezpieczenie
POBYIYWE WLOSU.CII- UDO Dl CUS[, UDO Dl JESOW, BIBlONEprujazd 1utob.rem, zak>nłerowanic w holelach lub apanamcntoch, wytywicnic.

mm ~

'""""'

UW:-4-q-{J;.
~SZ.n...AJvC'Y
PIJVC.ZOJVA.!.!.!
Agencja Rekla~nO>Va
,,Sl'owa Ludu,,
speqaLnie dLa W"as

urucho~nira
PC/IVKTp~?;Yj~no>Vania
ogToszeń ,,SL,~

tltANCJA -SZWAJCARlA-MONACO-Wt.OCIIY - transport komfortowym
ukwalcrownaic w hotclach,.łni.adania, pilot, procram
lZRAEL -17-24.X.I99Jr.- tnmspOrtlotniczy,u.kwltcrownaicwhotelach,tnia·
daniaiobiadOkolacje,pilot,procram.ubelJ)ioczenic.ccna:I7.SOO.OOO
Przcjazdyautob.row>c
Pary:t, Antwerpia, Brub::la, Rzym, Wiedeń, Londyn, Manylill, Nicea, Lyon,
Hambura,SIIon.ik.i,Aieny.

;~~utobrem,

Wo/no.łc/24,

sklep .,JUNIOR".

Zapraszamy!
Skład

Sandomierska

~2 j%

SZYBY samochodowe - sprze·

dat, montat."Auloten!J;·- Szewce k.
os. Nowiny, tellfax 59-205 ~:/d

KONSERWACJA samochodów.
Kielce,ZagOrska 103.
20579/g

ZGUBY

EKSPRESOWE
SPRZEDAM dom. Tel. 61-73-95
(16-20).
21160/g
ARMA zatrudni szwaczki. Kielce,

11-14-57.

21178/g

WaasywtĄ;u :

- U .Ziclana" - nad jezion:m Kletw-ski m - Qlodziennc wytywicnic, badlnia
prze~.ndicstct~. podawaniecodric:nnenaparu z ziół, termin : 14- 21.X.1993 r.. cena:
1.6SO.OOO{plus7pr«.VAn
•
BUSKQ-ZORÓJ- s.matońum .BRISTOL'"- lecunic chorób reumat}'I;Zn~h,
naf7.l1dówruchu,ob11'0do"We&Oukładunerwottt:aolukładuk~nia,

upewniamy: -zak"ntero.anic•pokojach2-i 3-owbowych,Qiodlicnnc wyty.
wienic, ton,ysWtic: z hali spOrtową i trytqo bumu OOIZ pbinetu odnowy biolosi·
cmej,ccna; l4dni-2.450.000,11 dni-3.400.000
or.az: M:ZaSJ nad morzem, naMaz11mchi ."_,meh(dowotnailol:ć dni z W)'t)'Wie·
niemlub bez).
Proponujemy równiet: ~ l'(lłrcdnio;two pasZpOrtowe, ubcZpie<:zcnic WARTA· komunikacyjne, OC, Zielona Karta, ubczpioczl:nic: KLiNW, ubczpJ«ZenicATIJ- komy
leczenia•knjuizapUiiq.,~mMitobrurnarkl.,ieta:PR·Itcrtko~iło

p/.

'

proc.VAn,upcwniamy:-tr1.nspOI'!,Opick~pilotaiubczPfllCJ.Cmc,opłuqzaparti~

,

Pfńczów,

~2-.?i~~.

~1'11ryst)'k.i•RMo.luiJGdcado~~.,.l•pi'UJ':
-instytucjom.un:~.N.ntomizatladomprącyprol'Onujcmy4-dniowyatrak·

cyjnypobytwhotclu.VENUS"wBlłlbpencic(idealnemicjsccn.uc"'inaria,kurw

502-52. 17969/g

AUTOALARM .presUge" amerykar\sklej firmy .Audiovox" - znitld
ubezpieczeniowe, wieloletnie gwarancje, zabezpieczenie przed rozkodowaniem, dodatki zabezpieczające t utytkowe, znakowanie samochodów. AutoryZowane serwisy:
Kielce, ul. Manilestu Upcowego 34,
teł . 326-599, Busko-ZdrOj. Bronlna
79, teł . 63-44, Radom, ul. Długojow·
ska 45, teł. 513-42, ul. Słowackiego
59, teł. 529-69, Stalowa WOła, ul.
Kossaka 28, lei. 42-25-27, Tarno·

BllJ ,.Ju.eatur-Radom" Sp. J. e. o." Radomiu

"""".IU~venlllll~ti!lu•r,__

Kielce,

18396/g

AUTO-MOTO

FIAT UNO od 149,5 mln.

-~~=jska Technologia i Bezpiecze~;;~two

Zlecę: akwlzycłł.

664-000.

Ceny prawie jak w kontyngencie · 94

l

kraty notycowe -

sprzedaż,

Oferta specjalna!
Już dzis~~8~a{,;b'. s{"i~a~~~r:'ochody

~

20324/g

WYKONUJĘ

rozsuwane. Kielce, 61-70-02.

Kielce, ul. 1 Maja191a, teł. 66-32-07,66-39-00, wewn. 232

. .......... ........ ................-

\",., ,

tAluZJE - karnisze. 66-08 13.
20192/g
CYKUNOWANIE - lakierowanie.

POLMOZBYT KIELCE
zaprasza!
Salon sprzedaży samochodów

g

~ :_-5u~K~~~~~tycz- ~

t nych, LO im. H. Sawickiej, Zespól ~
t Szkól Elektrycznych.
~
t 4-6 - ul. Ponurego Piwnika od ~

~ Wróblejdo nr56,Helenówek,Prze· ~
: mys/owa, Wróbla.
:
~ 4-7- Oomaszowice ze stacji nr.:
~ 354, Ośr. Wyp, w Cedzynie, Huta :

ZAI.UZJE,
31-27-47.

W hurtowniach {Radom, ul. i-ubelsb 19, Kieł(e" W. I'TuJOOyłS)
- filpOje an.~nuowe, cytrynoon:, banmow, kr.i w butelbc:h I,S l - CCN: 1.000
z VAT.
ZAPEWNIAMY!!- tanio i ~napiclcrzymki, ilnpfUJ rodzmrx IIIIIX.
Zapraszaft1!y!!!

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

reklam: .,Exbud IJ" Biuro Reklam ,.Siowa Ludu", te!. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18.

Redakcja nie odpowiada za

treść

.RENAULT 19 1.8'" (1990) lekko
uszkodzony tył - 6.500 OM. Kielce,

61-00-80,31-12-37.

31~~

paf.

21182/g

400

2~. 17~fg

SPRZEOAM lampytylne do .toyo·

ty corolli",
554-74.

pOłkolapcz.an .

SPRZEOAM
31-59-54.

Kielce,

21176/g
.126•

(1991),
21165/g

ZATRUDNIĘ
pracownlkOw na
rusztowania wiszące (OCieplenia).
Kielce, 272-7?.
21166/g

zamieszczonych

ogłoszeń.
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T e l e wizja-R a d i o-T e l e wizja kablowa
SoMtt-l5 o ,..-.lMłdołlftl...._--.,.-.e

skiego z motorowodnych
zawodów w Mediolanie
Studio sport
Halo Dwójka
Zwierz;la- świata - ,.Jat.
nas widzą, czyli nasze tycie oczami zwienąt" (4)
-,.Ciało i duch" - serial
przyr.prod.ang.
losowanie gier liczbo·
wych Totalizatora Sportowego
Panorama
Program dnia
,.Pelna chata"
serial
komed. prod. USA
Dotrzechrazysztuka
Moda włoska pod gwiazdami - wieczór w Rzymie
(2)
50 lat
minirecital
Tadeusza Nalepy
Panorania
Program lokalny
Gra-teleturniej
RawaBiues-93(1)

14.30
15.20
15.25
7.00
7.20
7.45
8.05
8.25

8.50
9.00
9.10

9.35

11.00

12.00
12.10
12.45
13.15
14.00

15.15

16.45
17.<10
17.20

18.15
19.00

19.10
19.30
20.00
20.30

ZZ.OS
22.45

Rondo - magazyn informacyjno-gospodarczy
Rynekagro
ZPolski
Racjeiemocje
Wszystko o działce
Prosramdnia
W1adomości

Ziarno - program Redakcji Katolickiej dla dzieci i
rodziców
5-10-15 oraz ,.Piecak pełen przygód" (l) - serial
prod. pol.-fin.-niem.
,.Odyseja zwierz~ca" (23)
serial przyrod. prod.
USA
Wiadomości

Sceny i obrazy - program
o rodzinie
Zyt w zgodzie z naturą
program ekologiczny
Studio sport - apetyt na
zdrowie
Walt Disney przedstawia
- "Super Baloo", ,.Pollyanna"(l)
Telewizyjny
Teatr
Rozmaitości: Peter Usti·
nov - ,.Dziesiąta Beetho·
vena"
JesienneMTV
Teleexpress
ropoludniowy uniwersytettelewizji łatwej, lekkiej
iprzyjemnej-wyt.ladVIII
,.Ozieil za dniem" (12)
-serial o bycz. prod. USA
Małe
wiadomości
OD
program informacyjny
dladzieci
Wiec-.t:Orynka
Wiadomości

Polskie zoo
Finał Festiwalu Polskiej
Twórcz.ości Telewizyjnej
,.Kot
wspomnienia
o Konstantym Jeleńskim"
-film dok.
Suplement do filmu .,Ko t
wspomnienia o Konstantym Jeleńskim"

23.10
23.25
23.30
23.50
l.ZS
2.10
3.40

Co nowego - Vox

8.00
9.00
9.ZO
9.ZS
9.30
10.00

l0.10
10.40
11.00

1Z.OO

13.30
14.00

16.00
16.05
16.15
16.40
17.05

17.45
18.00
18.03
18.30
19.00
2:0.00

XXXVI

mbja~liw.zko6clołaśw. Trojey8.00Po

ratll"lyblok~awnlm:
1G.45Powleknelato- .Sajklbezkol'lcło"
Joanny Cłlmitlewskitl- Cl}'lłl Beall
Zwitnchowskltt.15Problemlltyklrełigli

notci w twOrCl06ei Adolfa Dygasll'llll'-llo
-IIUd.HałlnyWdny11.30WspOir\lmodli·

Festiwal Muzyki Współ
czesnej ,.Warszawska Je- koncert finałowy
(l)
Panorama
Siliwo na niedziel~
Denny Hill
angielski
program rozrywkowy
"Jak Zdobyto Dzilr.i Za·
ch6d" - ,.Napad na Western Union" - western
prod. USA (92 min.)

11.10

IZ.IO
13.30
14.00

twaAniołf>ańsllf(C32-51)12.15Mo;elasey·

nacjtłwlf~-Mid.EWJJOz.fcZyk12.30
l'opot~blokfiiUlY'CZno-lnlormlcyj

ny.ew nim: 13.t0 17wneśnilwe wspomnillni&cłl.cz.I14.25Prtl.,-Qcjt-program

NataliJ&glełloi5.00UsblprZibo!OwRadil

14.50
15.10

-m.in.WansmisjemeczuPuc:halU E...-opy:
lskraKiełce-lonikOIAiany18.2017wrztś
nilwewsponrienilch,cz. l t8.45WI~mi

radlo,ll"llii"IO-programdJIW:i«:fi9.00Ko-

16.00
16.15

rnentanóoczytańnledzlelnych-IUd.kl.

Hervy111Wrtczyki21.00Sobotnltpe.rty
-prowadziRobe11Sublat.OONoenewzQO-

""

Wiadomo$(:~ l

krljU

llł łwilll:

16.40

11.ZS
21.15,

22.15. 23..15,0.15

17.50
18.ZS
19.00
20.00
21.00
21..30

2:1.00
21.30
21.40
ZZ. 15

TVOante-pieśńVII

23.45
24.00

ranorama
Rawa Blues · 93- koncert
Zakończenie programu

O.OS
3.05

7.00
7.15
7.35
8.30
8.55
9.00
9.ZS
9.40
10.10
11.00

TELEWIZJA KABLOWA

12.00

KIELCE

IZ.JO

17.15Kiełecłlikwa<irans- ~in

lorrn.cyjny t 7.40 S..jka o ItrlOku Outene i
misiu00wien:e(I)18.00Kul....-.powakacP,ch-programpublicyalyclny18.30 Radio
Maxa - film lab. prod. USA 20.1OZallńc.l
razamznaml-programtovywkowy 21.00

13.10
13.25

Akademia!Milldtlławplgulce21.10~

leckikwadrans-powtortanil

14.00

TVK OSTROWIEC
16.00Progra!!~lokalnyTVK.OIIrowile"

17.30KaN PflYOOd - Oetwer; Dl.lchrnlslnai9.00San11Bart:lera-serla1USA20.00

15.30

Prywatna~Murpłllego-limprzyg.USA
21.45l"'wnk:łłpodBeranaml-koocertwPI
rytu22.15~erwonygang-lilmsens. USA

Sportowa sobota
.,Małe
ofiary" (2-ost.)
-film fab. prod. USA
Noce w Las Vegas
dramat
,.Tajemnice" psych. prod. wł.
Zakończenie programu

RADOMSKA TELEWIZJA
KABLOWA "DAMI"
t7.30 Ra0om$ko-skartyskl prz&Qiąd
wydanll'lawnlmm.Jn.:wladomoeciwopraoowanluJ&nuszaWojcieub;prlł~pra

sywopracowanlu0orolyBednarskiej;kullurt;sport;piose11kanetycnnlt;spotklnle
z .~Suhrł."

Powtor!d PW: 110bct1 t9.00, niedziela
15.00.ponledz.ialekt0.30117.30.
Emi•PW woaiedlu.Poludnie": IObota
-t9.30.'*1zieła15.30,p0nledzillłtk11.00

ErnisjePWwSQftyslw-Kimienrlllj:nie-

16.00

10.30117.30

~....

PfZY'QlOd: 0.11'1ef,

16.40
17.00
17.30
18.30
19.00
19.30
20.15

21.10

nicapodBaranaml-wyltfpwf>arylu15.t51
22.t5Cz..-.ony;ang -limsensaC)ł1vUSA

RADIO KIELCE
S.OONowinklzRadiowljwopr.G.Adam-

~~00~.~!:~=-:j~~j:~
gramrak11~8.30Kiuczdoaarnego.sle

22:.05
23.00
24.00

2.10

Notowania
Programdnia
.Zamek Eureki" - serial
prod. USA
Zjedz tosam
Teleranek
,.Pnygoda w zoo• -serial
prod.australijskiej
,.Moc lustra" (3) - ,.Złota
era" -serial dok.prod. hiszp.
Telewizyjny koncert tyczeń
Teatr dla dzieci: El1:bieta
Zaleska-,.Jak towszkole"
Z kamerą wśród zwierząt
poataroo
IX Światowy Festiwal Polonijnych.Zespołów Folklorystycznyeh Rzeszów · 93
-koncert
W starym kinie: złote lsta
komedii angielskiej - . Zadanie dla George "a"
Sto pytań do jury Festiwalu
Polskiej Tw6rczości Telewizyjnej
Pieprz i wanilia - Z nami
przez świat - "Kochać marAntena
Teleexpress
. Dynastia" - serial prod.
USA

kursu(l)
Sportowa niedziela
Miss Polonia ' 93- finał konkursu(2)
Kino konesera: ,.Harakiri"film fab. prod. jap. 1962 r.,
(128min.). ret. Mashaki Kobayashi
Zakończenie programu

t2.00,13.00,t5.00.19.00,20.00'M~
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8.25
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23.00Compflctow.yzawrot~20.05
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Wiadomości
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0.05
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lat~ (2)- film dok. p rod. ang.
Panorama
,.Dzieciaki, kłopoty i my"
( l )- serial kom. prod. USA
48 Mistrzostwa Polski seniorów w skokach konnych
Wydarzenie tygodnia
48 Mistrzostwa Polski seniorów w skokach konnych
Gra - teleturniej
RawaBiues -93(1)
Programpublicystyczny
Panorama
Bezludna wyspa
udział
biorą: Olga Krzytanowska,
Anna Dymna, Ewa Bem
..SzampanskiCharlie"(3)serial prod. USA
,.TV Dante- Pi~ń VIII"
Rawa Blues· 93 (2)
Panorama
RawaBiues -93(3)
Zakończenie provamu

Wieczorynka- W alt Disney
przedstawia:,.ChipiDale"

biel40Muzybn.tfumentalnl9.00, 11.00,

~

22.20

Przystankicodzienności
Tydzień-magazynrolniczy

Los Angeles"(4-ost.) - serial prod. USA

Dl.lchrni$1ru-llmprzyg.12.00119.00Sanls
naMurpt~y-8go-lm!USA 14.4512t.45f'hlł.
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dllłll16.00,ponMdzlalftt0.00.16.00l1lOO

Barbarli-Mt"ial13.00120.00Prywatnlwaj-

Rolnictwo na
Niemcy(!)

48 Mistrzo~wa Polski seniorów w skokach konnych
Godzina z Hanną-Barberą
-filmyanim.dladzieci
,.E1Cid"(2)-filmhistoryczno-t.ostiumowy prod. USA
Zartnąć
Cygana, czyli
,.Uprowadzenie Agaty•
Studio sport - liga polska:
meczStal Mielec- Warta
Poznan
48 Mistrzostwa Polski seniorów w skokach konnych
Podróte w czasie i przestrzeni-,.Dwadzi~ciajeden

.,Jtdnośt•16.55Nesportowychar~

sień"

23.45Ttlegez.etaTVK.OstrOIIriec"

Panorama
l tylko koni tal... - progr.
dot'Gmentalny
Ulica Sezamkowa - programdladzieci
Tacy sami - program w j~
zykumigowym
Nauka j~yka migowego
(l)
Powitanie
Wspólnota w kulturze
- HilaryKrzysztoflak
Nie
dokończony
rozdział
.,Wrzesień 1944
- bitwa pod Arnhem" wspomina płk Klemens
Stasiak
Senny Hill -ang. program
rozrywkowy
R6bta, co chceta - program Jerzego Owsiaka
Leonard Bernstein - spotkania z muzyką- muzyka
symfoniczna i jak si~ ją
tworzy
Akademia Filmu Polskiego-,.Bariera"(77min.)
Nagrody Klubu .,Złotej
karty"
Medalami zupy nie okrasz~- reportat W. Zieliń-

6.00Pnebudzar*IIIIUlYCVJII5.45Rol:watanillnedrlii7.00Powitanit7.t5Trans-

Mi~zynarodowy

Wiadomości
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9.15

Niech świat si~ do nich
uśmiechnie-reporłat

8.40. 13.40, 15.40.17.40

9.30
10.30

Prosramy lolr.alne
Kant gigant - superkonkurs

Redakcja nie ponosi odpowjedzialnokl za zmiany w programie.
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Chał do 10 w Australii pozostałojencze sporoczasu trwająprace budow·
lane na obiek tach. Główną areną olimpijską bę:dzie stadion mogący pomieś·
cić 80 tysię:cy widzów. Igrzyska zo rga nizowane zostaną w temm1e 16 wrześ·
nia- 1 patdzie rnika.

wowal pelnornocni k wojewody. Projekt utworzenia Wydziału Kultury i
T urystyki nie zyskał akceptat;ji U~
du Rady M inistrów i w tej sytua!;ji
spon został przypoJl:.ldkowany WydzialowiSprawSpolecznych. Przcwi·

~~~~.~,,,....,.,.,(ftlłlt*·

zloobliu'.C'zr-w--b.......-d.ti"""""•pQ.

Kontrkandydatami Sydneybyly: Stambul, Derh n, Manchester i Pekin. W
takiej tetkolej ności miasta tetegnal ysi~zolimpijskimi marzeniami i aspira·
cjami w kolejnych tu rach głosowania. Ostatnia jut tylko z udziałem głów·
nych faworytów Peki nu i Sydney zakończył astę: zwyci~twem Sydney 45:43.
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* Argumenty i półprawdy * Prezydent przeprosił; a jego nie

26 glosó"" ""ladzy
Tak lia.aqe q roiNibenla dawno nie było wntuszu. Na awartkOWII sesję lbdt
Miejsillej w KielcaclJ sta"ilo slę48 n dnycb, :mbnklojedynledwóeh osób prubywacnnlal. Kaida obcmośt była niezwykle ceou, bo do wniosko.-.nceo przez
Klub Raliklydl KKO odwołania prezydenta miasta konieana jest aprobata buwqlcdllł'j 1riękRości uSiaWOW('łOSidadu ndy, cz,ylll6 c-losów. Nie uzyskano jej. Za

j~cych u

odwolanicmR.Rttpk.ibyło24ndnych, prw:iw22. Dwicosobyuobily unik,od~at

niC'II"I1:ne t! osy. Po nz truci prezydent odnl6sl sukces w walce o 11bdzę wmieśde.
Poniewatczwartkowądebatępo

• Koncert zespolu .,Scorpions~
- w środę, 29 września, na kortach

tenisowych Legii w Warszawie, bi·
lety do nabycia w .,Orbisie" i kawiarni ..Teatr:~lnej~ w Kielcach.

* Git'lda kompultron (o godz.
13) i wieaorek dla samotnych

{o godz. 18) -

dziś,

25

września,

w Klubie "Merkury", ul. Źródłowa
17.

• Gieldastaroci- dziś od godz. 9,
w górnym korytanu Wojewódzkie-'
go Domu Kultury.
*Spotlumieautorskiezprozaikiem
Henrykiem Kawiorsldm - 27 wrześ
nia o godz. 18, Galeria Sztuki l
Poedi KCK, pi. Moniuszki 2b.
• DodatkoWI linia autobusoWll
"P" - zostanie uruchomiona
26września wzwiązku z uroczystościami Swięta Lotnictwa w Polichnie.
AutobiiSY będ-' korsowat
w e;Ddz. 8- 12 oru 13.30- 11 na
trasie dworz« PKP - Grunwaldzka
- Jagiellońska- Krakowska- Chęci

ny- Polichno.
*Ridio

.,Jednośe'

szuka spike-

rów l reporterów- nczególy lei.

432-51.

(J.nd)

Koncerty
w parku
Orkiestr.~ Symfoniczna Filbarmonii Kieleckiej zaprasza na koncertyz.cyklu.,Wnesieńzfilharmo

nl:t".

W

sobot~

i

niedzielę:

o godz.l 6 w parku miejskim

bę:

dzie motna posłuchać u tworów
Moniuszki, O.opina l Różyckiego
w wykon aniu kieleckich muzyków pod dyrekcją Zble;nlen Goncenewicza. Solistą sobotniego
koncertu b~dzie Artur Jaroń.(and)

przedzilaszerokakampania prasowa, zarównoatakujący prezydenta,
jak ijegoobroricyniewielemielinowegodopowiedzenia. Mimo to zaw·
zięcie dyskutowali do późnych
godzin wieczornych. R. Rzepka
przedstawił radnym materiały świad
czące, jego zdaniem, o niezasadności zarzutów. Prąznał, te mocno
zdenerwowany
napastliwością
i niewybrednymi atakami niektórych adwersarzy popełnił parę: blę:·
dów.- Jeśli kocol obraziłem, przepraszam -takzakończyłwystąpienie
we własnej obronie.

Ni«ierpliwie oczekiwane stanowisko Komisji Rewizyjnej RM roz·
czarowało sporą grupę: radnych. P..
u. drobn)lllluchybleni• ml niestwierdzilaon•nlcre&:o,co pot"Wierdzaloby
oslwieni2 wysunięte przez KKO. Powai:nezastn:e:teniazgłoszonojedy

nie wobec dodatkowego, siódmego
zarzutu dotyczącego niewykonania
zaleceń radywsprawieprzekształ-

"Kubuś

ceń MOSiR. Kontrola wykuala,

u

zyjnej R. Kowalski, bowiem przy

obietnicudało się: spełnić.

Spore poruszenie na sali wywoła
lo wyshJpienie J. J armolo11icu, któ·
rybijącsię:wpierstwyznal,te nie

prawdziwe j esl st11·ierdzenle Komisji
Re'll·izyjnej,jakobyoni R. RZł'pb nle

pobierali wynagrodzenia u pracę w
Radzie Nadzora.ej MPO od patdziernika1992domuca 1 993,bop6źniej

ob~ doslali ll")"równ•nle. Prezydent
przyznał, :l:e to pmwda, ale nie do
końca, bo 11-yrównanie było u. miesl~c, a nie za pięt...
Dyskusjastawalasię:corazmniej

rzeczowa, dociekano, kto, kogo i
dlaczego nazwa! oszustem, donosi·
cielem, a nawet zlodziejem. Wyniki
glosowania zwolennicy prezydenta
przyję:librawami,przeciwnicyzacis·
nę:li zę:by. R. Rzepka wyraził nadzieję:,tewreszciezaczniesię:wun:ę:dzie

praca. Wcześniejjednak
pracowników magistratu wyna zaslutony wypoczynek.
Jedna grupa wyjechala do Paryźa,
drugagościć bę:dziewduńskim Herni ng...
BOt.ENASMORAWSKA
wyt~tona

częś:

brała się:

wala go oświeceniowa powiastka
filozoficzna Diderota .,Kubuś Falali.sta'', w wyn iku czego powstała
sztuka .,Kubuś ijeco p2n" b~dąca
według a utora .wariacją na temat
(Iw)
Diderota".

Historia ŚWiata Larousse·a

.,Pochodzenie czlolłiekJ. nie
jest wpełnlwyjdnlone, pnyjml(je

Świata"' jest nowym przedsię

slęjednak,i.e nasl pnodkowieza

wzi~ciemczołowych historyków

c:zęll się odróiniat od swych mał
pich kuzynów ok. 5 -6 mln Jat temu..."- lak roZpoczyna się pierwszyze l40zeSZ)1ów polsklej edyQI
e ncyklopedii Larousse·a p l. ,.Historia Swiata". Przedwczoraj d o
Cafe - Klubu "Exbudu~ zaproszono lud zi kultury, bibliot ekarzy, księgarzy na kielecką promocję .,H isto rii Świata". Redaktor polskiej edycji encykloped ii
Larousse • a Ryszard Sznydki z
wydawnictwa .,Edilions Spotka-

francu skich. Na Zachodzie, począwszy od stycznia b r. ukazało
si~jut 35 zeszytów, w Polsce d opiero 8 - oslatni ukate si~ za
cztery lata.
Krajową edycję: przygotowuje
komitet n aukowy złotony z wybitnych profesorów polskich ,
ptl.y czym maję oni p rawo ingerowania w treść francuskiego
oryginału i wprowadzen ia e lem entów h istorii Po lski.

Cztery z siedmiu dużych koncernówwęglowych rozprowadzajljcych opal
w krlju, podalosły w tym tnodniu ceny 11·ęgl2 o około lO ~;~rocent. J e"nak
praktycznie jut od sierpniJ. kai dy transport tl'llli~~tcy na kieleckie składy
j est droższy od poprzedniee;o. Cena koksu podskoczyla od poe7J!,tku wrześ
nia o prawie pól miliona złotych u Iom:. Mimo to klienci nie sple~ się
z zakupami. Wu Joblok świeci pustkami...

n~~tsprolł·adzaflł·ęgielbezpośred-

~j:~~::':i~~:.lnJ~~iaJ~:~~e~

a przede wszystkim nieskazitelna
reputacja.
- Kto jest bez grzechu, niech
pierwszy n;uci kamieniem - przestrzegał J . Gien.da.Z. Pelawtrącił
reneksyjnie, te pouczaj11cajestlek·
tura programów wyborczych KKO.
Niewiele składanych wyborcom

i jego pan"

llilsll.i o &odz.l9 klele<:k.ITeJ.tr
im. S. teromsklego zaln•ugurqje
nowy sezon artystyczny 1993/1994
premief"ll,sztukl wybi1nee;oczesk.let:O piSlllrz:a Milana Kundery. Po wydarzeniach roku 1968 zafascyno-

nia" poi nformował, it "Historia

(kk)

Pustki w Węglebloku

t

ruentamidramatyczna,czę:ściejnu

dna, bowiem kolejni mówcy w kółko
powtanali te same argumenty z.a i
przeciw. Mocne było wystąpienie

wszystkie remonty obiektów zlecane
W.Czecha, którywyznalnawstę:pie,
były przez dyr-eklon. MOSiR bez orte zabiera glos z obawą, bo krytyczganizowanla pnetargiSw, kosztor)·sy neuwagimogąsię:skończ}tdonosa·
powykon2wae mocno zawyi.ono, mi do prokuratury (faktem jest, Ze
a umowy dzieria1111e zawl.e~ 11 wiele
epilog kilku utarczek słownych ma
uchybień. Sugeron.no n2wet unie·
nastąpił w sądzie).- Jeśli zgadzamy
n.i:nienie kookursówns kieto11llików się: z tym, te kupno lO luksusowych
obiektów. Sprawa, po gruntownym mieszkań dla s~alist?~ było roz·
prLebadaniu, ma wrócić na Jistopa- sądnY":! w~datkte'!', mtejmy od_wadowej sesji RM.
• gę: powte~ztct to mteszkańcom K~el~,
Nieoczekiwanie od stanowiska 200 rodzmom, _którym dach wah stę:
Komi:iji Rewizyjnej odciął się: B. Gon~glowę- powte~zt~l W. Cz«h, 2.3cał-Czuwlński, zgłaszajliC wotum
IUJIIC JJ:r7:Y omawtamu zarzutu !~leseparatum, w imieniu podzespołu,
ro:-vama _bezprawnego przyd;tl~l~
jaki zawi\2-81 z M. f •browsk.lm. Ich mteszkamfl aktorce M. Str-:yc~teJ,
pretensje, dość z.awile formułowa- te ~yskUSJa zeula do tak ~tsk1ego
ne, zdenerwowały kilku radnych, poz10mu. -:- Mote t.o kwes~ta przyktórzy później w kuluarach korne npad ku, aleJe~! to mteszkame prezytowali osobisto-rodzinne przyc:zyny den t~. ~ wtele tych przypadków
wolty B. Gocala, do niedawna naJew m~eścte ... Gdybym pnewodnicą·J
:t..ącego do sprzyjającego prezyden&nmlum, k~órqo spon. cz.ęśt mme
towi Klubu ..Solidarności". Tą denl_e akceph1Je, dla dobn. spra'll")'_ zJomonstracją najbardziej zaskoczony
i)łbym reznnaQ_ę. A. ~roński był
byt przewodniczący Komisji Rewip~obnego z~ama:- N te wystarczy

* Kupują po tonie * Wożą maluchem * Ratują się drewnem

-Ludzie n ie mają pienię:dzy na
opal. :Łeby złap!lC kurs, trzeba
stać przed bramą składu jut od
rana. Zwykle przyjetdta 10, góra
15 klientów - twierdzi Mirosław
Syska. kierowca wotący wę:giel
jut od kilku lat.
"
Tę: opinię potwierdza Barbara
Rabij, kierowniczka skladu Okrę:·
gowego Przedsię:biorstwa Handlu
Opalem i Materialami Budowlanymi w Kielcach: - Wi~kszy
ruch jest tylko w dni wypłat, ale
nawet wtedy obsługuje się do kilkudziesi~ciu odbiorców dziennie.
Coraz mniej jest takie zamówień od
szkól lzakladów pracy,którezaay-

podpisywaniu protokołu zawierają
cego ustalenia komisji, ani B. Gocal-Czerwiński, ani M. Fabrowski
niezgłaszalitadnychzastn:eteń ...
No i rozp~tala się: dyskusja, mo·

n lo z kopalni. Przy obecnym zbycie
mamyzapasopalu na ponad mlesllłc.Obo,.·i~~tJeszczestare ceny

- tona węc;la w plenrszym galunku,
zma lll,z:nrartoścq poplolów l slar

kl,koszluje od I.S do 1,7 mln z.!,
mieszanki z miałem do milion•. Ja·
ki e będą przyszłe ceny, trudno powiedzieć.

Kiedyś skład Wę:globloku jako
jedyny proponowal opał d la Kielc
i okolic. W ciągu ostatnich dwóch
lat powstało kilkanaście prywatnych firm. Skład naletqcy do spółek • Wę:glostal" i "Standardn jest
odlegly od OPHOP i M B zaledwie
o kilkaset metrów. Część chcą·
cych kupie węgiel na zimę trafia

właśnie tu.- Dla klienta kon kurencja jest dobra. Ofe rujemy wę
giel i mial w~glowy średnio o
200- 300 tys. łaniej-mówi Kn:ysz·
tofPiech, przedstawiciel"W~glo
stalu". - Sprzedajemy je w katdej
ilości, od kilku ton do kilkudziesię:ciu kilogramów, bo są i tacy
klienci.
·
Właściciele domków jednorodzinnych radząsobie w rótny sposób. Najczęściej kupują w~giel ratami- po tonie. Aby zaoszcz~dzić
na transporcie, przyjetdtają sa·
mocbodami osobowymi z przyczepkami. Zdarzył się: tak.te
ki Lent, który zakupiony węgiel zaJ1akowal do papierowego worka
i wrzucił go na siedzenie "malucha". A w podkieleckich wsl2ch jut
od dłuższego czasu ogne11"2 się
-domy drewnem przynoszonym z

Jasu. Znastaniem thlodów będzle
przynosltsię&owięcej.

ANNA NIEDZIELSKA

Fotografia sprzed lat (6)

Samo centrum miasta
W połowie lat sześćdziesiątych zacz~to ko nsekwe nt nie porządkować
Kielc. Wyburzono wówczas cale kwarlaly rozsypujących
się: ruder w rejon ie ówczesnych ulic l Maja, T argowej, Cichej, Silnicznej, Leśnej i Starowarszawskiego Przedmieścia. Budynek n a zdj~ciu
z ubieglego tygodnia stoi dokladnie w m iejscu obecnego gmachu Urzę
du W ojewódzkiego przy al. IX Wieków Kie lc. Ko nny zaprzę:g na pierwszym plan ie, to obowiązujący w latach sześćdziesiątych w kieleckim
KBM środek transportu.
Naplynę:ło niespodziewanie duto odpowiedzi - poprawnych!
Szczę:ście uśmiechnę:lo się: do pani Zofii Parocha z u l. Hotej, którą zapraszam do redakcyjnego pokoju. nr 502 po odbiór n agrody- kasety wideo, ufundowanej przez wypotyczalni~ ..Video- MAX- io" z u l. Zytniej .
Dzisiaj ostatn iajut (a mote nie ostatnia?) zagad ka fotograficzna: co
jest na tym zdj~ciu? Na odpowiedź czekamy jak zawsze - tydzień.
(bis)

śródmieście

Twoja pomocna dłoń
Tylko w Kleioth okolostu dzieci
niej ewci:tgudnla b dnegodeplego
posiłku. Drugie lyle unika szkoly,
bo wslyclzl się lego, ie nie m2 się
w co ubrat. Możemy im pomóc

- dziś i julro (25 - 26 bm.) Polski
Czerwony Krzyż organizl(je akcję
" Pomocn2 dłoń", klóra ma na celu
zbiórkę pieniędzy l odzieży dla n~
bJ.rdziej polnebujll,tyh.
Wsobot~,25bm.,wgodz.9- J 3

zutyte, alejeszcze dobre obuwie i
ubrania bę:dziemy mogli przynieść do:

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

SPnr l przy ul. Staffa, nr 18 PrlY
ul. Cbrobrq o, nr 27 pny ul. Toporowsklego, n r 30 pflY ul. Manireslu
Lipcowego, nr 32 w osiedlu Barwinek lub do Zaf"ll1du Rejouo"lłego
P CK przy ul. Kościuszki.
Natomiast
w
niedzielę:
PCK- owska m lodziet wyjdzie na
u licę: i przeprowadzi kwestę:. Za
zebrane pieniądze b~dzie motna
wykupie obiady d la głodujących
dzieci czy wę:giel d la
starustków.

marznących

(bas)

