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Bestialski napad
na małżeństwo
Bestialskiego napadu na 75lctnich malilinkó w dokonano w
nocy z C"Zlllłrtku na piqlek ll"
miejscowości
ZajerierJ.C-Kamelonka, w rejorne Kozienic.
Mężczyzna zmarl od poniesionych ran, j ego żona Wanda, z u·
nlZlmi glowy przewieziona została do szpitala w Kozienicach.
Państwa K. znaletli rano na terenie ich zabudowań sąsiedzi. Za-.
wiadomili pogotowie rat un kowe
oraz policję.
- Kobietę przywieziono do naszego szpitala o godz. 9.30- po·
wiedzi a ł a nam pełniąca dyżur

Jlr. 4

Policjant przed prokuratorem
Bije polieja,a.y to polieję bij~?

w kozienickim szpitalu d r Dorola
Rozborska. - Jej stan mog~ okreś
lić jako ,.średn i o cięt..ki". Wcześ
niej była nieprzytomna i taką
właśnie odnaletłi sąsiedzi ...
Wczoraj w godzinach popołud
niowych na miejscu zbrodni w Zajezier.zu przebywały ekipy docho-dze niowe z Radomia i Kozienic.
obecni byli przedstawiciele pro-kuratury.
Dow iedzieliśmy si~, iż napad
mial wyratnie motywy rabunkowe. Sprawców nie uj~to, ale zabezpieczono Siady, które świad 
czą, że działali w pośpiechu.
JERZY MADEJS KI

Ryszard Czarny
wicemarszałkiem

Senatu
Seju.sz l,e,oicy Dtmokratyantj zartk...
me:nllowalna rlloktjt1rimaarsulbSenatu 44-letniqt pre r. dr. Rynarda Mkbla
Cunlca:o l Kiek. W t~n)·m cltso•-anlu
otnymal86 ctoriw. Jest nauczycielem akademickim, dziekanem Wydziału Zarz..,dzania i Administ racji WS P w Kielcach, a
urazem wykladowcą na Wydziale Pr.lwa
UW (filiaw Bi.tymstoku),wnechstronnicwyksztalconym czlowiekiem wł~·
cym bica:lc tr2l:majęzykami.
(rys)

Promowali
Wczoraj w PrLYsusze wojewoda rado mski, J an usz. Sllanla spotkał si~ z przedstawicielami ad mi·
nistracji samor.zą d owej. Było to
kolejne spotkanie pod h asł em
"Promocje gmin". Zastanawia no
si~ nad szansami gospodarczymi
regionu, a także nad tym, jak "roz·
ruszać"'pr.zysuskierolnictwo.

(mad)

Na prezydenta (nowa ru nkeja
w społeczności cygailskiej) wybrano go 15 września tego roku, podczas radomskiego zjazdu de legatów z całej Polski. Głosowal i
niemal jednogłośnie, bo też R. Zieliński cieszy si~wśród Cyganów autorytetem. Był przez wiele Ja t wójtem Cyganów z województwa radomskiegie. pukai do rótnych urzędów i instytucji, wyciągając z
tarapatów swtJich rodaków lub za/atwiajączanichróżnesprawy.
Prezydent u rodził s i~ w Górkach

rabianickich w województwie lódzkim,ale dutą cz~ życia, podobnie jak wi~kszość Cyganów, sp~dzi l
,.w d rodze". Przed laty trudni ł si~
koliarstwem, za rabiał na życiejako

muzyk:. W czasie 11 wojny świato
wej, jako członek oddziałów AK,
brał m.in. udział worganizacji przyjęcia zr.zutów broni. Po jednym z
nich, w 1943 roku, w okolicach Góry Bąkowej, Niemcy aresztowali i
rozstr.zelali niemal całą jego rodzinę. On samzostał ranny. R. Zielińs·
ki do dziS przechowuje w domu tragiczną pamiątk~ - szcz~k~ brata
odkopaną z miejsca kaini.
Prez)·dentpi"Z)jmll_ie nas osob iś·
cle. Ob owi.~owy czarny kapelusz,
na rę ku w:iel kl, :doty plerścleńz,..i n·

runkiem samolotu, ale odpotriedzi
napyta.nia udzi ela j egoustę pca, Ry

uard Ml,iewskl, prywatnic zi~ .
Tylko on ma prawo rozmawiać z
dzien nikarzami. - Dziś wiele ro-

Bratoszewskichce
- nowych wyborów
J an Bratoszełfskl, pruydent
Polskiego frontu Patriotyczner;o,
podal do ~du 111doms~ Agencję
Reklamotrą ., Ołle". Za wydrukotfanie biuletynu prasowo-infonna·
cyjnt~o , z błędami . Lider PFP ~da
50 mln zł odszkodowania, przepro·
sin opubliko•anych w prule i konfiskaty pism3. Dodatkowym wnioskiemjest u ni eważnienie ostatnich
wyborów.
Biuletyn FP. w na kładzie 10
tysięcy, mi ;.~' b)'C podstawowym
mate riałem propagandowym słu·
żącym do pr.zekonania wyborców

do programu frontu. Pismo wydrukowano ze skandalicznymi
bł~dam i . Są tam bł ędy typu: .,kandydastyry",.w woborac h", .oderwierz". Cały, 12-stronicowy biuletyn roi się od przekłamali.
Jan Brataszewski uwata, iż
szanse jego partii był y zatem
umniejszone i wybory do Sejmu
należy powtór.zyć. Wniosek do
Sąd u Wojewódzkiego w Radomiu
pr.zeciwko Agencji "One". złożyła
takie kandydatka PFP z Gdańska.
Żąda 20 mln zł odszkodowania
i pr.zcprosin.
(sok)

Kierownik fałszował, zapłacą nieświadomi kupcy aut

dzincygańslri:Jchm•eszkawratalnych

warunka<:h - mówi. - W woJewódz·
twie radomskim 90 procent aJonków naszej społeczności to bezrobotm, a 80 procent to analrabeci ...
Prezydent zamierza uporać s i~ z
tymi problemami. B ył molt n ledlugo po'l·stanie w Warsułfi ~ kance la·
ria prelydenckaluc-Lnieubz.)",.llł
się pis mocygamkie.

-Ale najwat..niejszym zad:micm
urz~du
prezydenckiego b~dlie
przekonywanie Polaków, te chce·
my tyć z nimi w zgodzie - twierdl.i
R. Majewski. - Boimy się ko lejnej
Mławy, a pn eciei my teij estdmy •·
bywaida mi polskimi l ka tolikami i
chcemy,aby nas traktowa no tak,jak
wszystk ich.
(jp)

Szkoła

na

kłódkę

I Sp oł eczna Slkola Podstawowa
w Pionkach przestaJa l~tn l eł. Powodem q kłopoty finansoWf. Wyposail!nle klas lekcyjnye:h, pomoce
naukowe, ksi:"tild z biblioteki szkol·
nej nnie nily jui właściciela .
Wl~kszość sprz~tu przekazana
została do szkól podstawowych
nr l i 4 w Pionkach oraz do okolicznych .szkól wiejskich. Kronika
i wideoteka. pozostały w depozy.
cie u dyrektorki - Iubell Buko.
Budynek zostanie zamkni~ty i oddany właścicielowi (miejscowe
zakłady .. Pronit").
-Długo pr.zyjdzie nam czekać,
a1 taka szkoła znów powstantew naszym mieście. Może utworz'
ją obecni uczniowie dla swoich
dzieci - powiedziała ostatma dyrektorka l Społecznej Szkoły Pod·
stawowej w Pionknch.
(eskl)

Dzielenie
Niec(lo)ny handel -Skaryszewa

Byty kierownik a dministracyjny Urzłdu Miejskiego w Rado miu J erzy M. jest oskarżony
przez miejscową prok uratufll o
fałszowa nie d okumentów, które
wykorzystywał do sprowadza·
nia samochodów bez cła.
Jerzy M . pracując w Urz~dzie
Miejskim w Radom iu za ł oży ł firmę zajmującąsię handlem utywanymi samochodami. Mi~dzy listopadem 199 1, a październik i em
1992 r. sprowadzał ze Szwajcarii u·
żywane .,audi", .volkswageny" i
"renault". Fałszowa ł do ku me nty
' - - - - - - - - - ' (w tym odprawy celnej), a potem

rejestrowal auta na fikcyjne oso-by. By nie p ł acić cła, skupowaltakżctzw. przedpłaty i zaświadczenia
o ponad pólrocznej pracy za granicą. Po tem s porządzał fikcyjne umowy kom isowe na spr.zedaż samochodów w swojej firmi e. S ll!d
kupołl'ali je nieŚ'Iriadomi klienci,
którzy-jd ll policjaml,idzie taki
sam4Kh6d - będo\ musieli zaplacit
n i e uiszczon e do : kilkadzles:~lmi·

lionów li. Radomscy telnicy odebralljui dn auta sprowadzone przez
Jenego J\.1. Były kierownik poslu·
giwałsi ~ takie zaś wiadcze niem na
którym pr.zyb il p ieczątk~ i sfalszo--

wal podpis swojego bezpośred
niego przelotonego -sekretarza
urz~du, WaJdemara Różyckiego.
Na początku 1992 r. prezydent
miasta Wojdech Gęsiak w~czyl
mu wypowiedzenie za przebywanie w pracy pod wpływem alkoholu. Na polecenie prezydenta.
pijanego kierown ika wyprowadzili z budynk u ur.zęd u runkcjonariuszeStraiyMiejsklcj.
Razem z J erzym 1\1. na latrie os·
karlonych zasiąd" m.in. Mk hal W.
- polir;111h Unędu Wojewódzkieco
l Stanisllw K. - kl erowca z Urzędu
Miejskiq:o w Radomiu,
(O. K.)

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

Czy Jut p:~ n (pani} za podt.illem
dotychcz:IU fun ke:jonująttj Rady
M.inla i Gminy Sltaryuew, poprzez
ut,.·oru-nie oddzielnye:h organów
samomtdu te')'torialnqe: J. dilt
miasta Skaryszew, 2. dla cmmy
Skaryszew.
Tej treści karta do glosowania
zostanie wręczona kaidemu wyborcy podczas jutrzejszego rerercndum.
Lokale. te same co podczas wyborów parlamentarnych -czynne
będą od &odL 8 do 20.
(sek)
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Dymisja rządu Prosto z Wiejskiej
w poniedziałek ~~!!!.~~.~~~u~~~~~~.~.~~
W pi.:itłek w godzinach rannych pani premier Hanna Su-

chocka podpisała akt dymisji 17.:4du, o czym URM niezwłocz

nie pointonoowal Kancelarię Pr-ezydenta. Tymczasem pan
prezydent zapowiedział, że oczekuje dymisji 17.:4du w poniedziałek.

spolffillyndatnu rl.llia-pnypollllliai-Polaqpowltn)'llnlti~ SIIlłowielliapra·

n,towłelb'llładza,alelwielbodpowledzWuoi~.Spoezynleru.nnsbtnDiięna·

biel 1 oo:ekiwd wybordw, Pnede wayslklm jednk d~iar odpowledl.ialnokl u
paislwo,njqollabllaoUIHzpietu6stwo,ut.Ulrcmr6jstruktar,.6stwowycb,kt6ry
bęclz:ie sl•iJI po•Jihlołd ałtp ur04hl, wuysttidllbywatell".
SwoistymtomcntarzemdotałiCJO,

Na zwołanej ad hoc w gmachu
Sejmu konferencji pan prezydent
powiedział dzie nnikarzom: ,.Cze·
kam na panią premier w poniedziałek" dodając, że przed tą rozmową ,.nie&rzecznic byłoby mówić o desygnacji nowego premiem".
Lech Wal~ powiedział też, te
ma dokladnic ułożony harmono-

gram powstania nowego rządu.
"Zmieścimy si~ w terminie z Ma·
lej Konstytucji".
Odpowiedzią na pytanie, jak
d lugi żywot przewiduje rządowi
Pawlaka, było zaintonowanie
przez pana prezydenta .,Sto lat".
B)t może, za tydzieil poznamy
już skład nowego rządu i jego program.
(rys)

a nie innegowyniku wyborów była nutf;pującakonstatacjaprezydenta:.Wy&
ląda

na to.te w wyborath parlamentar-

teaard•.

si~za

Zauwatmy, 1e nowy marszalet Senatu pochodzi z tego samego wojcwództwaplockiego,codesygnowanyna
premiera lider PSL, Waldemar Pawlak.
Wke~DU~Z~~łbmi Stut11 ustali: l.o1\1 Kantowsb (UD), Rysur4 Cway
(SLD) l Sitbil Jurcul: ("sooid.amolt").

kontynuowaniem budowy demokracjiigospodart.iryntowej,alewinnym tempie i innymi metodam~ na
twardym&runcieuozumialc&oiskutec:znego prawa. Pottzebne są nam jasne
kryteria odr6tnioi!J4ce wolność od anarchii,aprzedsl!Ybiorczośćod nieuczci

ObeuyStutjutUotalaowuy pnu
toalkj~ SLD - PSL Sojusz Lewicy Demokratycznej zdobył l7 mandatów,
Polstie Stronnictwo Ludowe- 36. ,.So-

Oleksy prosi
o wsparcie papieża
Marszałek Sejmu, Józef Oleksy przesłał 14 bm. do Jana
Pawła 11 list:
Jego ŚWiątobliwość Ojciec
ŚWięty Jan Paweł 11, Watykan
Z okazji jubileuszu Waszej

ŚwiątobUwo§ci, pragnę prosić

o przyjęcie najserdeczniejszych
tyczeń, które mam zaszczyt
złotyć w imieniu Sejmu RzeczypospoliteJ Polskiej J włas
nym. Pragnę zapewnlto uwat·
nym wsłuchiwaniu się całego

narodu wsłowa. którepodczas
15 Jat pontyfikatu kierowała
Wasza Świątobliwo$:! do nas.
DzisiajSejm powierzył mi wielce zaszczytną funkcję marszałka. Mam świadomo$(! ogromu zadania. jakiego się podejmuję, dlatego ośmielam się
prosić o wsparcie duchowe.
Z v.-yrazaml czd l głębokie·
go szacunku
Józeł 0/elay
(PAP)

lm

bliżej,

tym

Srednło o 13 pnK'. podniesiono
od wczoraj ceny biletów w ruchu
~owym.
Najwi~kszą podwytką objęto

bilety na liniach podmiejskich, na
których ceny wzrastają po kat·
dych 10 kilometrach. O 3 tys. zł
wi~cej zapłacą za bilet pasażero-
wic pociągu z Kielc do Skarżyska,
cena biletu na pociąg zwykł y do
Sędziszowa wzrosła z 22.500 do 26

Przepraszamy...

drożej

zł. Mieszkańcy Radomia zaza bilet na pociąg pospiesz·
ny do Warszawy 64.500 (poprzednio 56300), a za bilet do Krakowa
100.500 zł (poprzednio- 88.400}.
04tys. zl podrotaly miejscówki . Pasat:erowie l klasy "Nidy"
zapłacą za miejsce 189 tys. z/ i 28
tys. za miejscówkę. Bilet na pociąg
pospieszny do Krakowa zdrotał
z 62.600 do 72 tys.
(mata)

tys.

p ł acą

lidarność"-9,UniaDemokratyczna-4,

Unia Pracy-3, Bezpartyjny Blok Wspierania Reform - 2. Po jednym mandacie
przypadło Porozumieniu Ludowemu,
Mniejności Niemieckiej, Porozumieniu Centrum, Konyesowi·LiberalnoDemokratycznemu. ~Oja:ytnie" i .Solidarności~ Rolników Ind ywidualnych.
Jakztcsowynika,wSenaciejestl2usrupowań. Wskladłzbywchodz.ite13se

natorów nieza!etnych. ljesza:e troch~
statystyk.i.23senatorówmajutsta1parlamentamy, w tym 9 zasiadało w Senaciel kadencji. Płeć pi~kna zgamf;ła
B mandatów.
WJbrey,ne~liclbągłos•w

(87 u, 6 przeciw, 5 "łntTI)'llluj~yd•

się)

marualekAdamS!Nlit,36·łdłli łcbn1
G:~~bi.na, ałt11tł:

NKW PSL oru. człontł:

PSL - nowa chadecja?
Nowowybani poslowłe l senatorzy
PSLrozpoczęlinow-:~~kadencj~parla·
t bot)'m blogosla'llieńslwem .

mmtu

..Siowodoparłtmenlatty516w",ub-

ranych w kok icle hr. Aleksandra w
Warsu.'llie MI mur łtri~tej, wnlosił
ks. Bo~slaw Bijak. Oto co powiedział:
.Dzisiejszespottaniewtcjświątyni

jes1 aktem uwiarygodnienia wybranych
przedstawicieli l'olskiego Stronnictwa
Ludowego.
Jestwidoa:nymfaktemocharatterze rełisijno--patriotycznym. Historia
powu.rza sif; prawie w 100 roc:lnic~ zaistnieniaStronnictwa,kiedyojczyznaw
ró1nysposóbjestzagro1ona.stawiacie
si~. aby zadokumentowli swoją wol~
mocnesotrwaniawzatresiewiemości
zasadomchrzelcijańskim i polskim-

lewicą.

~

Jestemświadkiemjako wasz pasterz.
te z uporem maniaków nazywano was
ZSL-em, a mote chciano, abyście
takimi byli?
Kilkakrotnie, wobtc najbardziej
wpływowych ludzi, publicznie mówi-

l em-niespychajciePSLnałewicę,nie

róbcie ich lewicą, botakniejest- nie
róbcie polskim rolnitom krzywdy, nie
róbcie krzywdy narodowi i Kościołowi.
Dziś tutaj, w tej świ~tyni, zaklinam
was, przedstawicieliStronnictwaostuletniej tradycji: pozus1ańcie sob!J, zachowajcie swoją totsamośt, udowodnijcie,1ejestelcienajbardziejzdrowąi
odpowiedzialnącz~ciąnarodu .
Zatlinamwas,bądźcieczujniirozt

ropni,niepozwólciesif;Spychlinalewi-

"·

l'rzestrzegamwasprzedpróbąmisz.-

czeniaStronnictwazcstronystoszących
neutralność

t:tw.
Dz~

światoposlądową.

w tym świ~tym miejscu, gdziejest

JezusChrystus,wobecnościksi~dzabi

skupa K~cioła katolickiego wzywam
Was,parlamcn!.arzystówi'SLdozaehowaniaiobronyzasadchrzelcijailstich,
do przestr.legania i szerzenia wartaści
narodowych, do wyprowadzenia ojczyznyznp~dmollllno-gospodarczej,

narodowym.

docią&lejpracynadjednościąruchutu

Podobniebyłow·l910r .. kiedytraji
Kościólbyłwniebezpieczeóstwienad-

dowczo·.
(<)

Spotkanie prezydenta z W. Pawlakiem

Drożeją

Prezydent Lech

"maluchy"

Nowe ceny na PKP

l)"klzll:~~renetsji,co~bns•ltł(Jiiu
'lępaia opi•U Wsmokidl krępe .. spo--

nychwię:kszołćPolat.ówopowicdziala

wości~.

List marszalka Sejmu

z1fil!lb uwNo-nco .,SOlidmtośe', wy·
razlit bid nadziej~, li Setlat bę4de •Ie

młodego, twonącego Si!Y państwa nie
było dobrze- premierem został przywódcaludowy- W. Witos.
l dziś nadszedł czas dliejowego
sprawdzianu. Musicie udowodni:, te
jestelcie stronnictwem ludowym,
chrzelcijańskim, polskimi narodowym,
te to niejest prawd~, jakobyście byli

Walęu pn:)j~l

w

pl:~~tek lidera PSL Waldem.an Pawła-

Oltl,at.mtmłbbr.oliproc.•ro
id~ ,.llllloeiJ", J 126p fL• - poiDfor·

mtllflliS bilL ,.Fiat Aato Polani~ S.A..
Podwyt.t:~~ obj~te zosianil samochody wyprodukowane od IB. X.• od numerunadwozia370001SJ.
,.F"ut l21ip"w~nji slllldaribędzie

koszlont 64.660 t)"S. zł, .,depnt"
-71.021.4001l...SX"-n.li65.1i00doru.
"Raty• w "enjł lnn!HW:łej (wbno dla
innlid6'11"1ti)'Srvnkcj••6c,jakljednej
ręti)-S5.S75.800d.

Ceny samochodówwysłanychjut do
dealerów nie ulepj~ zmianie. Zmiana
ceny, jat twierdzi .Fiat Auto", wynika
ze wzrostu kosztów produkcji spowodowanych inflacją. Nie rekompensuje
jednak w pełni wzrostu tych kosztów.
Spółkanie wyklucza konicczno&d kołejnychpodwy.l:ekjeszczewbr.

(PAP)

tu. - koalicyjMgo kandydata na pre·
miera. Rozmowa toczyła sif; ponad
pólgodziny w sejmowym gabinecie

prezydenta. Po spotkaniu Pawlak
dziennikarzom informacji
na temat rozmowy. Komentarze jak powiedzlal - będą w przyszJym
tygodniu.
(PAP)
odmówił

W Kociolku

Dzieciobójstwa nie było
Informowaliśmy
niedawno
o sprawie domniemanego dzledo·
b6jstwa, o które podejrzn•-ano
mieszbnkę
wsi
Kociołek,
gm. Gnie.".·osz6w. Kobieta pogrze·
bala potajemnie noworodka,
przed prokuratorem stwierdziła
zaś, te dz iecko urodziło się mar·

Rozstrzygającym argumen·
temmiałb~wynikbadaniazw/ok

twe.

w Zakładzie Medycyny Sądowej
lubelskiej AM. Lubel..scy lekarze
orzekli, fe o dzieciobójstwie nie
może być mowy. Noworodek przysz.edl na świat martwy.
(iem)

Kronika policyjna
e W Weselej (.!:mina O!mieinik), 14

rf;, klórąwybitiwdachu budynku. Wynid-

nonaSDmilionówzlotych.Przyczynąpo

liartytułyspot.ywczci utywtiowartclłti

rując,.stodąfavorit"najechaln.llyinieOL'I

tarubylanieostrotnośtosóbdoroslych.

ot. l6mlnzl.
e Włamano sif; do kiosku ~Ruchu"
przy ul. Bocusu w Zwol~11hl. Funkcjonariuszepoticji,potrólkimpalcisu,zatrzy-

wietlooej furmanki konnej. żona kierowcy ,.skody~, Apolonia Z. (la! SS} zmarla w
nast~pstwieodniesionythobrateilciala.

e

(jk)

e W SladzlmUcłl Pmctmyc•, poticjancizG/owaczowazlapaliwlamywacza.,

WCHzynie(pninaGómo),Hbin.

11-lctniegoWieslawaK.Dostalsi~ondo

OJodz..11.20,Aieksy0z..(la144)kierując

sklepu spożywczo-przemyslowcso, st~d
skradlalkoholoW"ar!OL'Icil)mtnll.Dwaj
inniuczestnicywlamanitzbie&tizmiej!C:a

.fiatem 126 p"

pol~cil pncchodząoeso

przezjtzdni~,cbodz.ą«KKokuiacll,Anlo
nielo0.(Jat76).M~tczyznadoznałci~t

zdarzenia,porzu~ącsamoc:hódfiall25p

tichobra1eńcialaivnartwrzpitalu.

samoc:hód.liall26p". Dtiewczynkadoz-

combi(!akiepochodz.lcyztradziety).
e Do sklepu spotywczqo przy ut.
Nowocrodztiej w Ralłomia nieznani sprawcy dostali si!Y po wyłamaniu l.llmków w
drzwiach wejściowych. Zabrali artykuły

nalaobratet'lcilłlaiprzebywa•szpilalu.

spotywczeiutywti,wart~ciot.l2mln.d.

eW Carbacn(JminaWałnlów),

14

bm. o&odl.IO,Monita P. (łat7)wbiezła
naglenajezdni~Yizos!alapolf4COnaprzez

e

WWeJewiWzkl• &piW• bspelo-

IIJ'II'II"ICłtlcadlnaOddzialeZabtnympo

sa

Wielkośćuratowanc&omieniaosząrowa

bm.ozodz.l8.20,StJnisławZ.(łatS6)kie

W51ał

pot.nw pomieszczeniliCh kotłowni.

e Obrabowano sklep spotywaow Cerctwi (zm. Zakrzew).

pnemysłowy

maliztodzieja,Wąjciecha"1...(1at26).Jak
si~ okazało byt on panukiwany listem
zOiiczymprzczSąd RcjonowywRadomiu,
awCZ2Siezatrzymaniabylpodwplywcm
alkoholu. Zostal wdzony w l"lldomsticj
l zbieWymdwicń.

e W micjscowoid Wilc:J:Ołl'lłl (lm.
Policzna}. w gospodarstwie Janiny W. wybuchł potar. Spalił sif; drewniany dom.
Stralyoceniasi~nlot.ISOmlnzt.Przyay·

114 potaru była prawdopodobnie wadliwa
installl(jaelettryczna.
('11".1.)

Sprawcydostałisi~down~trzaprzezdziu-
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W Belgradzie wynajęcie płatnego mo.rdercy kosztuje 30 dolarów

STRONA l

RPA

śmierci
Chicago nad Dunajem Kara
dlaWalusia
W)ll.ęrie platDtf:OIIIOrdtrcy kOSliD·

się: kom~ -jeszcze niebardzo wiadomo

Jew8łlgn.ddeod3GftiSOdDłarów.Jul

o kogo tu mo~ e chodzić- bo przed paru

· toslłlllllilllieszna,alethuuuyslęlofak·

dniamiznalezionogoustrzelonegona
jednej z głównych ulic Belgradu. Zabój·
ca si~gnąl po metody z Chicago z lat
dwudziestych. Zabil swą of~.arę: z piS"toletu manynowego.któryukryłwfute
ralenaskrzypo;:e.Strzelal-rzecr:jasnaw plecy, na wszelki wypadek. aby oliara

lnn, iewJtolkyaowejJugos lnll przeby·
waj~ stlkl danych 11aesl nlk6w nik z
Ottnrataai i mullhamlllml, kllin:y nie
lilij~ b daej pracy l11le wiedtll cłl sob~
uoblł. Kipa• brnnlpalnej alutanowi Id

bdae&O ptoblmn.Od pcwnecoaasu naulitxh Bclgra·
du litwiduje się: ludziznanych i wply·
wowych. Są to przede wszystkim bizne-

-jeśliprzdyje-niemoglagorozpoz
ooć .
Wparędnipótniejzginąl45-letni

taktezurbstimprezydentemSiobodanem Miloruvidem.
Nastę:pnego dnia znaleziono zwłoki
37-lctniqo Nebojsy Salaticia, właści
ciela wielkiegodomu lowatowcao. Zos·
tal on doslown.e podziurawiony tub·
mi, podobnie jat jego przyjaciółka,
23-letniaSlavicaKovacević .

W ubiegłym tygodniu nieznani
sprawcy ci~tko zranili szefajednego z
ptzestę:pczych ganpw - Borisa Jlettova.Jutdwukrotniezresztąpróbowano

smeni,ktbrzydorobilisię:narbtnego

RadojicaNikcević,któregomajątekoce·

rodzajuhandluispekulacjach-wtych
szczególnych warunkach podziemnej
gospodarki ,jak~ stworzylo obowiąztljlj·
teodpóltora rokuembar&o.Donowej

nia się: na 40 milionów dolarów. Dostlił

J l!łoslawiiniedociera-porzynajmniej

stalnaczeleprosperującegotowarzyst·

legalnie -wiele towarów. leś li wię:c ktoś
podejmie I)'Z)'kO zorganizowania prze·

waz.ajmujątegosięhandlemnierucho

dziemikuzgin~lowtensposóbkilkuna·

mościa.mi. Mial też swe lilie w Hong·
kongu, Londynie, Moskwie i Wiedniu.
Nitcević znany był z powiąufl z SDB,

stuczlontówserbskichgan&ów.Nie ulega Wlj!pliwuści, .te zorpniwwana

czylidawnątajnąpolicjąjugoslowiańs

nowejJugoslawii.

mytu-motenatymsolidniezarobić.

Żort"stankovićbyl sweaoczasumis·

trzem bokserski m. Od dwóch lat zajmo·
Wlll się: handlem. Najwyrażniej naraził

tulę:wkarkodczłowieka, któryczekał
nań

u

wejścia

do jego biura w ele·

pnctiejdzielnicySenjat.OwNikcević

Cedras ustąpi?
ministrasprawiedliwośc(dowódcyjun·

Zgodnie z planem pokojowym. dowódca armii haitailskiej, gen. Raoul Ce-

tywojstowejnaHaitizdająsiębyćzde·

drupowinienwpiątekustąpi;zest.ano

cydowaniziporowatprzybierojąte

wista.
Dal on jednak do zrozumienia - piszeagencja Rculem- Uniezamierza te·
gouczyniC.
(PAP)

na
sileoburzenie mi~dzynarodowej opinii
publicznej i storpedował opracowany
pod auspicjamiONZplan przywrócenia
demokmcjinawyspie.

We wszystkich programach
11-yborczych,jakie tlone nam by·
lo slyszećw minionych cztC'rech
latach, w wypowiellziach pali·
tyków różnej maici, koni«:·
ność prywatyza(ji wi(bzoici
mqjątku
narot/owego by/a
przykazaniem pietwszym. Tt'n
wininie problt'm stawiano na
równi z wolnoiciq, suwuennoś·
cią, uznając nie bez m(jl. iż 11·
państwowienie wszystkicyo co
się dolo. legio u potls10w
nif!t'fektyl\.•ności tzw. sO(ialiumu realm!go.
Bo takjest w ncczywistoici.
Praktykacalego świata, tysiąc
lecia lutlzkitj cywilizacji udowotlnilyjt'dnoznacz.nlt', ii wla·
snoiC wszystkichjest wiosno$.
cią niczyją. Z oczywistymi t/la
gospodarki skutkami. Wszyst·
kie. (/zii najbardziej rozwinięte
kraj"e naszego globu swą t'konomicznq potrgę bmlowaly na
zasadzie wlasnoici imlywitlu·
alnej.
Zgodnie z rachunkit!m ekonomicznym. powszechnym o·
czt'kiwaniem i kierunkami politycznych zmian prywatyzacja
majątku pmistwowcyo lt'g/o u
ptJdstaw wszystkich progromów nądowyC'h ot/lata 1989
,roku. Mimo zatorów, sztucznie

Swiatprzest~pczynietylkoujmuje
się likwidacją

boptych przedsic:b;or.

Ww,którzynp.niechąplacićhataczu.

Trwa rbwnid walka- i to zacięta- we
własnym

gonie. We

wrześniu

nit'nadko srawianych pnt'szkórl przez różnt'partielub grupy
nacisku, udalosięprzl'ZtCC'Zit'
ry lata stu'flnyi doii solidną
bt1zę pra11'11Q do arcyskompli·
kmvmlt'j Qpcro(ji. Swoistym
pOtfSII/1/0IVOIIiCIII tt'gO wysi/ku
jest obowiązująca od 14 czenl'ca tego roku Us/awa o NarOt/owych Funduszach blll't'Stycyj ·

i pat·

przestępczojćusadowilasięnadobrew

ką.ztomunistyczn'nomenklalurą,a

Haiti

Na drugi dzieli po umordowaniu

go zlikwidować.

(PAI')

ll-lrtaiJaaaszWal•łiS7·1tlniOh~

Dtrby·Lewis ustali sbuni w p~ttł

przu.qd RPAnt taręł .. ierd za zaWjst·
wajtdaepzHdtTliw Afrykań:stitgo Koa·
JJtsu Nuedo.-eco, allrllt~~tu·zrridtr

Par111 Ko111uiJtyc:ufj RPA- Ouiu H•·
ak-Jo. W RPA tarałmierci niejest wy.
tonrwana od 1990 roku.
(PAP)

Pokojowy Nobel
dla Mandeli
i de Klerka
Pokojow4 Na&rod~ Nobla przyznano liderowi Afrykaliskiego Kongresu
Narodowego - Nelsonowi Mandeli i
prezydentowi RPA- Frederikowi de
Klerk za wkład w demonlat aparlheidu
w Afryce Poludniowej.
(PAP)

15 rocznica pontyfikatu
Jana Pawła II
dlatdwsobelępitt~na.alcęswep

lllr:zcnaTronPiotrO'&')'. Francustibrdy·
nal Fnuw:ois Many stommtDWlł to ..,
cb11ńl~ pÓiniei,stwictdlljąt, te: Jan
"d
11 W)'bra.nr został _troi~ ~bzokią

pollłyllkaw.i6pRdzicrnikal971rotu-na

glosów",borzcczywiścieniemal.-szyscy

zywlllegotez.,rokicmtnechpapiety"-99
-<"llonków Kolqiunl Ka.rd)'nllstiqo, n.

opowiedzieli~zajqokandydatu~.Byl

Z ll")"lf'QI~ dtlemdna~ lllłdt.-.iczydl
bt~lptl~h·i·~te-liospri·
aicllilłli$1.01}~ai~ę, JuPswtllltO

01Óln4ichliczbę:III,W)'bl"łloso..-siódmcj

przedstawicielstwa

załóg.

Krzyczą ~nit!~, gdyzakład

z ra·

eji ekonomicznych musi ul« li·

kwidafjl. wki sam krzyk gt/y
powstqje. spółka pracownicza,
bije sir w wielkie tlrwony na
uwog{'. gdy znajdzie sir tyzykant z CZt'kiem opił!M'ajqcym na
mfllony dolarów, nie mówląc
już o krajowym .krwiopijcy~.

ra...

pierwszymod4SO latp.1pietcmnieW}"A·odzącymsię:zltahl.
(PAF)

polskich re.fonn znów używana
by/a w charaktene. .czarnt-go
/uda~jakim straszy się niegnt'CZIIt>dzi«i. Conqjtlziwni~sze
zastrzeienia ~szly od Unii
Pracy, która z lewicowoidą. w
obiegowym po;rciu, naprawtlę
ni~·iele ma wspó/nl'go.
Jak ro z tą prywatyza('jąjesr
noprawrlt? Z prawdziwymi
przekształceniami

Szkiełkiem

i okiem

Kompleks
czarnego luda
nych, głównyakt prawnysank·
C'jonujqcy wszystkie icjeiki
pnt'ksztalct'ń wlasnoiciowych
w po/skit') gospodarce.
l. jak to często 11 uos bywa,
w/aSnit' teraz ten arcyważny
akt najwyższej rangi, spotyka
się z narastąjącq krytyką. Z
widu strou. Proteswjq zwiqz·
kowcy, politycy, grupy za wodo·
we przypisująu sobit' rangę

Sytua(ja fścit' schizofrenia·
na. Ofitjolnie,jakosięrzeklo
wszyscy są programowo - ZA.
W praktyct' tntdno cokolwiek
zmbiC.
A neczywistoiCgospodaraa
jestjaka jest. Zmudne konsultacje nad silmrzeniem kolt')nd
koalicji nądow<j raz jeszcze
wykazały, iż powszechna pry-1\.'atyzacja, byC albo nie byC

wlasnoś

ciowymi - naturalnie. Slysza·
Iem na ~własne oqy~ (III w
Kielcach) dysku$}ę mięrlzy Ryszardem Bugajem a Januszem
~·a11dowskim nad progra·
mem prywaryza(ji. Mam pojrcie o różnicach między nimi.
Nie uzasadnia to w żadnym
przypadku podważania istoty
tak tmdnej l skomplikowanej
opera(ji d<onomiczn(/. Jedno
nie może u/t'gaC dysku.fji - ()(./
prywatyZacji nie ma otlwrotu.
Ktokolwiek chelal by ją talrzymać nie tylko zapn«zy swoim
programowym oświadczeniom.
ale podważy istotę nj"onn.
Muszą o tym pamirrat
wszyscy parlamentarzyści i
członkowie nowego rządu, którzyprzeclddobro'rł'Oinil!pOd)f·

li się stt'rowania

tlryfująC'q

na-

wą narodową.

-

Senat popiera
Clintona

politykę

Waszyngton. Senat Kongresu
amcrykańskiegoudziehl popar·
cia dla progrumu działań WOJSk.
USA w Somalii, przcdlotoneao
przez preJ:ydenla Billa Clinto.
na. Wi~kszośdą76&1osówprze
ciw2) Senatzaaprobował w pią
tek po pólnocy dzień 3 l marca
przyszłego rokujako dat~ wycofania wojsk USA z Somalii.
Po tej dncie fundusz.e na
utrzymanie kontyngenlu ame·
rykańskieao w tym kraju afry·
k.ańskim zostaną obci~te, ehyba
te na wnia5ek rządu Kongres
zmienistanowisko i uchwali no.
we. Po trzecim pażdziemika,
kiedy panyzanci somalijscy za·
bili 18 Amerykanów, w Konaresie nasility si~ tądania na·
tychmiastoweao
wycofania
kontyngentu USA.
(PAP)

Rosjaznów
dostarcza pJ11d
do Abchalji
Soai. Rosja wznowiła w pią·
tek dostawy energii elektrycznej do Abcha.tii - poinformo.
wało Biuro Prusowe Rady Naj·
wytszej Abchazji. Energia do.
dera do okolic Gudauty i Gagry
(miasta portowe we wschodniej
cz~ci rcgionu).lccz stolica Abchazji- Suchum1 nadal pozoslnje bez świ atła .
(PAP)

Tortury
w Chinach
Pekia. Prnt1yta tonurowania
Wl~niów przez połiCJ.anl6w w celu
wymuszeniazeznaójelt cor.tz powszechniejsza w China,h, mimo

II"Wi\iijCcjod2/;uk.ampamiprc...encyJncj - poinformoWllia w piąlck
p01.sa chińska.. W marcu chińscy
prokuralorzyujawnili,żeodl919r

- od daty podp1sania przez Chiny
konwcnCJ1 ONZ o zwalczamu tortur - otwano 1687 śledztw w spna·
WICStO!lO"'"a013 tOMUf.
( rAP)

Bomba

w Kalifornii
S.m~mento. W .nolicy Ka!iform1
- Sacrnmcnto- dokOllano w czwartek ;[llnathu bombowt:lO na wydZiał zatrudmcn ia 1 budownu:twa
mic'iZkllnlowcgowładzstanowych

Wybuchł potar, któryniespowodow;tl onar w ludziach i nic wyrządZił
większym szkód.
Do z.afllSChu przyznal ~i~ nicuictny do niedawna Aryjski f'ront
Wyzwolenia. którego 1n0n1mowy
przedslawiciel za tetcronowa\ do
ffiiCjscowc;j stacji lclcwizyJncj. Od
lipca br. to rasisiOWllikic ucrupowa·
nic przyznało się do pięc:~u z:tmachów bombowych w S<&Crnmcnto
iubwpobli.tu slolicy Kalifornii. Ce·

lemz.1tm.Chc\)"byhMurzytu.Zydzi

Wl..ADYSLAWGR.ABKA

i Amerykanie pochodzenia UJai re·
kieco.
(PAP)

Czytaj "Słowo Ludu", kupuj w "Polmozbycie"
We i udział w wielkim konkursie l wygraj ,.fiata 126p". Szczegóły zamieściliśmy w Magazynie "SL" z 8 października 1993 r. Jeśli dokonasz zakupów lub skorzystasz
z usług w placówkach handlowo-usługowych " Polmozbytu" -już grasz! Jeśli nie skorzystasz z teJ formy udziału i tak możesz wygrać "fiata" . Zbierz jak najwifcej kołejnych
kuponów konkursowych (minimum 35), drukowanych w " Słowie Ludu" już od 11 paidziemika. Szczegółowy regulamin konkursu do wgl~tdu w siedzjblich .,Polmozbytu"
'M f(ielcach oraz w redakcji "Słowa Ludu". Daj sobie szans~. Wet udział w konkursie/

·

ł'unkt.y sprzednzy dctaiac:znCJ

"ftr-.LMn_'7.BYT
r'-'
-

)Kup~ącwnaszych

.

l-:=::-::==:::-'::-::c:==~Ki:Ć·•;,:I<=;•:,:·.;:u;=:l.c:'l'::M,.;;:=o!:
.a:..CI:;:9;'1.;:a"c.;:_'•:.;i:..c.•::·,;:66~-3::'97::-c:'OO;;:_:-::=====-ł
Sieć

Sieć

sklepów w Kompleksie Handlowo Usługowym, Kielce, ul. Czarnawska 22,
sklepów w Kompleksie Handlowo-Usługowym, Kielce , ul. 1 Maja 191 a,

sa ... o::::!~~~-:.r:y.=,~:~;:.':~cyhc~z.!~C:.:::::.~ennc-;,I!:
ceny
ZAPKASZAMY

sklepach
lfi{J!Qryzacyjnych
jui za S(}t{J tys. z /
możesz wyg"l':!ć

nfiata J 26p ".

Losowanie nagród
27.Xll.l993r.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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tycie zacz)'na Ił~ zaraz po p1~·
rej rano. Pierwsi ljawiaH się na tar·
au 01rodmcy i hea Yy-metale
Ogrodnicy 10 nasi. Polacy. Uczci·
wi i solidn1, z. pr1masort 1owarenr
kapusta, marchew, Ziemniaki.
Prosto z z1ełdy

Zl ość

na metalowca

Adam B1elawski zllielin rozwa·
hl się na tonie kapusty i narzeka. Nic się czlowiekowi nic opłaca .
Nic me warro, trzcba caly tydz.ień
kr;cić się t eby jak oś na swoje
wyfit . No jest to interesjak wycho·
dzi dniówka kolo miliona?
A gdzie oplary, podatek, wlotona
praca, paliwo do .,żuka"? No,
gdzie? - pyta absolutnie nie reto·
rycznie. N1e ma kalkulacji ijut. Co
innego metalowcy. lm .się opłaca,
bo to Ruskie. Z żelasrwem z całe·
go Sojuza. Pan Adam z!ymas1ę na
handlarzy na kilogramy, chociat
10 inny asortymenr, chociat mu
nie powinni bnd:dzić . A jednak
ma prerensj~. bo oni mają czas,
mocą SIIĆ cierpliwie. Na poste·
runkachjut od szóstej. Przywykli.
rozkładają po ciemku gazety. wykladają rowar. Dzisiaj tar&uje
lwów,
M1ńsk,
Slanislawów,
Twer, Czerepowce,
Odessa.
Kijów. Tych pierwszych na targowisku handlarzy obskoczą zaraz
polscy hurtownicy, wybiorą lakomy lowar, zaslrasą. Dobrze gdy
dadzą jakiś grosz. nie zabiorą za
darmo, ale zaplacą.

Gęba

spod kosiarki

Kto rano wstaje, ten ma lepszy
wybór. Kieleccy zlodzieje zanim
rusząwuliczki,przysiedlinastrn·

ganie na pospieszną kolejkę go·
rzałki. Na szczpcie i powodzenie.
- Pod cebul~ i ogórek od pana
Adasia. Po kielichu i do roboty.
Oskubać Rusluego, zalicz)'Ć dzień
- przechwala się dziadek Edek,
klóry nie mo.te kraśC. bo ma cha·
r:akterystyczn~t. obitą i odrapaną

Ani

anioł,

ani

jakby wpadł pod ko.siark~ g~~
Wypadek przy pracy - rłumaczy
kolegę Wiesiek, chocia.t nie musi
nic mówić, bo i rak wszyscy wiedzą:, te Edkowi wtlukli rakiererzy,
bo był zbył namolny. Na Edka
kradną więc inni, malol;lly. Najnllodsi w złodziejskim fachu mają
przykazane. teby dolę 5tarszemu
lllkurnt na aucie-odpalić

Szybki kurs

matematyki stosowanej
Elektrotowary nie pol c tą dl u go
na gazetach. Grzałki elekrryczne,
kable,spawarki,strugarki,cenrry.
fugi, uchwyty tokarskie, oprzyi"Zil·
dawanie specjalistyczne. Polscy
handlarze kupią powiedzmy za
milion, ustawią si~ na innym strn·
ganie. Sprzedadzą, z przeb11ką.
dajmy na to -za dwa. Taki szybki
i praktyczny kurs maremalyki srosowanej. Przed siódmą usrawiaj•
się na largowisku drobnicowcy
z baracholką. Ant on mówi, że jest
z Płoskirowa, zwiózl ze sto kos.
No. mate i reraz zbę:dne. ale prze·
cież po jesieni jest własna. ~dą
jak znalazł. Porządny lowar. Stal
z Polski, kosa z Sojuza- cieszy s i~
sąsiad i pobrz~kuje zachęcająco
całym workiem łopat. T et towar
jak się patrzy, solidny, z blachy.
Anion zaraz dogaduje, blyska ca·
lym sklepem jubilerskim . .,Pan
popalrz tylko, gniolsa. nie lamiot·
sa"'. Motna całą łopatę: zgiąć w r;·
kac h, zwinjfS w rulon i jest. Nie pola mała się, nie pęk l a. Galina pa·
trzy na bywalców z granielącym
z szacunkiem podziwem. OtL rebiała wesoła, chlopcy handlują
i jeszcze im figle w głowie. Co
prawda nikt o te łopaty, kosy i win·
drnjeszczcniezapylał.alekupiec

przyjdzie, spokojna głowa, znajklient i zapłaci. Co tam
ona, bidula spod Przemyślan, co
tam ona ma, co tam moźe utargowl'i.? Zwiozla lylko cztery torby.
Cerkiewne świeczki, bombki na

dzłe się
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Na bazameb w Kielcach najtmlszy jest człowiek.
Robotnika do ka7Ałej pracy można kupić już za sto
tysięcy. Tyle tylko, że tn:eba mu jeszcze dać dach
nad głową i wyżywić

Wszystko na sprzedaż
choinkę, anielskie wlosy. Bamcholka, ale u nichjut nic nie idzie
ukraść,jutnic nie motna wykoło
wać . Cala wieśjd:dzila na Zachód,
wszyscy byli, wszystko wywid:li.
Co lam zoslalo to zabrała, ale to
jut nie to co kiedyś, przywozili nie
to co było jeszcze rok temu. Cięż·
ko,ojjak eiętko. Byle tylko si~ rejs
zwrócił. byleniewrnclł zpusrymi
r;kami. Chocia.t trzy, czlery dola·
ry- marzy.lgorekz Tulczyna za to
przyjechał prawie pus1y, z jedną
rylko walizką . Cały kram to papierowa lorba, osiem plastikowych
spinaczy, w~dka do łowienia pod
lodem, podkoszulka. lgorek przypiął a&r~.flą do bluzy kawalek
kartki z wykaligrafowaną ofeną
-.,che~ pracy".

Czlowiek
do wszystkiego
Trzy dni jut czeka, nic. Co
umie? Wszystko. Kopać ziemię,
pomalować plot, zespawać co porrzeba, mur wystawić z cegły,
obiad ugorowlł, dziecko przypil·
nowlł . Wszystko mote, wszyslko
umie. Bo on nie kacap lylko chochoł. Znaczy nie Ruski a Ukrainiec. Nauczony roboly, solidnoś
ci . .,Dror:ę dojazdową do dzialki
mi zrobisz?" - dopyluje się jakiś
delr.awy. Co ma nie zrobić. Prze·
cieton intynier, teleznodorotnyj
zresztą, co to za sztuka - droga.

l zalapal się, zgodził za pięć dola·
rów dziennie. lgorkowi zazdtoS1·
czą Rumunki Mircea 1 Tania, bo
załapał się, chwycił szansę. ma
pracę: przynajmniej na tydrień .
Maspanieijedzenie.Onekoczują
calesześtdniwautokarze. Niema

biznesu, nie ma na hotel. Cale
te w Polsce noce cieplejsze nit u nich w Pileszri. Przy·
wiozły porcelanę, szorslką. lako·
mą dla konesera. Figurki przeróź·
ne, koo1ki, paslerki. tancerzy, n·
przęgKrólowejŚniegu . Tanio od·
dadzą- pól miliona hurtem., po sto
lysięcy na szruki. l jeszcze dorzu·

szczęście,

cąflaszk~whisky.Inic,zerozam·

reresowania. Innym schodzą jak
woda mydła .,palmolive",turecka
pasta do zębów ,.signal". Sprzeda·
ją się nawet nasiona dziwacznych
jarzyn i wymyślnych kwiatów.
A one gołe i coraz bardziej smut·
ne.

Aldik w "szczęce"
Po ósmej zaczynają swój kicrai
Polacy z branty spo.tywczej.
W metalowych "szczękach" poja·
wiasi~ cały niemiecki .,aldik" albo
austriacki ,.hofer". Ale obok kon·
kurencyjne polskie produkty. Nie
ma jut sensu ganiać po lo war do
Berlina albo Wiednia &dY za taką
samą cenę można się zaopatrzyć
na giełdzie w Kielcach. !l urnaczy
spotywczą

symbioz~

Wschodu

nicniazdiametralnlcsprzccznynlirc·
lacjaminatcrnattychsamychzdan:a\,
stoi przed nic lada dylem.:ucm: komu

diabeł

cta;wiarę:?

Policjant przed prokuratorem
lO tiTZeśnla br. matka kllkunaslolelniego ucznia :q:losila Prokuratune
Rejonowej w K1elcach, iejej syn ioslal pobity w komisariacie, do lnóreco
doprowadzono go D jazdę bez biletu. Parę godzin pólniej chiopiec poaul
się tle, wymiotowa!, mial zawroly glo•y, pogolowi e zabrało go do szpitala z
podejrzeniem wslrz.-su mózgu. Pani M. rakt len l lłCZY z brubln~ poll·
cjantów l domaga 51ę spnwiedllwokl. Z kolei załoga komisariatu przy Plekoszowsklej, cdzle Incydent mial miejsce, oskariyla pan i~ M. o c:zynD.lł napaU na funkcjonariuszy. Wsuzę to d'!'l śledztt~·a .
Zi~br. policjancizkielcckieJ

KRP

interweniu~ przy Nowym S wiecie

w domu zajmowanym przezCypnów
ZOSiali .,poczęstowani" p.Zem, kijami.
obelpmi. Z relacji mieszk.ańcOw połeSJi wynika natomiast, te to interweniu_Acy uchowywali si~ agresywnie.
prowokUJ~. bezpardonowo. ! wlym
przypadku v.uez~to dwa odrębne poSI~powania

Natomiag 11k1em osbrtenia prze..
ciwkopolicjantom z KRPwOstrowcu
zakończyło się postępowanie podjęte
n~ wniosek Zofii F., zatrzymanej
przez patrol U JaWę bez pasów. Kont·
roluj~cy pobr~li

od niej 300 rys. zl nie
rnandalu. Pieniądze schowalido kieszeni.
Wyrokiem 'kuuj~cym zakończył
wypiSUJ~e

sięprocespolicjantaGrzcaorzaP.Sąd
uznał ao winnym pobiciatrzech męt·
czyznwlzbieWylrzd.wic:ń . Jcdcnz

pqturbowanych Irafil do szpitala.
-W katdym przyp;Wku, cdy rzecz
dołyczy pollcjanla, dokładamy maksi·
mumstami , bywyJa.ł nićwszelt.ewąl·

pliiii"Oki -móWlprokuralorPRwKicl·
cach. Jan Wawrzyc:ld. - Slróte po~ku musq prn:dc wszystk1m sami
przcstrzept.prawa,boJetehqpost·
rzepnijakoci. ltOrzyjc naruszaR_ sy·
tuaqa uceyna b)'!odbicranaJako 51an
bezprawia. W w1ękuoki unut y r*...;,..
ZUJ'lSiębezpodita~"Oc. Spoś~<Jd6S po.
szępowańwspra~~tycz:ttychpo.
liqantów prO~otdzonych przez proku·

raturywoj. kiel«kłcgowr.ub.,jedynic

S zawędroW2ło na wokandy: w 42
umorzono postępowanie. w 12- od·
móv.ionojeco~Q.

Skargi na biurlru

komendanta
Odstyczniadosierpniabr. doKomendy Wojew6dzkicj Policji w Kici·
cach wpłynęło IS7 stare. z. cu:so 137
odnosiło się do funkcjonariuszy &lównie dzielnicowych, posterunkowych, kontrolerów ruchu drOJ()wego,
a więcmających bezpośrednikoniaki
z obyw~telami. Ludzie ska~ się na
bezczynnośćpolicjantów i brak reak·
cji na zgłoszenia o przestępstwach,
nicprawidłowości w trakcie prowadzenia czynności dochoduniowo-41edczych. ukaranie mandatem lub
sporządzenie wniosku do tolcJium.
sposobu przeprowadzania intcrwen·
cji. Nicktóre skarai odnosily si~ do za.
chowań policjantów poza slutb~ aropncji w czasie pełnienia slutby, utyciaśrodkówprzymusu bezpośrednie

CO. po,edyncu:- wi~y sic t ~tefl)&·
niem korzyści malf!!illinj·~h. zasad.
nok"l albo 5posobem zatrzymania.

~~~~ :it~r:;~~c1~~~~j'wier·

- Gd}'!Jy za puntl odn1ts1tm1 przy.

.lfF czasy mihcji, mote powstać wrUen le ,tc dziśludzic~więcejpreten.

jidofunkCJQnariuszyn itprzedtaty-

mówi tomendant wojewódzki policji,
Jacenly Frydrych. - Ale lo pozory:
dawniej poprosi u rzadziej zwracali się
ze swymi rosząeniami w obawie
przed konsekwencjami, w poczuciu,
te z ~władą nikt nic wyara". Nie
twierdzę, 1e wszyscy policjanci to
anloly. Jakwb!dejspołecznośtilaki
w naszej z.da~ się: ludzie o słabych

charakterach. w~lpliwym morale, podatni na torupcj~ Zlll~ydo kicliszka, nadu~ swych upr.tw·
nicń. Ci nic 10014 liczyć na pobłu.li·
wolt. Większość wszakte pracuje
uczctwieiz.astuaujcnazaufanie,poparcieprzelotonych.Tymbardziej,te
ryzyko zwi4ZJ.OC z wykonywaniem za..
'NOdusta,ic~ęcorazpowatniejszc.

Biją policję

- Okres transformacji wyminie
na zachowan1a funkcjona·

nym

do ayn1eniaz poszukilll"ll·

zlocz)Tit~~ . oddał !ICrię. raniąc

Zblcaawudo. Proturatoruznał.itpo
licj;,nt ~dziahal w warunkach !Hpr:awic·

dhw1onc&o

błędu

co do okolicznOlici

wytącZliJącychbczprawnOOćczynuM.

Funkejonanusz lniCrvo'CniUjąC)' w
oddal at S strzałów ost·
rzc&awczych i dopiero sz6sty wymic·
rzyl w kierunku napastnik(\. Reguła·
minową ostrotn~ przypłaci! tyciem

Misztai.-Milicjancizdnia.nadzicń

pn:eobrUcm w połi(jj~nt6wzrazu kiepsko i niepewnie czuli się w nowej
skórze. wykazywali dczoricntaCJ~. nic

M ościskach

-przeciwnikokazatsięszybszy. Sicr·

wicdzicli,jatsięzachoW..:,cdyn:llt

1antnapadmętywKiclcachnadzale

talo

zdecydowanie. Tcl"llz

wcm.nicdalsięzaskoczyć-wpatoW2ł

wszystkowracadonormalnDłci,cho

w atakujltCCJO so uzbroJooego zb1ra
cały magaZynek. Trwa postępoWllllie

wkraczać

ciatkondycja kadrowa policji pozost~·
wiajeszczc 5poro do tyczenia. N~le
piejwidaćtopocfcktachproccsowych

- wyrażnie osłabia praca operacnna.
odeszli doświadczeni dochodzemowcy, zlikwidowano wydziały gospodat·
cze. Próbujcsi~je rekonstruować. ale
stracony czas niełatwo nadrobić

Strzell\i lub zgiń
Wtymrokuzrąkbandytówza.inęło

dwóch funkcjonariuszy, kilkudziesię
ciu odniosło rany. W r. 1991 odnolowarto 167napad6wzbron~paln'-rok
pólniej- ))4. Policjant. stlljljc oko w
okozuzbfojonymnaputnikicm,zn~·

duje si~ w połotcniu nie do pozaz.
droszczcnie: katde utycie pistoletu
obwarowanejest rygorystycznymi..,..
runkami praktyCZJtie niedospełnie·

melod o:ę:s1o dalekich od elcpncji.
Zaodnic z art. 142 usrawy o policji
funkcjonariusz, .który przy wykony·
waniu czynności stut.bowych przekroczyi uprawnienialub niedopclnit obowi~ku narusu.j~c w tt:n sposób dobra 010biste obyw~da•. narata si~ na
odpowiedl!;,lnaić karn."ł. Pn:etrocze·
nlc~,uprawnidiJCSI beZzasadnelub
nicadekwalne do okolicznościutycie
przemocy. Srodki przymusu -palka,
p.z,amutklwodna.•tp ltlORb)'!stosowane jedyn1e w sytuxjach, wysz.
czc&ótnionych w prupiAch wykona"A·czych do ustawy. Cz~o obydwie
strony kon01ktu czuj~ się poszkodowane, Zcłasza.ią do siebie wzajemne
zutn:etcnia. Prokurator prowad.zltcy
lcco rodu.Ju j ledztwa, maJ~C do czy.

JąC,tc m:J

riuszy-zauwataprokun~torProtura·

W ub.r. zanotowano w kraju 2517

n'lcądcrenninacjllibezwzględnością.
Acresjarodziaar~. walkazprzestę
pczym świat em wyrnap stosowania

zajdą popatrzei:,losię zatrzymają.

l kupią wtedy to co potrzebne.
Przecie t lu wszyslkojesl na sprze·
dat. Katdy towar znajdzie wcześ·
niej czy późmej swojego kupca.
Trzeba tylko cierpliwie poczekać.
RYSZARD BISKUP

wpłyną!

tury Wojewódzkiej w Kielcach. Jerzy

napaści na policjantów, dwukrOlnie
więccj,nitdwalatawstecz.Przeslępcy
wl!arciuzpolicjantamidzialaj~zros·

z Zachodem pani Jadzia Kublik.
Kilka lat temu te wszystkieczekolady, margaryny, utywki, wody,
herbaty bez certyfikatów bylyby
ozdOblJ kaźdych ~Delikatesów",
w katdym mieście. Dzisiaj to co-dziennośt, nom1alka, powszedniość. Targowisko ożywia się na
dobre dopiero koło dz.iesiąrej .
Gdy do pracy przychodzą nasi
czyli Jami swoi. Pamska, które
pierwsze zareagowaly na hasło
olapaniuwialru w.tagle. Wczoraj·
si przemylnicy nazywają się dzi·
siaj kupcy. Blaszane blaty zawalone są re raz ,.fajansem": węgierski·
mi swerrami. lureckim dżinsem,
koreańskimi koszulkami, syryjski·
mibulami.zegarkamiz Hongkon·
g u. R6tnica wjakości i cenie rowaru Dije, oślepia, powala z nóg. Dwa
świaly egZyslują jednak w zadz.i·
1 wiającej symbiozie i zgodzie. Panienka Ala od tureckich skór mó·
wi,te na bazarach miejscajesl dosyć dla wszysrkich. l bardzo
dobrze. te S.llutaj Ruscy, przekonuje Czesiek Slapski ze stoiska
z zegarkami. Ludzie przychodzą
po tani towar, 10 zawsze rzucą
okiem na polskie kramy. A jakjuż

WYJa4ni~ącc.czyuczyniltozasadmc.
Poliqant-tlaletoczęścicj nit przeciętny obywatel narata się na utnlę
zdrowia i tycia. trudno oczekiwać, by
mąjąc do czynienia na co dzień z prze- ·
f'I"IOC4, gwaltem, okrucieństwem za.
chowałcnoty rycerza bez skazy. Prze.
de wszystk1m musi być skuteczny.
-Charaktcrystycznc,tewlaśnied

nfdltps•, na,tbardzicj aktywni,RaJ~·
ciejSijobieklcm~adlychoskartcńo

wszelkie bezeceń Siwa- mówi korne n·
dant Frydrych. - Sprawdzonym sposobem .,umoczenia" niewygodnqo
gliny SI! anon1my. To wypróbowana
metoda: opluć czlowieka. poderwać
jego autorytel i wyeliminować z gry.
1\ulorzydonosów-oczymjcstcm.glę:

zycję

boko przekonany - wywodzą się z
przeslępezc&o
podziemia, mlljó\
mewąlpłiwy interes w skompromilowaniu zbyt dociekliwych. otlwatnych
stratników prawa. Dobry policjant, to

motestrzelaćbczostrzetenia,~mun·

SlwafZIJ'ICf

nia,zwatywszy,tedc~ęnalctypo

djąć w ułamkach sekund. !'od tym
względemlzw. szaryobywatel ma po-

upn:ywilejowan11 - w razie beZ·
poSredniegozagrotcniadlajccotycia
durowy'" z katdego pociągni~cia za
spust musi 11~ cę;sto tlumacz)'Ć . Odmową wszczęcia~ Jedztwa zakończyła
się sprawa Sławomira R., który zloty!
• prokunturze sk.arw na strzel~~e·
10 do nieco pohqanta. KrytyczncJO
dnia w podki<!~ticj ""-ą !!.7.Urciowa·
Dl) ':"!.lc':'jcd. Sprawq miał b)C męt·
CZ}'Zna, który z miejsca zdarzenia
uciekł na molocytlu. Podjęty pok11
nalkn~tl się na teaot R. ubnlneco podobniejakpodejrzany,irakJakonJa·
d.ącego mo1orcm. R. na widok poli·
cjantarzucilsipdoucieczł:i,n ie reiiG

wal naostrzeten1a: ten pn:ypuSZCZ.I·

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

policJantarotnydtalam~ącychprawo.
dolegliwości.

nękający

takiego policjanta nalcty
mu wsparcie, w
przeciwnymprzypadku będzie "!C:;;
przymy_lr:at oczy l!! ~o. by ipokojnic
przcslępcę,

chronić. zapewnić

~ir~ik.cmcrytury. Brakpllnllncji
zc stronyprzcłotonych,poczucieosa·

motn1cniawrozbijan1u mafijnych u·
kładów wytwuza klimat bezprawia,
prowadzi do ubczwlasnO'A·olmenia
policji, narata tym samym na szwank
beZpieczeńsiWO obywatch. Wror/Jw
nleml'llylkoten.ktOniCniCfObi.

DANUTA KUMOR-MIERNOWSKA
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W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dyrninach psie pyski
mogą być tylko smutue. Wielu o tym miejscu mówi ...

Wykańczalnia

JO.,.,.·•sta,·h· Pu lqt.tCip!llo/uf'J"'
psff,apopf«rteh 1sr..'łt'RI:•'· .lalt/Jy
pan tł"lttf:tui.JQI.a {Q:rnapr:rd (łKiłJ
,.. to dmwhalll, ICI b}i IXJII u.l/all
tt.·nlffllfo utmi•JtJr'llmvł:af•

/

- Juikiedyodbier~lem psa z dliei!ętlodnlow~j obserwarjl w schronisku
zaun:Q'Iem. ie jt!st banłzo osowlały- mówi RomanT.- Wydało mi :dę lo
dzhl'ne, bo jes:zae w aasle poprzednich od1dedzln r~do!nle mnie •ilał.
Olrzymałemjego Ślłiadedwozdrov.ia wyklucza.i;lcewkiekll7.nę. Po po•TO·
de do domu pies nie chelał nlcjeśt, na••tt po wodzie wymiotonl knri~. Le·
karz weterynarii slwierdzil, U z,.·Jene zostało otrute. Po tnech dniach mój
pieszdechl.

Schronisko zatrudnia 8 osób.
Przebywa w nim obcenic około 60
psów. KrzysztofSkuza oświadczył
mi, te nie pamięta kwoty przeka·
zanej mu na ten rok z budtetu
miasta. Po t~ informację musialamzwrócić się do naczelnika Wy.
dzialu Gospodarki Komunalnej
UM, Stanisława Drogosza. Oka·
zalosię,żejcst to 4SO mln zł, choć
tegoroczne wydatkislf;gająjut pół
miliarda (same pensje personelu
to prawic 260 mln rocznic).
Psy

przebywąją

Czasem są s~·bcy
Firmt~.DubfFMCruru·:rJpt~

to'OiopJoJulr.ot UOMł'(fJpTIWI. lld AtOnlO tl)·klrrrt tną~dnMvfobJ s1r ~Nm~"O l
htrb IUJJZr80 irfHiu Attlir Z~~~:qf#
MtoHu wyru:il n<Jroo[IQUfnq:godfJłl~
w U guol;ltrr fNJ tlo!tnill pr~: Mw.fi,..

mtoJivalnt'I.O!'fRIUnlo.Pottt.·rmt:.sl(
pl••tlo,irwmllrnufkUJzybfll'J:ulal·
l'iaSifSI'f(]Wf IJr:pojfl',fll/0 /JpOfltO
}1~(.

w schronisku

Nie za wcześnie
na studia?

przeciętnie 2 tygodnie. Po tym terminie, jeśli ichniklnie kupi są uś

miercane. Cena jednego to
100-600 tys. zł w zaletnośc i odrasy i wielkości. Przed oddaniem
przyszłym właścicielom nie są
szczepione ani odrobaczane.,
choć otrzym ują podpisane przez
Jakarza weterynarii świadectwo
zdrowia.
-Nie znam warunków panują
cych w schronisku, paniewat nie
zostałem najego teren wpuszczony - mówi dr weterynarii WoJ·
ciech Adamski. - Mog~ jednak
stw ierdzić, ź.e trafiajqcc do nas
stamtąd psy są brudne, zarobaczone, zapchlone, aczasem nawet ze
$wierzbowcem usznym. Personel
nie potrafi cz~sto podać wieku
"l:CZeniaka. Właścic1el SWÓJ kon·
tak t ze zwierz~ciem zmuszony
jest zaczynać od leczenia go.

1'l\iemnicza trucima
Forteca w Dyrninach
Niektórzy twierdzą, źe latwiej
dostaC się na teren kieleckiego
Aresztu Ś ledczego niż Schroniska
Zwierząt
dla
Bezdomnych
w Dyminach. Personel uzaletnia
otwarcie bramy od obecności kic·
rownika, a ten jest praktycznie
nieuchwytny. Kieleck iej Telewizji
Kablowej uda!o się wefić do środ
ka dopiero po imerwencji u wiceprezydenta Kielc. Franciszka
Grzegorczyka. Mniej szczęścia
miała Malgorzata Polailska, opiekunka samorządu nkolneJI,o ze
Szkoły Podstawowej nr 30. Organizującwrazzdzjeć miaukcjębez

domnych zwierząt ,.Pozwólmy im
tyć" usilowala skontaktowal si ę z
kierownikiem schroniska przez
dwa tygodnie.
- Kiedy dzwonilam rano
dowiadywalam si ę, te kierownika
j c s z c z c niema-mówiMał
gorzata Polailska. - Za godzin~
j u t go nie bylo. Wielok rotnie

Wyścigi

karaluchów

Raz w tygodniu w pomieszczeniu
pctcrsburskieco cyrku odb)'W<Iją si~
karaluchów. W zawod.1ch u·

zostawialam mój numer telefonu
do pracy, 11 nawet prywatny, prosząc o przekazanie wiadomości.
Bezskutecznie.
- We wtorek rano pracownik
schroniska poinformował mnie
telefonicznie, te kierownik wyjechal i będzie dopiero przed pi~t
n astą. Nie z.mżona tym, około
godz.. li zjawilam s ię przed bramą
i spotkalam kierownika wsiadają
cego wl~nie do samochodu.

Puste.miski
Szczekające i skom l ące psy
patrzące z nadzieją na ka1dego
wchodz.1cego - nic są widokiem

dla osób wrażliwych. W klatkach
nie widzialamjedz.enia. wionął za
to od nich zapach psich odchodów. Podobno pora karmieniajut
min~ła. Na pyta nic czemu w miskach nie ma takte wody, kierownik Krzysztof Skuz.a pokazał mi
brudną , mętną bryję. której wyg·
ląd wskazywał, te stoi tam przy.
najmniej od tygod nia.

W czasie mojej rozmowy z kle·
rownikiem do pokoju wszedł rozgoryczony właściciel wilczura usi·
lujący dociec przyczyn Smierci
swojego psa.Zwierzę w trzydni po
wyjścm ze schroniska (w którym
przebywało na obserwaCJi po pogryzieniu człowieka) zdcchlo
w męczarniach. Badł~J•cy je przed
śmi ercią
lekarz
weterynarii
stwierdzi! objawy zatrucia toksyną chemiczną. Wykluczył przy
tym psi tyfus z podobnymi ObJa·
wami paniewatchoroba ta atakuje tylko bardzo młode zw ierzęta
(do pierwszego roku życia).
· - Żaluję tylko. te nie zrobiJem
sekcji zwł ok mojeJI,o psa - mówi
RomanT. -Miałbym wtedy wrę·
ce namacalny dowód. Podobno
jest gdzieś w Wars:zawic towarzy.
stwo, które mógłbym o tym po·
wiadomie. Może to by pomogło i
obsadę tej wykańcza lni zwierzq t
w Dyrninach ktoś by wreszcie
zmieni!.

MARTA GÓRSKA

Dla Ojczyzny
Kilko dnf ttmu ttlt'tł'itja poko:ola
byltgostnatortiJ.Strpnlo,slcloJoft!rt&ows/tdzibtt Paris/'14·ott:tJ Xoml~t Wyborr:t)pirtmntodK•oionieodW)'ml61ł•
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Som byty stnutor z JOryaq ko~ntq}t
Slł'Ojq wyiHJrrrą piJratkr. po:bott.'IQ.Jąrą
10 llffKY stnatorJir.tey, drcty, s/1dJtJ~'>"~
go samochodu 1 poru innytb drobiazgów. Ponlt lutku, o mo!t ~ tok
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Wojewoda w IIOWJich
bam•ach?
l"r:ttMhOStlllnitwltklill

rlnauayrttfsli.Tt;zolct11,1tiwittoKoml·

MUIS/IIq

tft Edukor)i Norodow.·ey otrzyma/a od

1ląda 1111

kurOioraA.Syfulaprntmywposllm ...
komplttów poMobnt} , trotyrtfllt sulmaquj pośdtlt. Od razu widai. tt
w kra;u zmlcmla Stf wlad:a. Juu::t
mltstqtttmu nouayritlt zamiast poś
dtlf dostaliby do lóiko co noP,ytt)
modlll~·nlk t krucyfikstm.

Kontaktowi ludzie
W oslotnl wrortk kit/tery dzitnni·
kor.r, któcyjak ro rydzitń korzystoli t
/uyrf') p/fM·olni (przyfiO)mmtj ro porr
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hutrd:!l pttt"lttt :nolf}' ttJIOf'tt) tt.·l ąayli
do l'"a:dkojokqj dziłł'nq sUmlfkf do
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prądu nit tylko na safl!)'m bastnit. oft
lf'COłłj dzitllllcy. Nit pitfWStY raz oka·
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mol no ul.
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Najgorzej t lekarzami
Z aurtntyt:lf)'l/f ""spófr:utltllf ''"
lutJnt/ijmr Slf o t·hnmłtir nt[CI"ti
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ZJ(OSII S/f :jiiJQIUOłfYnJI pttttnJJUml
JHitUI, podpi!llfll()" Slf ltl/QIIf'lft .S:u·
lan M·lutf:l..im ritlr•, Prt7!tft"l lf/t
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Straty Mlt}Jkit) M-ynur/C 10 :a dr:"'l
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Sytuacje

'N)"Ścigi

czestnicząspel;ja lnicza kupmnewA
mcryce. Południowej egzotyczne odmiany tych owadów. a wyścig mo1na
obserwował: na du tym ekranie. Bilet
ws1ępu na zawodykosztuje SOOrubli,a
minimalna wysokt)ŚĆc stawki u book·

machera wynosi 1000 rubli. Do W)iCigu wykorzystywany jest stOI o specjalnej budowie. nRd którego konslrukeją pracowali wykwalifikowam specjaliści.

Prze<:iwko tym nichumanitarnym
praktykom zdeeydowan1e wystąpiło
pelersburskic: To,.-arzystwo Obrony
Karaluchów. Organizacja ta chce:
Mchronit Ie owady - bę:~ce najstarszym pnyjacielem człowieka.

(PAP)

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Wyznanie byłego wójta Daleszyc
Pana proraorowi nauk medycznych

ANDRZEJOWI MALAREWICZOWI
głębok.i~go współczucia

wyrazy

z powodu łmicrci

MATKI

"Iskra" w radzie
Ar1ykul pani red. J. Karolczak
"Forsa na stól - gęba w kubel"

sklad~
l~karu Oddziału Polożniczo-Ginekologicznego

Szpitala Miejskiego w Kielcach

charaktertendencyjny,jest w moim przekonaniu dobrym przyczynkiemdo ukazaniafunkcjonowania Rady Gminy w Daleszy-cach. W momencie publikacji artykulu spontanicznie zareagował
przewodn i czącyrady,mgrJanCe·

Koledze i;; J~z~:~~~CIKOWI

1

wyTny wspólczucia z powodu

ś111icrci

OJCA

sklad.-j~

rada, za rz:~~d , rzemieślnicy i pracownicy
Spóldzielni RzcmieSiniczej .,Wie.lobn.niowa" w Kitleach

Pana pror. a. med . ANDRZEJOWI MALAREWICZOWI
wyruy głębokiexo wspólczucia z powodu ~mien::i

MATKI
sklad.a
dy.-ektja i pracownicy
Szpilala Mirjskiexo w Kielcach

Paai mgr BARBARZE CZECH
wyrazy xłębo kiexo wspólczucia z powodu śmierci

MATKI
składa

dyrekcj a S zpitala Miejskiego w Kielcach
i wspólpracowuicy

Cxlonkowi ZarzĄdu Sp ółki,
zas tępcy dyrektora ds. ekonomiczno- fina nsowych
mgr. WALDEMAROWI WROME
wyrazy szczerego wspólczucia z powodu śmierci

MATKI

skladaj :~~

UrzJtd i ws pólpracownicy
z ., KPBP- BICK" SA w Kielcach

Panu J Ó ZEFOWI BULCE
wyrazy

wspó ł czu ci a

z powodu ś mi e rci

ŻONY
dyrekcj a i pracownicy z PPEB ,.Fabryki Domów"
w Kielcach- Dyminach

wynzy wspó lczucia z powodu

ś mierci

TEŚCIOWEJ
s kł a daj~

dyrekcja i p racownicy z PPEB ,. Fab ry ki Domów"
w Kielcach- Dyminach

ll

paździ e mik.a

byly dlagoldni prezes Hurtowni Zaopatrzenia Rz emiosła
w Kielcach .
Rodzinie Zmarłego wyrazy szczerego współczuci a
skł a da

rada, zarz.ll!d i pracownicy

UCHDla

burłowni

Z powodu zgo nu

serdeczn e. wyrazy ws półczuc ia
RODZINIE:
s kla daj ~

Woje wódzkiego
lHQ)II

dyrekcja i pr-acownicy
Medycyny Pracy
w Kielcach

Oś rod ka

przejęcieniobiektówzmyś ląoich

~;~:~. ~;o:;::~lop~~~ ;:od!::
sprostowanie, w który m pani redaktor uznała współodpowie·

Państwo radni A. Witkowska
i A. Bą k optowal i za zagospodarowaniemobiektówwewlasnymza-

Zwołana na mój wniosek Komisja Rewizyjna dopatrzyła si~
w samej p rocćdurze sprzedaty
obiektów wielu uchybie ń prawnych. Natomiast nie udało si~ jej
wyjaśnić wielu kwestii, o których
traktowal a rtykuł pani red. J. Karolaczk, m.in. jaką rol~ w przetargu odegrali p.p. Cz. Daleszak
i M. Palka, a wi~c kwestii funda·
mentalnej dla ca l ości sprawy. Za
uchybienia prawne Rada Gminy
odwoł ała ze stanowiska sekretarza gminy. za~ bez podania precy·
zyjnej argumentacji Zarząd G mi·
ny. Uniewatniono tet umow~
przetargową. Zamierza się rozpi-s....; nowy przetarg.

W mym przekonaniu wiele

~i~e:o~~re~:~!~J~:~i~j~j ~~;~-z~e;~i~~i!~;~;:tfe~~~~ ~~~';"~~~c~~~dza~~\~'ja~~t1a~~Y~~
:S~~~ ~~j~;ee~!~~~~ 2~~~~g~ ~j;m~f.;a;~~;r~~~:p~dn~k~ 3 .~.· ~~w~~~;fo~~ą~ ~~~~

Przygotowując
wspomn iane _ odstąp•en•aod meJ. Rada.:-"'yraz•ła
sprostowanie poprosiłem prze· aprobatę dla propozyCJI sekrc·
wodn i czącego rady na posiedze· tarza.

niezgodny z prawem. Sprawozda·
nieKomisjiRewizyjnejz22.1X.br.
qrnzjego kontynuacja, parafowa-

~~~soZ:a~i~~ar~~:~rę ~~!~w~~

;~j~~~~i~jt~:~~YJ:~~i~i~!!~~~

IJ.VII. br. nast:Jpilo notarialne

~;~~ni:::go nie sp~o~t~~~~:: ~~;~~~~~ez:o~~~~~ózw~P!!~~n~~ ~~:J;~~~~~ ~n~:s;~aan~~ąz~~~:
gdyż- rzekomo właśnie sprostowanie - namżaloby jego dobre
im i ~jako dyrek tora szkoły i prze·
wodniczącego Rady Gminy?~( ...)

Dla oceny i zrozumienia ostatnich wydarzeń- odwołania sekre·
tarza i Zarządu Gminy - nieodzowne jest ukazanie następują·
cych, bardzo istotnych antyce·
dencji, o których w artykule pani
red. J. Karolczak w zasadzie nie
ma mowy.
Uchwał~

o przejęci u obiektów
"Iskry" na Niwach podj~ła Rada
Gminy w grudniu 1992 r. Bariery
formalnoprawne - jakie stawaly
przed "lskr.t~. uniemotliwiające
nam przejęcie obiektów, dały
dość czasu Zarządowi i Radzie
Gminy, aby do końca odpowiedzieć na istotne pytanie -jakich
korzySci może spodziewać si~
gmina po przej~ciu zakladu.
W maju br.zarząd, przewodniczą·
cy Rady Gminy, przewodniczący
poszczególnych komisji radymie-'
li okazj~ poznać interesujące nas
obiekty. Uczucia by ł y mieszane.
Cz~ z nas zdawala sobie spraw~.
te dla dziurawej kasygminy jest to
pewien zastrzyk, ale na pewno nie
tego typu, aby w radykalny sposób

(wartość k.si~gowa obiektów) do
ich realnej ceny. Przewodn i czący
Rady Gminy z.wrócil się z proSbą
o pomoc do sejmiku, osobiście
Zwracalem się do firmy .,ProgressM
i dyrekcji "lskryM. Sondaże wska·
zywaly, i1 wielkiego majątku na
.,Iskrze" nie zrobimy.

Nadeszla sesja z 30.Vl. br., na
której w swym sprawozdaniu móm.in.. cyt.: ,. W obecnej
chwili, przy wartości księgowej
obiektów- 12,5 mld zł, otrzymaliśmy jedyną realną ofert~ na kwotę l mld zł za calość obiektu.
W przekonaniu zarządu należy li·
wiłem

czyćsi~zkilkomafaktami:

lek. med. JADWIGI WIŚNIEWSKIEJ

Warto dodać, że w trakcie dyskusjina tej samejsesjijedynieradny P. Tombarkiewicz początkowo
zgodził się z moją oceną, ale po
kilku m in utachzmienił opinię! Za
sprzeda!y optowali : sekretarz
gminy (cyt.: "miliard to też jest
zysk), radny Cz. Rutkiewicz (cyt.:
,.oprócz argumentu sekretarza is·
totne jest zatrudnienie bezrobo t·
nych z terenu .. ).

1993 r.z marł nagle

MARIAN WÓJCIK

jak do-

dro, który ze zdziwieniem stwier·
dzil, iż jego nazwisko figuruje
wśród czlonków komisji przetar·
gowej. Szkoda, te nie spytal mnie
osobiście czy moglem udzie l ić

mógł poprawić budżet. Staraliśmy
się wspólnie odpowiedzieC, jak:
mogą się mieć owe 12,5 mld zl

Pani MARII DVMIŃSKIEJ

ponosi znaczne ryzyko w przypadku wycofania się lub też obni-

&~~:~~u~~~:~~~~r:Ś~i~~~a\ ~~~f~~;:~~~~ezjedynego

l. Nasycenie rynku tego typu
obiektami, a co za tym idzie niską
realną wartość obiektów.
2. Brakiem wię:kszej ilości ofen
na tego typu obiekty.
3. Znacznymi kosztami utrzy·
mania wspomnianego obiektu
(ok. l mld w skali roku).
Nabywając wi~c od " I skry~
wspomniany obiekt, samorząd

m_e m rady, spisano umowę cy- , wolanic zarządu na sesji z 29.lX.
wllno~rawną ~ ~dnym K. Fu.r· br~ byl radny Andrzej Duda. Jedy·
mankiem, o kt~reJ byla u~~edmo
nie opieraj:jc się na powyższym
mowa ..stano':"' 113 ona mlmmalne
wniosku przewodniczący Rady
zabez.pleczeme fi~an~':"'e, gwa- Gminy doprowadził na sesji J.X.

;:r~~~~i~ed~~~~i~;~~~e Jedynego ~~~~~a~~~~tmia
26.V II. br. zarząd powolał komisj~ przetargową i usta l ił cen~ wywoławczą na poziomie

2,5 mld zł.
Pierwszy przetarg odbyl si~
S.VIn . br. Przyst.1pil doń jedynie
pan J. Sawiczoferując kwot~ 1 mld
250 mln zł. Na podkreślenie zasłu
guje, te wówczas jeden z człon
ków komisji przetargowej, radny
P. Tombarkiewicz z dutą aproba·
tą odniósł si~ do przedstawionej
przez P. Sawic7.a kwotyorazdozaprezentowanego przezeń progm·
mu działania na nowym obiekcie.
Między l a li przetargiem mialo
miejsce6sierpniaposiedzenieZa·
rządu Gminy, poszerzonego z in i·
cjatywy przewodniczącego Rady
Gminy o przewodniczących ko·
mi~i rady, na k,tórym m.in. zdecydowano si ę na Obnitenie ceny wywoławczej do 1,5 mld zł.
Poniewaź przetarg w 11 termi·
nie nie doszedł do skutku, komisja
przetargowa zdecydowała si~
przeprowadzić negocjacje z pana·
mi Furmankiem i Sawiczcnl. Nie
były one łatwe i trw;~ly kilka
godzin. Mając w perspektywie
utrzymywanie obiektów przez
gmin~.
komisja przetargowa
niejako została zmuszona do d111szych ustępstw. O wynikach przetargu poinformowałem Rad~
Gminy l2.Vlll. br., cyt.: ,.Zgodnie
z upowatenieniem Rady Gminy
n11 poprzedniej sesji zorganizowano 5 i 9 sierpnia przetarg. Osta·
lecznie do przetargu przystąpił
tylkojeden oferent. Obiekty zostały sprzedane za cenę l mld
100 mln zł. Spłata nastąpi w czte·
rech kwartalnych ratach~ . Żaden
z radnych nie zabrał wówczas
w tej sprawie głosu (sic!). Jedynie
radna H. Kaleta wyraziłasprzeciw
wobec przejęcia obiektów "Iskry~
w sytuacji braku komunalizacji
gruntów. Obawy tej nie podzielał
sekretarz gminy.
Wróćmy tedy do sytuacji po
ukazaniu si~ artykułu pani red.
J. K.aro ł czak.

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

nad

odwoła-

2.Skoro KomisjaRewizyjnanie
wielu kwestii, to dlacze·
go - w odróżnieniu od części
mieszkmiców Daleszyc - nie zawnioskowała do Rady Gminy
o przekazanie sprawy do prokuratury?
,
3. Dlaczego częśi: radnych zachowywała się tak, jakby o calym
przetargu w zasadzie nie wiedzia·
la? Natomiast przewodniczący
Komisji Rewizyjnej - jak stwierdził- dopiero zartykulu prasowe·
go d owiedział się o rozlożcniu
płatnoki na raty.
4. Krytykując rot~, jak<! odegrał
w przetargu radny K. Furmanek.
nadal nie pozbywa się go funkcji
członka Komisji Rewizyjnej.
S. Zwołuje się posiedzenie Komisji Rewizyjnej i pozostalych
członków Rady Gminy bez powiadomienia o tym członków Zarządu Gminy, którego wszyscy są
radnymi. Nie zapoznano przy tym
członków zarządu ze sporządzo
nym protokołem powyższego
spotkania.
6. Rada Gminy powołuje podkomisje w sprawie wyjaśnienia in·
tcresującej nas sprawy z odziałem
radnego P. Tombarkiewicza
-członka komisji przetargowej!
7. P rzewodniczący Komisji Re·
wizyjnej oficjalnie stwierdzi!, że
mog~ ubiegać się o stanowisko
wójta na najbliższym posiedzeniu
rady w drodze konkUrsu . Działo
si~ td na tej samej sesji, gdy został
odwołany Zarząd Gminy.
Dlatego tet twierdzę. że artykuł
pani red. J. Karolaczak nadal pozostawił więcej znaków zapytania
niż wyjaśnień. Ciekaw jestem czy
w samym przekonaniu autorka
osiągnęła cel, który zaloZyla piwyjaśniła

sząc artykuł?

P.S . Krytykując działalność
radnych Rady Gminy w Daleszycach nic miałem, oczywiście,
na myśli wielu uczciwych osób,
pełniących jakte odpowiedzialną
i trudną funkcj~ radnego obecnej
kadencji.

częśc i

Byly wójt gminy DaleSZ)'ce
dr ANDRZEJ BURZYNSKI
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Psy i ·ludzie
-mordercy
Grzegorz Kozera
Ulubioną bronią kłusowników są

charty, ale zwierzynę leśną
przy użyciu strzelb, granatów, trutek, reflektorów,
wnyków, sideł, samotrzasków. Okrutna pomysłowość przestęp
cówniezna granic. Myśliwi oceniają, że w ostatnich latach kłuso
wnictwo na Kielea:Zy:źniewzrosłoczterokrotnie, zaś liczbazwierzyny grubej zmalała o połowę. Region świętokrzyski na l eży do
najbardziej zagrożonych kłusownictwem w Polsce.
zabijają też

rzed trzema tygodniami st rażnicy ło
wieccy i policjanci
zatrzymali pod Jędrzejowej
pięci u mętczyzn , ktOrzy w nocy kłusowali z chartami na zające. Zwierzęta oślepiono reflektorami podłączonymi do
samochodowego akumulatora. Zanim kłuserów schwytano, charty zagryzły dziewięć
zajęcy. Wobec jednego przestępcy zastosowano areszt,
pozostałych lNYPUSZczono na
wolność. Psy zostały uśpi o

P

rys.MirosfawDufrba

Sąsiedzi
Jerzy Kozera
Os!ro~·cu przy ulicy Poniatows kicgo m i eszkał
Adam H. Niestety, j est
to już czas pncszly, gdyż 12 bm. o godzinic 14.25
znalenono pana Adama martwego. Le kan shticrdzil na jego ciele
liczne obrażenia.

W

pi~fdzi csi~ciosześclolctni

Wstępne czynności ś l edcze wyk:aaly, że niei)jący m(żczy.tna

po-

pad! w kon nikt z SlfSiadcm.
0CZ)"'iśclc, prokuralor zatnymal podejrz:mcgo o zabójslft"O. Oby
to była tylko tragiczna pomylka! Inni sąsiedzi wpra..·dzic coś widzicli
mogą na len ten1:~t powiedzief.

i slyszcli, ale nic wi~cej nie

Fakt drugi: w Kielcach pny ul. Hanki Sa~ickicj, w samym środku
miasta, 8 bm. około godziny 16 dziesięcio l etni Wojtek S. ~TZucil do
rozpalonego ogniska znaleziony pocisk. Nastąpił wybuch i chiopiec
został ranny. Nikt niczego nie zauważy!.
l wreszcie rakt trzeci; w Skowronnie (gndna Pińczów) 13 bm. ~y
bucht poiar wz.abudo~11n iach Józda G. Spal i ła się stodola ze zbiorami oraz maszynami rolniczymi.
l znów ~iedzi nic nie widzieli, nie s łyszeli. ..
Ki edyś

mó-wiono: ..Wie~

sąsiedzi

jak kto siedzi".

Za tym po,.iedzeniem kryla się nie tylko zwykłaludzka dociekliwośł. W trudnych tyciowych sytual;jacb ~lad sąslado"i pomagał,
doradzał, wspierał. A dziś? lnlereslijemy s i ę, owszem. Wiemy kto,
z kim., kiedy, dlaczego i za Ile?! Bo jeśli jut komuś przydarzy się
ni eszczęście - wszyscy odsu~ą s ię na bok.

ne.
Podobne zdarzenie miało
miejsce w lasach sędziszow
skich, gdzie niedawno oliarą
psów-morderców
padło
dziesięć zajęcy i dwie sarny.
Okoliczności i sposób kłuso
wania z chartami są zazwyczaj te same: noc, wściekle
agresywne psy, oślepiające
światło reflektorów i szperaery. Zaszczute i osaczone
zwierzę praktycznie nie ma
szans ucieczki

wodniczący Zarządu WojeWOdzkiego Polskiego Związ
ku ŁoWieckiego w Kielcach. Kary pieniężne za posiadanie
chartów są śmieszn ie niskie.
Niejeden kłuser woli zapłacić
dwa miliony grzywny i polować dalej. Dwazające wystarczą, by odrobić straty z nawiązką.

Na zwierzynę drobną : zają
ce, kuropatwy, cietrzewie leśni przestępcy polują w poludniowej części województwa;
dziki, je!~nie, losie i daniele są
mordowane przede wszystkim na północy, w rejonie Starachowic i Końskich . Kłusow
nicy często są uzbrojeni w
broń palną , wojskową i myś
liwską, ktOrą bez problemów
mogą kupić od Rosjan. Zastawiają druciane pętle i wnyki,
nawet nie prObując oszczę
dzić

złapanemu

zwierzęciu

cierpień.

Bywa, te ranna sarna czy dzik męczy się kilka
dni, nim zdechnie. Do zabi-

~~:i:~os~~=: ,..._""':>l~~.

Charty zabijanie mają zapisane w genach, dlatego poło
wanie z nimi bez zezwolenia
oraz ich hodowla są zabronione. -Według naszych obliczeń w Kieleckiem hoduje
się obecnie 600-700 chartów, a jeszcze parę lat temu
była ich najwytej setka- mówi Tadeusz Komatko, prze-

Czy nap rawdę sąsi ad nie potrzebuje Slł.Siada?

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

rzą rodzaj wiejskiego gangu,
w ktOrym jeden drugiego nie
wyda. Dla wielu nielegalne
polowanie jest podslawowym
trOcitern utrzymania, zwłasz
cza teraz, gdy wzrosło bezrobocie. Mają tet przewagę nad
strażnikami leśrtyml i łowiec
kimi- jest ich znacznie więcej.
Wielokrotn ie zdarzały się
przypadki pobicia i postrzelenia myśliwych, i leśników, a
raz - w okolicach Daleszyc popełniono zabójstwo. Niektórzy leśnicy, w obawie
przed zemstą i zairuciem wody, kopią studnie nie na podwórzu, ale w domu .
-Jeśli przeciwko kłusowni 
kom nie zostaną podjęte zdecydowane działania , to wkrotce nasze lasy będą zupełnie
wytrzebione ze zwierzyny twierdzi T. Kornatko. -Jut teraz są rejony, np. wokól lm/elna czy Opatkowic, w których
nie uświadczy
· się jednego

zająca.

rys. S!Oit~Omlr Gofcn11tc
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Podwójna dziurn
dawno te·
mu, ale nie tak dawno, by
sprawynie pami~tali chłopcy
z radoms.kiej ulicy Walowej i okolic.
Rzecz dotyczyła sklepu, do któreao
ciemną nocką zakradło się trzech
bystrzaków. Mieliapetyt na wódkę i
amerykański plan.
Plan był nast~pujący: pocood uli·
cy, po co na oczach frajera, nie daj
Bote - milicjanta? Lepiej od zaple·
cza. Na zapleczu, które 545iadowało
ze starym zarośni~tym ogr6tlkiem,
bylo naprawd~ ciemno i pusto. B~
dzo bezpiecznie.
fikcją dowodził niejaki Czesław
P., czyli Baron. M~czyzna w sile
wieku,maly,alezestali.Pókiniewypił. Kiedy wypił, głupiał. Stawał si~
do niczego.
Baron dobrał sobie młodziaków
-Lesia i Klasa. Obaj mieli na sumieniu parę wł amów, lecz jeszcze nie
siedzieli. Innymi słowy- młodzie!
obie<:ująca, godna miasta Radomia,
aczdopieranaprogu kari ery.
Wybrali ciemną listopadową noc:
bez księł.yca, pochmurną, zimną i
deszczową. Na ulicy- tywej duszy.
Baron kierował po:tyczoną od szwa·
gra .,syrenką~.- Po co nam skarpeta?!- protestowal Lesia. - Bez wozu
ani rusz! - zade<:ydowal Baron - to
nasza pomoc naukowa.

Z

Rozb6jnic:zy wa:kcnd
Trzyosobyzostalypootrzclonc, adwiczranioncno:tcm-totragicznybilans
minionegoweekendu w woj. waruawskim. Żaden z postrzclonycłt, którzy tra·
fili do szpitala nic ujawnił policji okolicznald, w których zostal "trafiony".
Pierwszego postrzelones;o przywieziono na opatrunek do Szpitala Praskiego. Drugi m~:tczyw a tn~fil do ~otowia z n~ną postrzałową ramienia. Wypadek lub napad wydarzył sią w Pruszkowie. Trzeciego m~:tczyznę: nieznani
sprawcy pocz~towali kuląjak wychodził z restaurocji na ul. Górczewskiej.
Do bójek przy ut yciu nota doszło podczas libacji alkoholowej i wczasie na·
paduna podwórkuwcentrumstolicy. Ogł.lie mwWarszawi e wdniachg-IOpa:t

dzicrnika br. zanotowano Jg rozbojów. •

Ś l cdi po inńs ku
W irańskiej ci~tarówce T IR na polsko-triatoruskim przcjSciu gronicznym
w Kuku ry kac h celnicy odkryli w minioną niedziel ~ dwóch obywateli Iraku.
M~tczyi ni siedz1eli ukryci mi~dzy rodzy nk ami i beczkami •ledzi. Chcieli
nielegalnie dostać si~ do Polski, a póżniej na Zact.ód. Zgodnie z przepisami zostaliprzekazani stronie bialoruskiej.
Bro ń

i waluta

Minionytydzień upłynął celnikom wTerespolu naznąjdywaniu Wbagatach
pod ró:tnych głównie broni, dolarów i marek. W pociągach wyjetdtających
z Połski do Brześcia i Oniepropictrowska terespolscy celnicy zna Ie! li kilka pistoletów gazowych, kilkadziesiąt sztuk amunicji do nich i pojemniki z gazem.
Obywatele Ukrainy, Białorusi i Rosji usilowali nadto wywietć z Polski 9,5 tys.
dolarów i goo marek. Kontrabanda została zaj~ ta.

Najc•nik pod kluczem
szybkiej ak(ji policji w Krakowie zatrzymano platnegozabójc~, któ·
,.wyrok śmierci• na włakicielu jednego z nocnych lokali.
ofiara zestala powiadomiona, te w przypadku zapłacenia hara·
czu w wysokości 2t ys i~cy dolarów najemnik mate odst~pić od wykonania wyroku.
Po otrzymaniu takiej wiadomości od znajomej. krnkows~i restaurator powiadomił po~icj~. W laborat.o rium k?'minalistyki K~ ~ nknoty dolarowe posypano speqalnym proszk1em. śwt cCijcynl w prom1emach ultrafioletowych.
W umówionym dniu, na spotkaniu, wldcicielloka!u wr~czył całą kwOię 26letniemu Arturowi M., któ ry przyjechal taksó wką w towarzystwi e znajomej
restaurat ora. Policja urządziła zasadzk ę i najemnik został aresztowany.
Połicjanci nie zaprzeczają, t e są na tropie zleceniodawcY morderstwa na za·
mówienie.
wykonał

Ni edoszła

9 ponad .,oczko"
JOpunktówkamychzalamanieprzepisówruchudrogowegozarobilwciągu

jednego miesiąca 21-lctni mieszkaniec woj.lom:tyńsk iego. Trzy razy prowadził on pojazd w stanie nietrzeźwo5ci. Za katdym razem bylto inny .Srodek lokomocji -samochód, rower i motocykl.
Zanim, po zabraniu prawa jazdy samochodowes;o, skierowano wniosek do
Kolegium ds. Wykroczeń "rekordzist,~ kie rował po pijanemu rowerem i motocyklem. Kolegium ukarało go 11 - miesi~nym zakazem prowadzenia
pojazdów oraz !,S-milionową grzywną. Policja wniesie o przeprowadzenie
eazaminukontrolnego.

Spis towarów przeprowadzony w magazynach Urz~du Celne&O w Terespolu wykazał. :te znąjdują si~ tam 53 miliony sztuk papierosów rOtnych marek,
49,3 tysiąca litrów wódki, 79,9\itrówspirytusu.l,S tysiąca litrów koniaku i2600
cygar. Od tego wszystkiego Urząd Celny ~dzic musiał zapłacić akcyz~- inaczej zakwestionowany przemytnikom towar nie ~dzie mó&l być sprzedany.

Obchtl

clowę ... pil~

Sąd Wojcv.<Jdzki w Olsztynie skazał na 25 lat wi~zienia Jana G., drwala
zOlogna gm. Piecki, który w lutym br. zamordował własną córk~. Narz~dziem
zbrodni była piła motorowa.
Jan G . pracowal w lesie. W dniu morderstwa, po otrzymaniu wypłaty, za.
miast do pracy pojechał z koleBą do córki. Obaj byli ~po alkoholu~ . U córki
- kt6ra najpierwniechciała ich wpuścić , ale uleci a prośbom- wypilijeszcze litr
wódki. Wtedy Jan G. stal się agresywny. Najpierw pobił kole&ę, pótniej zaczął
gonić po mieszkaniu 19-letnią córkę, Małgorzatę Z. W pewnym momencie
uruchomi ł pil~ mechaniczną, kt6ra stal a się na~dziem zbrodni. Małgorzata
osierocila półtororocznego synka .

atabyłakrucha,sypka,mur-choć

gruby - łatwo ust~powal. Klosa
zmieni! Lesio, potem Baron. Wreszcie powstała reautama dziura.

- Do roboty! -

zakomenderował

Baron.
W sklepie urzędowali młodziacy.
Lesio brał kontenery z wódką, podawal Kłosowi. Kłos, przez dziur~.
przerzucał płynne dobro w ręce Ba·
rena. A Baron nosił skrzynki do
ciemnego oaródka. Pracowali jak
stachanowcy, po kwadransie skoń
czyli.
- Do samochodu i jedziemy!
- rzucił szorstkim szeptem Baron.
Ruszyli w ciemn()jć, Lesio macał i
macał,macalteżKios.zacząłmacać

Baron-wódki nie było. Zza rogu dołe<:ial warkot samochodowego silni·
ka- wybiegli- .,syrenka• znikała
w gl~bi ulicy Podwalnej.
Nie sposób przytoc.z)t słów, któ·
rymi nasi dżentelmeni sicwitowali
Lesio był tylko

na poły nieszczę:śliwy - podczas roboty w sklepie zdołał opróżn ić
ćwiartk~czystej .

rozegnali si~ smętni i złaknieni :
Klos pow~rowal doznajornej meli·
ny, &dzie ugoszczono 10 winem.
Zniecierpliwiony Lesio napadł na
rogu Grodzkiej pijusa i zabrał mu
dwieście złotych. Za t~ kwot~ ululal
si~ i pospał do poniedziałku . Obu·
dzilagomilicja.
Niebawem w r~kach funkcjonariuszy znalazł si~ i Kłos . Ch ł opcy
- miedzi pn.ecfet, mał o doświad
czeni - raz dwa spr.tedali Barona.
rojechała tam cala ekipa Baron letal w barł ogu, pod barłogiem chra·
pał Saronowy szwaaier, obok barlogustal słupek kradzionej wódki. Na
ten widok Lesiowi i Klasowi opadly
szcz~ki . Jak na komend~ zawołali :
-O, kurwa!
Tak to Baron ze szwaarem próbowalioszwabić kolegów, za co spotka·
łaichzaslużonakara-dostaliuczci·

we gomułkoWskie odsiadki. Lesia i
Klasa, jako młodziaków, potraktowano jedynie poprawczakiem, co
nie dla obydwu skończyło si~jedna
ko. Klos, po zdobyciu dowodu osobistego, został zawodowym kryminalistą, a Lesio jest teraz biznesme(żem)

całe zdarzenie. Choć

Andrzej Nowak
-Zabiją tatę!- krzyczał

M

orc:ilf G. K"idziol dok/ad~
ni~. Z . poiMno"""'sitdli
(/~<Ył}m(ic:zyinll pnfflły)...

dlf rorzk( ze szlaką. kfórą ojd~ przyM-itJzl z uli<)'. Jtd~n z nirh, Doriun B. ,
rhwyc:if ojc:o za ramiono l skrrpowol.
Dmgi. Stanisław G.. zorzą/ bić rrkoml
i kopOC. Nirspodzf~"Dnie ojc:l~ MoiTi·
no wyrwal si(IUfpastnikom. Chwyril l~
iqcąnozimTigrocrlzarzqlnląM)'ma·

c:hiwaćM-t-fl>szystkitJtrolfy.

Doriun B., s;ynsqsiodo z nitodltglrj
dostal gracą w/~ rrkrl pftf.)'.
StanlslowG. trl.n/~ wysztt/1 bnsrwan·
ku. Polc:e l~vj f(ki mial jut pogruc:ho-

pos~ll}l.

/0/1~.

Cclay niiiUłcnt

~Syrenkf' zaparkowali za roaiem,samiwletlinasklcpowezaplecze. Klos- nąjwi~kszy z całej trójki
osilek-wyjął kilof i zaczqł wal ;ć
w zmurszałą ścian~. Szło łatwo- et·

Taczka niezgody

Dzi~ ki

ry mial

darzyłosi~todośt

W rym c:zosie pn;ybltgl ojritc
Dorluno B. Zamlasr uspokoić wnyst·
kirłlmszyłdoftt'Oiki. Udnzylwtwarzo)c:o Marcina. Pruwródl go i zorzą/ kopać. Pomagofi mu w rym pozostali.
Chlopi«klrc:zall prosil o :milowa·
ni~. Niepomaga lo. Krzyrzol c:orazgloi·
nirj. Jtdm z napasrnikOw ud~ go
gracą w IIOif. Ni~bawtm powtórzył to
jnzczeraz.Chlopl«zorząlsifc:zo/goć
do komOr~k. gdzi~ byty uwiqzolf~ psy.

Min(lotroc:h(c:zasuzonlm (lopasl·
nicy zreygnowal/ u lll(mlfio sir nad

trzynastoletni

chłopiec.

- Ludzie, ratujcie! Pornocy l

ofiarq. Opuirili pol~ M"Oiki. lubroli u
sobqtarrkl lgraą.

Ojtitc Martina pnn kilka rhwil feżal bn łyda. Utlwi~ pollniósl sir z zi~
m/. Twarz mial rolą w~ kr-.d. Okazato
sir. ż~ złomGli mu koił j(lf-zmowq
lszr:rkuómq,stlukfiprnwylukbrwio""' ' kalano.

u;

lra Ztlplotnio w

Logowi~

prz~srGill nll/dtł do spoko)II,Yrhodrzosu.gdyzor:rbudow:ać rodziu MoiTina. Q,f
razu podlqrzyfl sir do wodOf:fągu z pobliski(j szkoły, zymr:ońm minzkolir;y
od wl~fu lot n f~ ml~li wady w mlnzkaniach. Podobno zgodzi/ sir no to som
kumtor w Ki~/rarh. W nfK)I zrobili """"
kop, zamontowa/lmry. Kluto to woczy
sąsiadów, zwłaszcza rodzin( Moriono B. Nl~bowtm zapomnf~fl o tqj~mnl
tzym podlącuniu, gdy woda z kronów
poplynr/o wt weysrkich ml~szkonioch.

fi sir tu

O no!O)'Ch mluzkailmc:h srolo sir
gloino, gdy g,;,;"o zoCzrio ""'zypywoć
szlok(nau/icy. MorianB. natfzorowal
lł1tt/y prar:t l ni~ mr]rl zrozumid, że
gminnymal~riol)ąosąsltdzizGbi~q

Policyju broń
uwl . .ywany
W nocy z wtorku na środę nieznani sprawcy włamali się do komisariatu
policji w Fabiankach kolo Włocławka . Połicjanci byli w tym czasie w terenie.
Korzystając z ich nieobecności wł amywacze splądrowali pomieszcze nia za bierając m.in. 5 pistoletów ,.P-64- z amunicją .

KIS
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•lfnsirlJi~. NirwsryJ:qslrc:zynił r~
naw~ w bialytlzi~ti. Z wrrkil im IIK"Dg(,
ż~ /}f1lą płacić zo szlak( Ni~ poskutko·
wala. W)'l'-rOc:il im lar:tk(. Nil' winzył,
byotrzymoliZKQdrotlwdjtona""'.l)'po·
nit szlnkq dąjnz<fu du swojrj postłji.

Tomu godnia taszumiało sąsiadom
w glo.,.-rh. KrtW ud~lo do gltJWY
zwloszrzo Darirmowf B. NI~ mÓ81 sir
powsuzymać, gdy :robac:zyl lar:kl Zl'
nloką na pose1jl IIOM)'dl sospodon;y.
Koral mirzymać sir kifflli<'QI I wysko·
c:zyluSM"tJimkol~zsnmod!OIIu.

- Pomirtam 10 ~dorzmir z pol Oli)'
morro - opowiotlo kitraMom .polon~
za'; Grugorz L - 0/łwozilmT znajomych du domu. Nldlt sobl~ popl/l
w l{ynku. No Ztlplntnlrj nnmuablo/1.
Doli w koić sqsiofiut~oi. Nie wi~m.jok to
sirstać mogla. Chyba il:h diabd nawiedził.

W są1l~iriod~n z 1ąsiadów niq~rzyz·
nalsirdowill)'. Wey.K)'fnkry:ml~nlo·
li, da minlmumflt(ronirulli swQj 11dziol.
Prz~kąmli i "!.Owili o obronie własn(j.
Sąd wziął "' aowfas lc:h 1/umarzrnio.
Srwitrtlzil, tesqwinnirozboju,:osątlzil

koryorrszwigrzywll)'.
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Karczówka bez tajemnic
!Wmllb - q,lchklm kltlttklc
'll"qim,pmawitłl..,--zMe•ioet)1kł,....

ui .,aiainle bltdrat.e, tle uwd ,........
•f"'H z knk..,kl• Wwric.- iiiCltbh
i~ wrPm•ia, k!Wł Nslulle ••nt.. łtl
~aii:JnrkJlfl'łi'II(U~f!;ftl:lf'
r.łtlia.
Wszystkouspra-ątnydniowcjK:Sjipo

pularnonaukowej pn.•WlfPru Kara.ówb
w historii hteflluru i etolo&ii" zorpnilowancj pru.z KieleckieTowarzystwo Nautowc,TOWMZJ"łwoPrzriadó!KarczDwti,Qł

Głótme ul ożeni a projektowaneco

ovodu bolłll iCZMgo w K\eł(Kh.

A- gtówny zespól wejściowy
B- zaplecze gospodarcze
C-Dalnia-zbiorowiskalokalne
D- Grabina- zbiorowiska lokalne
E- kamieniołom ,.Czarnów•
F- zabytkowy szyb ~Barbara"
G- rezerwat ~Karczówka"
H- zabytkowy zespół klaszlorny
l - dział roś l in ozdobnych

S-Iasliściasty

6- alpinarium
7- tereny doświadczalne
8-las bukowy
9- Jąka wiłgol na
10-lasmieszany

g= :~n~~sty

B- dzialy ekologiCZI'Ie
14- zbiorowiska łąkowe
!S-lasostep
16- roślinność stepowa.

1-działsystematyŁi

3 -dzialbiologiczny
4-dzialzmiennościroślin

roddKultu!J RI;JionalnejStOWJil)'SZCnia
.Civitas Christiana" i Op)lnopolstie Towarzystoro lnicjllyw Kultu~nrth im. C.K.
Norwida'IIKiclcach.JUbowlcmpowiedzial
pro(• .W.. MllnlAI. prezes KTN, który
ptO'A'Jdzilsc:sk.-sp61niezJiecllut•Kiihwiam,pruwodnitz4Cym TPK. Kuaówta

.icstwieltiml1arcmnatwyszczqólnieup~

=~~:~:~~~~~ miejscem wypełniaZachwyt literatów

KI o tylkoczuje iU.fł: flo4do pisaniaten
niepruc;hodziobot Kara.ówkioboj~nie:
musi uIlWII Cswe wn1tnilwnrór~ li-

r::zywspomnitniowej.
DrHtkli•
•~~-----OiiiiOiiiOiiiOiiiOiiiOiiiOiiiOiiiOiiiOiiiOii_.J ternkicj
w.-,. z Towanystwa
literackieco
im. A.

n_-J.L
- - edłuz·ony
C

ot ~~~::~~=~~=::.
•
b
POmnikowych Wierz .... ;"""''•""''""';"""'"''"';
zyw·

czesnycłi.Pisalipru.cid:oKasa.ówecAdol(
DypsiństiiWaleryl'rzyborowUi,pamipal

oniejBolesla Prus.ObecniewkJunauko!aJent, nierudto

Po ni eszczęś liwym wypadku
przygniecenia kobiety, jaki podwichury spowodowało zla·
manie si~jednej z czterech wiekowych wierzb przy ul. Wojewódzkiej w Kielcach okazało si~, te
drzewa te zostały jut mocno nadwyrężone przez czas.
Jednocześnie j ednak jako niezwykle stare i okazale eszemplarze swego gacunku zoscaly one
wcześniej uznane za pomniki
przyrody. Po odpowiednich eks·
pertyzach zdecydowano więc

czas

przy~~. tek~

przythodzilitunaorapry.T;kjatwtnSłeh

podd ać drzewa konserwacji. Na
zlecenie wojewódzkiego konserwatora przyrody do prac przystą-

szczr:p)ło..,"O opowiedrlm

~~~~!~~~~~~~!~:~;:n~jra!fe~~

niemlitenckiehn<:hW)'I6wbyJabet~l·

by. Pozoslale bę:dą wzmocnione
odpowiednimi środkami i "przeNie obejdzie się również bez tzw. wiązania.
Roboly polrwają dwa tygodnie,
ale po ich zakor'lczeniu drzewa nie
będ'l jut zagratać mieszkańcom.
Żywot wierzb zostanie przedlużo·
ny.
(Cez)

świetlone".

,---=~

mlodoki robll to Stefan 2eromst~ o a:ym
JWIIDkr. Z.,.·
len.kustoszMuuumlatSztolnychStefa·
n.1 Żc:rornskie&o w Kielcach. A dopcłnte·
pieniarecytacjaniekthrychutwotówwwykonaniulkll:yZwicm:ltewKicj-Utortikle·
leckiCJO tcatru ii'IWRii""OiCpodziwi&niap~

knaKarczówkiutrwatonciQwewspanialrth
fOlogaf~achbarwnrthAdntjiBNysa.

Zakonna kontemplacja
l<arczówka jednak kojarzy

tolłobitktuwynibtfattLt,tedobn:eza.

l)"CJaiiUUWOCO'łloaliJ!IłWlcloml.d'cktaftll

dt0Wlll)'pm:!rwaldo!Jl!Z)'thcz.u6w

tle w gAaln1ch b.t..:h IIMfh w ll'llr\lli)1tl

Zagadki górnidwa
Olt:ohceKarczó."tislyn.tlltw.upar 5o1
IW pozostaJok~ po dawnym Fmic!Wie
truszc~Dtisi'Oiwiemyonlmnicwiele,
ply1prttpłdloucMt."Um,otc61)'mwspo

minanojt$Za:epodkon1KXIXw f'roC.Złtl
pir•WijdkzMuuurn liemi PAN111'Wat·
SZJW'iepnypuszaa,te&órructwo...P~bne
nicfuntqono.-alonaKarcz6wce.~l624r
łlcoro~leklaUtorncposadoWiono
wmiejsc:Lt,Jdziebylyklopocyzwoą. WdrupejpolowicXJXw.Karc:zOwb,ICS(ju1row
slynnicjua. Upowsuchnia ~~ lescn~ o
&ómitu Htlarym Mai~ kl6ry odnalazJ ol·
brzymie bryły rudy ol0111'iU wytorzystłl!e
m.in. do ")'konaniaPQ5VUśw. Batbary stojł(tJO do dtił w tutejszym kokide. Prof
W6jcik ue~ do pod_Kci.a na KuczOwce
pr~tarcJJeolo&icznych,przyn:~,~mmcjrtko

nesanSOW}'th.PowytonrnnychjcsicnJ41
zifn4robol.c:h(wramachpahszctyzny)musialyprzetnratceMedla1115pozostaloki.
JU.cennyjest!oobsnrdowodzilrów·
niet doc. ZWplew bllolloQkl t Oddziału
Swi~lokrzt'skic&O Plilstwowqo lns!)'lutu
GeoiQłictneł(lwKieklch,k!6ryprutWlO
Ielat~mowalsięoten.t&6micnratrvuc.o
weł'Jzpunktuwidzeni•nadziein.bopc

two. Tak tiedJi, jat i teru byly na to nwne
SZil\SC:. Ch« bowicmwokOI Karez:ówki wys.
t~puj~ najayslsu w kraju odmw~y wapieni

(zwi4Une z osadami rafowymi sprzed ot.
JSOmlnlal}lojcdnakboptetudfmaj41U
~ter&niazdkruszcu. WdodatkunapOI·

bnte s.morodl:a o tlluJOk;i l m &l'llliczy

dzenie&l~ichposlllklwałiib!wepozys

kiwanicsam«odt6w. Efcktcmb)'lanicspotybna &dzie indziej w kraju uparowa 1ec:tt.

nibJ6mictwa. Niekt6reliZpilryc~Yłl~
natllugoiciiJOOmisc:hodzdydocJ~bokoki

poziomuwód-S0-60m.

Bogactwo i zagrożenia
OkolkeKarczóri.tądlaKicknia.wyt·
lew&tncrównid:idlalclo,icmajduje~tu

najmoc-

dcwońskizbiornikwOdpodziemnychzaopa

niejztyciemzatonnym.Ks.proi".DuidOł

trui~tCY w "'0<4 pi1114 w~tszoit m1estbń·
cówmiasta. Ju PnJ:U z Odd!Wu $~o
bzyskkJOPIG wKielcxhzwtOcil U'ło":tJ~ i1

16Jlr.imieszk:liącypmz2JJlalabemardy·

dot~niemauiWOf!OneJSirefyoc:hronysa

ni bylijedynym zakOMm tak tlluto nri4za·
nym t Kielc:!mi. Sam konwent odgywal
wprawdzie dru&~d~ ~ • tyciuprowincji maJOj!O!Uiej, ale dla reponu .ie&O
dtialalnoltduszpas~mtab)'lawatru.lkr

nitamejzbiornib.JestjcdynicllrcralymCliSOWlolJo'Wi4luAadotonc.przystlcł(l
rot.ulucworzonawtcdy.adyotauło~ię'.tc

ztstxjtCPNnaBialosonieprzcnitn~ydo
zkmiplfnfropopoc:hodne.Dot~odpom

nardyni,ZWłniol'icjałnieBraćmiMniejRJ·

powanoichlO~Iilrów!iródc:łunicczysz·

miObsc:rw:antamL ..."Y""OdqY~Znurtów re·
formalorlkith ukoi\U Fraocisztlllstieso

czcńprzybywa· tom.in.sludniezamicniane

zmicmJącychdośtisle&oprzntrzepniare·

białot:!Xisti po
przc:i"'"ł!ltU&tobl~łciekizSilnky-iwiado

1uty Wonnej. Aby powstlił konwent, (iN·

mo, te szkodli"'e subsumje dopiero zblib-

czrj-klasztor)musialobyćprzynajmniejl2

Asię'dozbiornib.C~naJIC"'Nlsię:l.nCU·

profesów.r::zylintonnikOw,klórzyzlotyli
ilubywiccZ)'Sie.ZU:onniemtaluposa1enia

tn.lizuje,aleniktniedacJowy,tepewnc:ł'J

orziemi,leu.utrzym)"'łłsi~testałychpro

«:ntów od upi!iÓW w le<~Wnentach (np. z
Kr.uoc:tna,ludyni, PromniU)ioliarzdóbr
bis.tupkh(poupałtst"łii'OWicniu-odrz.tdu).

NaJstmzeprzek;ayoK.Irez:ówec"-spopa·

minaj~.le w 1624 r. nas~pilatu funda(ja

wszambl, osuszony staw

dnia,chltbyjutro,n~tn:eba~dtieod~
uj~zBialot:onu.
Wielklmbopclwem, r6Yontdz l.ałfVk·

nwru wynikajł')'ml z rozwo,u przemysiu i
cyw-ill2ltj~ jest 1atte flora otolie Karczówki. Dr u.r.d Br6tt Insi )'lutu B1olo&ii kielc·
ck~JWSPprowadzillubadanialoccrua,q

rafiiwzw~uz !ym,!ccpidc:mi.aclloleryz

walOQ'bardzuwysoto.W)'siW\I)elutajSO

162llubl622r. omi~la Kici«:. W 1631 r.tostalisprowl':lzenibemardyniktórychkluz·
torulcclkasaclewlll64r.,aostatntukonnit
zmartw 191•r. PotcmnaKarczOwcecospo-

kichw-.ojewl)dzlwicikraju,anic:kt6re,jak
nplfOSZCkWJclkoprzytistkowy,notoll'llne

dlrowaliks~tadiecuj~lni,nast~niesiost·

ryscrtankL at w \957 r. payby1i-obemido
dzisiaj- ks~ta pallotyni. Ks. rettor Klrczówti Altbudtt Ontck, powiedzial, te
dl~ paliOlynów, znnrth of"tąalnie S!011ot·
rzyszcniem ApostMwa Katolickiqo, bar·
dzowatnajest duchowość Z&rom.adzenia.
ktOrecłK:ewnac:nia:wiafł:popruzaposlol·

~1"*-o.Od 1907r.pallot)"llldllalaJ.lwPolsl:e.
&dzieodubiqlegorot.uqjutdwieprowin·
cjc:wsc:OOdniazWarszaw•(luKiclce)iza·
ehodn~azfllzmniem. Wielu pallolyn6or
prowadzimiSJC. Ks. MałlanbzKicled:ie&O

nie ma na,.·ct swego domu, &dy1 na barce co
JmtesJ4ttopl)"*-awszyscklesta<:Jemisyjne.
PaiiOiyni nie sklad:lj~jlub6w utonnyeh,

pro~;.ptunk6wrotlinnoto,."lllychwrq~o

niełwtr!Okrtyskitn. Wśr6dnJChwtckrud

wPolsc:ejcdyniez~miKarezb"·ki.~
p.tuntiiródzicmnomorskie, pont)'jłkie.só·
rstieiwysokOJI)rVie.29podlcp~cislejo
tłtrorue.a kil~cie tu rosrlf:)'Ch umiesz·
czonon.~ c zw,l)f:llnopold:iejctefWonejiiS·

ciero5hnJUI~ch.N~ett6re,tednatnaK.Ir·
CZÓlł"CCJut~~~~ly.Dotyr::zytonp.obuwi·
bi"ldlakaSpiWC:ZOIICJO,UŚfOS~lnJCI•

d)'i nwowosasanbwioscnbjest tylkoiladowa.M~innymidlaoc:hronytatcenncj

flory opi"'CCWano kootepcJ~ ZOfptllZOWIma w rtjon1c Karaówti

ogrodu botanicznego
JUpowiedzialprof. Silll!.b•Cińlliski

z IMI)'Iutu Biolozii WSPw Kielcach propo-

pytąksi~id!CtelJaln}'lniiwkatdcj
chwtli~opukil&JC)~Ndzenic. lchstr6j
mazawzłlrubiórpapteb,alewtolonecw·

nym. Na misjach utywanyjesl strój biały
zcurnym pascm.
CiekawedzicjeBOSJIO(IanyKarc:zówkJq
nierozerwalnie nr~ t istniej~cynu ~
WZ&ÓriU budowlamJ. .V.11 .YUICZ)·k
zPIIIstwowejStutby<khronylab)1k0ww
Kielcxhpi'Z)'l)OIMial.t.ten:ljst~opisyi
planyob~ektirwpoclłod~dopierozpolowy

XIX w. Nie wildomo 1l'lft kto byt pro,cktodlwąiW}'tonlwą.jltibyłplanP'CfWotnydl
bud0'4h. UULajesi~.tebudownic.zybylro

dztmy, cliO: w JCIO p_racy nie_ brUuje r6wntclelemeiiiÓ11'w1CiktqSZ1uktbarotuzotoczenia bisku(l4)w kn.ko."-stidJ. Doslruplne
jcstlll·laszczapoOotuer\stvoo-.ietyisnn.~·

1urk1 do koidola wawdskit'JO. WielU wat·

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

racłlo

wtYOCCn!h,teO&tiJdł.l(i«kiNkblbJdcl
11.1Jp~kmtJUJth•kfłluf'cln14CWICieza·
lbńlfunkCJI-'łl)rOdntchllktcuiytcc-w
db miCSl.tańców nuasll- prtya)'llilby ~Ił

ni"11plrwteme.ty\todooc:hronyD)(l!»w
PfZ)'fOdnlardl rcponu, ale l noblhtxjJ

Klc:l,. Pamięta..mywuH,tebudlfcli~o
betnte opody bolaniCUle w Waruawte,
Gdańsku, B)'d&om:ey, Przemyilu t Nowyn~
5.\ezu.f'roCC!dliilskiuproJIOIIOW1łpowo
l~niC komitetu orpnllat}'Jnc&O buduwy
ovoctu.copopariluczatntty.sesp,

Park kn\jobrazowy
l'odobniejakO&rOdbowucznydol)'tZJ'
pcjlf(ll.nerRCJOni!wnallln.Karczówka,
tak i pr:zedslawiONI pm:tT*-w lałdtl·
~~ TPK kwest ~a lltłlileklury k,.,.ołntu
'lfl.łDia~tkoruecznoitJ4

wyt)'tUIUI

łfUtk obu:ltU dział:.ma TOWII'Z)"Sitra Pnr·
Jril KarezO.-tt. Ulic:c KrakotrUI 1 Pldoszowska II')'WI~~ pru.cld maa.n1e Je.
piej liedlasto Karuóri.i IILł. p!MI)' ardntet·
tów Bialoson, Szczutowskie Górk~ 1'«1umc:u Pietoszowsklc, Kadzlclnia. Tefe.
sn.f,Shchowiee, obwi>dnica ielektroaeplownlł-IOWSZ)"Sttojcs!zSCJb4t•kiUCOd

łącznic puwf4W~t,le mus1 pozostawać w
sl"erzentnlcresowań TPK. Mamypn~woor·
pnizooni: przcs~r:zeil dla Siebie wnyth

tuwanystwozaproponowalu by roqo.
~ prxe nad ulwoneniem •okół Kar·
a:bwkiparkukfllioblll.oWeJO.

wi~c

Zgodnie z planem

nicmaltezcuciem.Szc~hwym-Qawiskiem
ob.Diy~n.lomi.asl procesykmowe,plyt
toonewlainieumotliwilyc{)mikomprowa-

.ut'll'lklz ~minariurn duchownqo w Kidcachzwr6cil UWliM. telprowadzeni 1u w

si~

punkcte. T)'n1CUXmll.fW)'bll".qSI

PoniewatjednU:ruented:zicjcJ.ię;wpt.a
nUiyezncjptótn~,ardnlektKJclclteluh
~-o,.JbomlmlaUIKtm'I~E

Kar·

a»wttwOaólnyrnPlanie~
nia Przcslntnnqo M!UU podkrd~. te

w ~lstym ciąJu upcwni3 on OC~ II'J•
WUniejszychina.JUnnicjszychclemmi6W
otolic J6ry. Ze szezeFfów warto odnoto.-aćmołhwoił ~ciawprzyszlymro
kupracprzypłrtubrczówtowsklmtilicllo
•ickimoruprzypukin~t~upodnOta Kar·

aówt.i.

Kto popiera?
Te

wuys.tkie'lł}'SlVICnil

U2m)'$10WIIy

pcwniC wreszcte nlcpmkOIIllnym.jU wtel•

kie i r6tnorodne jest bopctwo Karezówk.L
DluJOtrwal~tddyd:usJa.w~t6rtJnp.mr
tłtJICkl Hierwi11 Ur postufo•-al, by m~le
nia pl2.ntsiYQnCJO nJC ov.amczż tylko do

lfllRIC adminiSintcyJnych mwu.

ll n~r,k

Sla11kk~

bctowmk Pncowni K!';liobruu
Kulmm·eso w Kielcach rw!Wrl uwą~ na

konict:znotćnchowanlajednoj.ciirodo'lrlł

kapnyrodnltlqOitulturowe:coczkrol.ICka.
WIL'In•łt..OSZ. prezes StO'UfZPZtl\11
~ Wsp61notaCUmo111'sb"Siweenhd,tcnrkr

tC2iln'IOW~t6w

niCJest przectwko tłłam
dzialaniom,pknp.ot:ródbotmmczny.Pneciwnie-stowan:yszerucu~)'llb;hsil~·

dzlepopienłtakieiD!I:Jat)'W)'. Cltsit•K•·
1 TPK pr:z«lwsta'łlotł łi(; pro,cbowl

ruda

przcrr~'lldzcnia pmz JÓ~ Bnnzn~

bbla
J•łuta ZI(M. cJo."ny tn1)'ntl:f
Nadlómci'Wle Kielce, ~nfonnowrb o
planach pnebudowy drzewmianu w rttt:r·

nc:mncl(l
w

w:w;ie.~wb"

Teoria z praktyk:!
OslalnidzieńSOllpcliw~zwteGza.

niUUSpoiUt!.lSZIGmCI(IiKan-zó"kJ.Oprowadz.aiiZIWifteponaliUIJtn)'b~l./

i Ht'll)k Z.•MdJ.

l'otaliq tonrrontvji Ieoni i praktyki
zpizonosi~. !c K;rrzó"b • n;,~p~knitjszc
ktC'Iec:kiewqłlru-uYSU:ChiNM~

odlruny 1 ~taran, by nic uprzepllkit Jej
""Pat~i:dychwalorów.

Uczulamy Wl~ ]KZ)'bynów, aby pnt·
S~ dtnsbcjl okoiicz.n,Ch
terenów 1rM zezwoh.\1 M. UTW'OOWiniC !.d:
CC:M)'Ch wartoic~ Poleamy Kara:b•k~
CIWSII\11\ah

ntelylkOopiCCe"l:ldziSIOSOWn)l:hlJu.tb

-poie<amY.HGPICCCWJZY"'klcllmiUlbft·
CÓ"I"fei!(JI\U
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Siódma pieczęć ...
album, po raz pierwszy, w ramach
cyklu .,Coca-Col• pnedstałfia" mbaczymy 19 paillziernika w KleiCich.
Pocz.ątek. o godzinie 19 w hali
widowiskowej.
Wcześniej, o 13 Grzegorz
Ciechowski, tym wszystkim,
którzy przyjdą przed Radio Kielce
z transparentami będzie rozdawal
autograry.
W trakcie koncertu kupić bę
dzie można płyty Republiki, wydawnictwa związane z zespolem i
muzyczne gagety.
Dla czytelnika ~Trucia ...", któ·
dziś do Ra·
dia Kielce o godzinie 10.30, mamy
jednozaproszenienakoru:ertRE·
PUBLIKI.
ry pierwszy przyjdzie

...tak nuywa się ostatnia płyta
RepublikL Koncert promtti~t)' ten

lj;..;

~~ ~
•

•

,'

l

-

~

'.}.'..(:l : ••~.
·--~

•

-

•

l..

l

l

5 listopada w hali widowiskowej
w Kielcach wysłll.pi zespól De Mo-

towujemy na te koncerty,

"'·

mnie sk~ca. żeby powiedzi~. ale
to ma być wlaSnie niespodzianka.
P. S.: Dlaczego nie ma w aktu·
alnym składzie gitarz.ysty Jacka
Pert.owskiego?
P. K.: To rajny gitarzysta, a do
tego dobry chłopak, tylko konflik·
towy i trudny we współżyciu .
Granie, to nie tytko praca, ale i
przyjemność. Nie było więcsensu
ciągnąć go nasilę .
P. S.: .,Stop"' to przyznaję- zna·
kornity album, silnie osadzony
w konwencjach waszych wcześ·
niejszych płyt, ale trochęjednak
brak ostrej gitary Perkowskiego.
P. K.: Cóż, taki a nie inny skład
zmieni! oblicze zespołu .,Stop"' to
jest najbardziej taneczna, mc:Jodyjna, prywatkowa płyta jaką na·

Biletymoźnajuilr.upićwskleple

Fan oru w klsach bali.
O De Mono m6"i basisł1 Piotr
Kubiaaek.
P. S.: Czy utwór ,.Kolory" to
świadome nawiązanie do Voo
Voo?
P. K.: Podobieitstwo do Voo
Voo wyszlo dopiero po zagraniu
piosenki. Poza tym wolelibyśmy,
żeby kojarzyla sit: ona z Pąulem
Simonem.
P. S.: Wiem, że pótną jesienią
przygotowujecie cykl koncertów.
Czymosą one powtórzyć sukces
trasy ..OchYeah".
P. K.: Będziemy do tego dążyć.
Już

Arianie

•'

•

).

pojawiły

się

okoliczności

sprzyjające, choćby pozyskanie
sponsora, firmy Reebok. Przygo-

Z

taką

niespodziankę:, poważnie! Że aż

graliśmy.

wracają!

tnórcą kieleckie~o zespołu

big-beatonego Arianie,
Jerz)m Lichaczem, rozmania Pa11eł Solarz.

P. S.: To chyba nieprawdopodobne, Arianie atakują?!
J. L.: To prawda. Zdecydowaliśmy się: na reaktywowanie i
wspólne występy. Arianie zagrają
znówrazem po !O latach przerwy.
P.S.: l dlatego w ubiegłym roku
Iwona Niedzielska lansowała utwór .,Cale lO Jat"?
J. L.: Słowa napisal Boguś Ole·
wicz, zresztą bardzo Jubil Arian,
ale czy dlatego, że przewidziaJ
nasz powrót, tego nie wiem.
P. S.: Jak to sit: zaczę:lo. Jeśli
dobrze odczytałem z kronik muzycznych, to Arianie występowali
razem 10 Jat, a poszczególni muzycy,jako zawodowcy, 20 Jat.
J.L.: Zaczęl~mygrać przy .,Estradzie Łódzkiej", oddzial w Kie l·
cach w 1973 roku. Początki byly
trudne. Wtedy królowały zespoły
.,kolorowe", mlodszym czytelnikom powiem, że chodzi o
,.Czerwono-Czarnych", ,.Niębie·
ska-Czarnych", czy polskich ,.Bi·
telsów" -,.Czerwone Gitary".

Arianie

występowali

z najlep-

szymi wtedy polskimi grupami.
Mieliśmy

spół

nawet

grać

towarzyszący

jako ze·

Czesławowi

Niemenowi.
A teraz: Marek Fijatkowski,
nasz perkusistajest śpiewającym
pracownikiem dzialu reklamy
Polskiego Radia Kielce, Stasiu
Będkowskigra w zespole Concord
i uczy muzyki w jednym z domów
kultury,ja i Iwona Niedzielska...
P. S.: ...no eomments, wszyscy
wiemy!
A co dalej z Arianami. Czy re·
aktywowal iście sit: tylko na jeden
koncert, czy zamieqacie grać tak,
jak kiedyś co najmniej lO lat?'
J. L.: To jest spotkanie przyjaciól po latach. Chcemy przypomnieC sit: naszym dawnym ranom.
Wtedy graliśmy i na poludniu i
pólnocy kraju, na zachodzie,
w centrum i wschodzie Polski ...
P. S.: ...mam rozumi~, że Pę·
dzie plakat z napisem: Arianie- Tour ofPoland?

J, L.: Nie mówię, nie. Jak na
mziejest plakat z napisem: 20 lat
-Arianie.
P. S.: Czy nie boicie się spotkania z publicznością. Teraz kiedy
na okrągło siucha sit: muzyki pop,
rock i odmian dyskotekowych,
czy wasze przeboje nie będą dziw·
nie brzmieć?
J. L.: Jak przyjmie nas publicznoSC- zobaczymy. Wszystkie na·
szc utwory są na nowo przearanżowane i brzmią świeżo, bardziej
rockowo.
P. S.: A image grupy, też zmie·
niony, czy nadal w "dzwonach"?
J. L.: Cha, cha. Zmienia się
świat, zmienia się moda, Arianie
również, ale muzyka pozostaje
ciągletaka sama.
P. S.: Kiedy pierwszy koncert?
J. L.: 19 listopada w kieleckiej
hali widowiskowej.

Bt:dzie to wspólczesne rockowe show, ale w wykonaniu starych-nowych Arian.

Miała być...
... a nie ma drlś rvunO'It)' z muzy-

kami ANKH.

Kielecki underground
Czekamy na propozycje do nazej listy najlepszych zespolów
.,garaiowych".
Przynoście swoje
nagrania,
zdjęcia,zaproszeniana,irelacjez

koncertów, inrormacje o zespo·
lach.
Może wspólnie zrealizujemy
niebawem na przykład koncert z
udziałem takich grup.
Znasz zespół 1rający po piwni·
cach? Powiedz.
Na inrormacje czekam w Pol·
skimRadiu.

Naprzód!
Wcale niechodzi o drużynę pił·
Naprzodu Janów, tylko o

karską

kieleckąkapelę.,GOON" .

Zespól wystąpi ze swym pierw·
szym koncertem 22 października
w Kieleckim Centrum Kultury o
godzinie 17.
Będzie to promocja pierwszej
kasety grupy pod tytulem ,.GO
ON".
Zespól planuje pófniej serię
koncertów po województwie i nie
tylko.
To naprzód!

Na fali nostalgii za dawnymi,
dobrymi czasami powrócił zespół EARTH WINO & FIAE. Grupa
zamierza bardzo intensywnie
promować nowy album ~Mi1le
nium~; ju1: ukazał się singieł
.,Sunday Moming", ale zespól
ma nadzle}ę, .te spodoba się
zwłaszcza nagranie .,Super He·
ro~ :

piosenkę

Tytuł
najlepszego artysty
otrzymał Shabba Aanks (Mr Loverman), wyrótnlono także grupę Mlsty In Aoots.
Nagrodę

Muzyka reggae obecna jest
znów na wszystkich listach przebojów.
BOB MAALEY, którego pamlęćwcląijestt-{wa. wśródsym-

Z kraju

za najlepszy slngieł
otrzymał Generał Levy, a za singiel i najciekawszy teledysk Chaka Demus & Pilers.

komp~ktu Rót Europy. Jest to 90-mi·
nutowyupiJ konrenu, w kt6rymgod·
cinnie wziął udział Andnej "Kobra"

W niesamowity trans wprawia
bywalców dyskotek grupa DANCE 2 TAANCE hitami .,Power of
American Natives"i .Take a Free
Fali~. Prawdopodobnie jeszcze
więcej przebojówznajduje się na
albumie .,Moon Spiritw.

.,Kolor" to nazwll nowego materia·
lu RóL Singieł pod tym samym tylu·
Iem ukaże się naJwczeSniej w polowie
lutego.
Sky.ralker wypuśti na rynek swój
akustyczny koncert urejestrowany
podczas koncertu ~Bez prąduw.

skomponował

PRINCE.

Zespól cały czas koncertuje po
Polsce.
Może teraz, kiedy rozpoczął się
nowy rok akademicki będzie CZ~·
ciejwKielcach.
Zobaczymy?

•MaribuanaiOtylułdwóchkascti

Krftiński .

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

na jeden guziczek
• Kamery wideo, mimo i.e j eszcze
drog ie, staj~ si ę coraz banlrlej popularn e. Do nieil nlla j e dyn~~o,
opróttoczywlścle ce ny, pn:eszkod~~o
w tym, by staly si ę spnętem napnwdę po•-s:zechn le uty.-anym,
byla skon1plikowa na obslu ga. Że by
POI"ll!odn ie wykonat rodzinn y film,
trzebabyloco nieco o run kcjonowaniu kamery•ieclziet.
Kilka tygodni temu na targach
elektronicznych w Berlinie firma
SONY zaprezentowała nową,
niewielką kamer~ wideo, która zapoczątkowuje nowe czasy tej
techniki. Olaczego nowe? Przecież kamera to sprz~t znany, sam
produkt może się zmienił niewiele. Owszem. Jednak najważn i ej
sza w nowej kamerz.e jest całkowi
cie nowa koncepcja jej obslugi.
Tak, jak szybko popularne stały
się w świecie aparaty fotpgraficzne, w któryc h obslugajest u proszczona do minimum, tak samo
wielką pop u larność firma ,.Sony ..
wróży kamerz.e, którą ka1dy bę
dzie mógl posluż)'Ć si~ niejako
..z marszu.., bez przygotowania.
Ol6t kamera CCD-SC-5, o zminimalizowanych rozmiarach, lekka (waty 640 granlÓw) i poręczn a,
jest w obsludze bajecznie prosta.

Pelna automiltyka sprawia, te
wyst:uczy nacisnąć guzik, by
obraz nagrywał si~ na S-milimetrowej taśmie w sposób optymalny. Kamera ta ma nie tylko, jak do-tychczasowe, wizjer optyczny do
przeglądu taśmy, ale takt e wbu·
dow;1ny kolorowy wyświellacz na
ciekl ychkryształach,któryumot

liwia przedstawienie gotowych,
kolorowych zdjęć bez konieczności podlączania kamery do monitora. Na wyświetlaczu motna
obejrzeć także każdy inny film
wideo, wraz z glosem, bowiem
kamera ma wbudowany głoSnik
z regulacją poziomu gloSnoSci.
Nowa kamera jest sprzętem
amatorskim, do użytku ,.domoweUmożliwia
filmowanie
go".
z bliska i z daleka. Zupe ł nie wystarcza do n akręcenia uroczystości
rodzinnych, wycieczki, zarejes·
trowania wykładu czy ciekawego
wydarzenia.
Do Polski sprzęt tenjeszcze nie
dotarł. Można jednak przypusz·
czać, te jego atrakcyjna cena
-w Niemczech około 1500 marek
-sprawi, te i na rynku polskim kame ra ta stanie się szybko przebojem.

•
•
Ostatnt• Zydzt
w Polsce
przede

Wcześniej ksią1kaukazalasiy

•'SZ)'SI.klm d, kcóay t11i erdl.Ą, że mafi a żydowska fZI!.dzi P olsq, a co drugi
Polak. to tyd. Chociaż- czywarto Uumaczyt, komuś k to z:a n knle chce dat

w
Stanach
Zjednoczonych,
w RFN, Austrii i Szwlljc:ańi. Jej
fragmenty opublikowały dziesiąt
ki kolorowych czasopism całego
św iata . Kolorowych, bowiem m te·
gralnq czę:ściq książki są piykne,
nastrojowe fotografie Tomasza
Tomaszewskiego, męża autorki.
Katda z nich mogłaby być dziełem malarskim. Utrzymane w
nastroju przemijającego świa ta
przedstawiają nie znane szerzej
fragmentyżydowski ego obyczaju,
uroczystości , świą t, ale obraz ują
takie codzienne, smutne tycie
starych ludzi.

To

p ię kn a, ~dr1

l polnebna

ksi~Bul.

Pneczytat powinni

j~

się przekonat, że polscy ~chi todziś j utwymi eraj~ca arupa Słarych ludzi,
żyj-eych ze skromnych re nt, głhllie najstarszego portfela, gdzieś na oplo t·
kath tycia, a wielka pomoc zagranicy, z jakiej ponot ~lo główn i e dostarczan ie żywności. lekarstw l n ie'tfielkle zasilld plenlęble, z klórych
niewszyscf kon;ystaj~~o.

Czy warta tłumaczyć, te mło
dych Żydów jest w Polsce niewie·
lu, a o pierwszej po wojnie Bar
Micwie w 1985 roku wiedział cały
żydowski świat. bo była to uroczystość odrodzenia żydowskiego ty·
cia na śladach pop iołu zamordo-wanego narodu. A jednak. K.siąt· ·
ka ukazała si~ w roku poświęco
nym walce z antysemityzmem,
nietolerancją i-lr:senafobią. Temu
samemu poświęcony był poniedz i ałkowy koncert w Teatrz.e
Wielkim, otwierający prezentacj~
w Warszawie kultury jidysz- kultury żydowsk i ej, która tu na ziemiach polskich rozkwitła, i która

zniknęła wraz z narodem, jaki ją
stworzył. I po żydowskiej kulturze

i potydowskim narodzie pozostały nikle ślady.- Pozostal też, nie
wiedzieć skąd antysemityzm i
nietolerancja - niezrozumiale
w społeczeństwie, w którym nie
ma prawie Żydów.
Reportaż
gorzał~

napisany przez Mai-

zanim

Niezabitowską. jeszcze
zosta ł a ona rzecznikiem

rządu

premiera Mazowieckiego

~est05~~~:~ą~ ;!~~~~e f;~~~

Nie którzy z bohaterów nie doczekali się wydania, zmarli.

Ksiąfu została wydrukowana
w Hongkongu. Na jej edycX: po
kilku latach od pierwszego wydania zdecydowały si~ Wydawnic·
twa Artystyczne i Filmowe.

(m)

miliony mu. mi i. To ,.na szc:zPde" 01·
romna liczba.
- Podobnob)'ła takk ..IDOU"um•·
~nie?

-W XIXstutec:iu. KWJypodrótn1k
uwabi za punkt honoru przywid:ć z
fe:iptu llll pami11tk~ mumię , albO choć
jej kawałek. Jak za~lam jetdzić do
f&iptu w latach 60., ArabOwie tet
chodzih i proponowali turystom
.spod kapoty" 10 f'lłCZk~. lo nótk\1
uy ucho mumii (oficjalnie handel

zabroniony).

był

-Ja~ 1riffię

q;romMlllflo lta411j~c

mumie?

-Chociatby na temat chOróbw:ttarotytno'ci. Stwierdzono, te nie ma
chorób nowych. Te dzlsk'JSZC

wystę·

powały

równici wtedy. Nawet UUlane
za cywihZllą'JnC. jat m1ddtyc:a,
nr;bl.ly rówmet faraonów Podobnic
nowotwory,grullica...
-Czy zw1erzęt•tct mumllikl"llno?
-Tak, Ecipcjanic wiele zwiei"Ltt
uwablliu~więtc S~ cale cmcnt.uz,-..
b mum11ikowanych krokodył1, maJ p,
kotów

dziś

-QyOU,r-lu 7ko.,...yjcii.Ja;r.ao

7.WJcu.l •umlfibdi?

- Wiem z c•ll! pewn~•ll· te ~
samowani f:lł wszyscy p1p1de, podobnoid<Ktojnlcyi(o!Qola.Te<:hn•kapolepnawprowtMJumuwukladnaezyniowy śrOdka pncc•.,.·arulne&O M11m
nawcttotegę: Włocha, któryJC$IlAI.ru •
dn•onywWa1)'kanlc•~mujell~kon·

scrwa<:Amumil Un.utenzwycza.j!UC
pnł;-tytow;my_ Naa klmlit ICfl
tak tó.tny od cc•pddqo. A dla mumn
zabó)(:Ze ą wllcoć. arzyby, bak. t cne

jest

ROIJIUI1łiab

TERESA KWASNIEWSKA
tPAI)
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Tytułowe pytanie nic dotyczy,
oczywiście, przynaletności do nurtu
literacko-artystycznego. Chodzi o pewien rodzaj usposobienia czło"''icka,
które kojarzy si~ ze wspomnianym
okrescmliterackim.Cechujejeprzcwaga pierwiastków uczuciowyclt,
skłonnych do marzeń i rantuji. Nie·
którzybroniąsi~ pncd określeniem
takim mianem, podczas gdy inni
z chęcią pnyznąją si~ do posiadania
romantycznej natury.

POZI0!\10: l) zamieszanie, ale w
glowie,4)maslupkiipoprzeczkę,
ciąglejej tłumaczyli,

7)

te to nie wypa·

da,S)kicrunckporuslllniasiępo:iaz·

du, 10)tabkajakoarchitektoniczny
motyw dekoracyjny, 11) cenny gry·
futerkowy, 12) gryka, 14) tmzar·
dowagraw karty 17)warta.18)opcra
S. Moniuszki, 21) brzmi w tm:inic,
23) jest z kurantem, 24) Jazonowy
statek, 25) autor "Obłoku Magella·
naM, 26) twoich łez dziewczyno, 27)
zaburzenie mowy.
PIONOWO: l) tądny wladzy i
krwibohatertragediiW.Szekspira,2)
popiersie, 3) kiclich co się zowie, 4)
honorowy tytul dostojnika osmań
skiego, S) senne widziadło, 6) liczba
zoń

wskazująca, jaka cz~ padąiącego
łwiatla zostaje przez powierzchnię

ciala. odbita, 9) gotycki krój pisma
drukarskiego, 10) ochmistrzyni, 13)

częśt sztuki tca.tralnej,IS) oprawca,
16)sentcneja,l7)odwrotnośćfunkcji
cosinus,l9)kazalniea,20)cz~wa

gi, 21) struga wodna, 22) potra'fa z
mięsa.
JAG
Potnodnlu uplyntermlaaadsyt.nlaremiiUiń.
Ro~uniekrzyfówklzlpat

ddcrnib:
POZIOMO: fu rat, sternik, motek,
Apolinary, Euwc, sługa, rzecz, G~
mulicki,Atma,ludwisarz, JOtko, makaron, umowa.
PIONOWO: ustawa, alka, styl,
kran, Wigry, ampcr,opuncja, lnari,
sói,Bestutew,szlagon,komunal,uk·
wial, słoń, zlom.
Nagrodę -kasetę wideo Mufundowaną przez redakcję ..Siowa. Ludu~
- wylosował pan Jerzy Woll, os. Na
Stoku42/24Kiclcc.

Trudno jednoznacznie określić cechyosoboWCLłci,którestojązatakim
usposobieniem człowieka. Pewni psy·
chołogowie wiąt.ą je z temperamcn·
tern (np. temperament sentymentalny).Dlanasnajwatniejszejestjednak,
teludziesąpodtymwzgl~cmzrót.ni·

cowani i można mówić, itsąmniej lub
bardziej romantyczni. Ma to równie:t
znaczenie praktyczne. Osoby o r~
mantycznejnaturzesąodbiorcami in·
nejlitcraturyczymuzykinitprzekonanirealiści.Inaczejmogąwartości~

wałró:tncsytuacje:tyciowe.Sątakte

podatni na odmienne rodząie reklamy. Nicktórzy twierdą, te atmosfera
końca wieku sprzyja nastrojom irra·
cjonalnym.Wskazująnarosnąceupo
dobania do niezwykłości i fantastyki.
Być możejesteśmywi~c

potencjalnic
bardziej romantyczni w obecnych
czasach. Oponenci dowodzą jednak,

:-..r.'~ • -~tl.A'4;.~~-=~

~
Czy
romantykiem?

r~~·· 22!~~~~.
. -'~ : - .:.::~·~.&.;.- -. ~
jesteś

tenigdytakjakdotądnieliczyłsi~rea·
lizm, zmysł praktyczny i przedsi~bior
cwtć. Uwatają,t.e nie ma teraz miejsca na pierwiastki idealistyczne. Malowniczość, poetyckość itp. są według

NIE

L

wedlugsil"?

łecznej

c:iowoSdlegzaJtacji?
8. Czy drażni~ cię ludzie, którą ml\i~

mentalności

wyznacza ro-

mantyczność.

Dzi~ki czasom Mickiewicza i Sło
wackiego otrzymaliśmy nie tylko
wzór literacki czy kulturowy, ale też
pewną wiedz~ o człowieku. Zach~cam
zatem do odpowiedzi na pytania poniiszego testu, aby lepiej określić
swoje miejsce na mapie tej wiedzy.
Prosz~ odpowiadać _tałR, .nie- lub
ewentualnie ,.niewiemR.
I.Czy lubisl dośtcz.ęstosłuchatna

strojowejmuzyld?
2. Czyzawsze potrafiu się uchwycił:
jakimś pi ękrlem luJjobrazem?
J.Czyinteresuj~ciępowieścllopo
wtadanlazsl l niewnaaon)-m~tldem

romansu?

JO -12:

Jesteś

WOONIK (21.1. - 18.11.) Wnajblitazycłl
dniach mogą się pojawić zaskakuj~e
propozycjedotyczą,cep!'acy. Niezacno
wuj~ tak, jak kameleon, to nie uazisz
sobleprzełotonych.Optymistycznemyś

tenie pomote Ci w pokonywaniu ewentualnych przeszkód. Twe tycie domowe
mote tJo,'ć teraz pelne niespodzianek.
Nlewykloczonapodrót.
RYBY (19.11. - 20JU.) Watne

wieści

w sprawach zawodowych. Nie wolno d
zatrzymywać
wpolowie drogl.lnaczej
ktoJnoyzaplszeoaswekonlocatvsuk·

si'

nlu,boltaknlczegonlezmlenlsz.Wetslę

st~Twójsposóbnatycietochyba:J.l(ho
Wltrównowagę".

121~niftj:Nicjestcśromantykicm.

chętnieulcpszuchW)'Iom.Niedasi~nic

I rytują ci~ przejawyuczuciowości i fantaz·
jowania. Uniesienia n.1Z)'W3SZ tkli~cią.

przyszlość.Niepomljajwię:c:tadnychis

totnych w lym względzie szczegółów.
Oobre wiadomoteł sprawią. te lllOWU

hisloril, tyletzabawnejcolpouczałącej .

Takle doświadczeniekonieczniemusisz
wykonyslać w pracy zawodowej. Pewne

wszys.tko,nawetwielkam~ołć.Prawdzl·

okolicznościaprzyjaćbędąsprawomro

wtpowrótlormv!

cillnnvmldomo....ym.

SI

011 ło H,..O~~ •

•

··

nowo poznany jest wartoś

~"'

'

lE

trudnoSd - z jedneJ
bogactwo emocji l

się

psychiczne.

cl~cZiowteklem.Utrzvmajtęznajo

M

pojawiąsięwnajblitszychdniach.Wska

siłaprzetyt,azdrugiejprzeazkody_.

wienie.Uwa!aj,bojutrazwpadleśwlaką

POłt.c.2'(~/ł ..~

będziewykorzystaćszanse,jaklev.-ła.śnle

zana osttotnośt w sprawach llnansowyoh.

mogą pojawić się

wsp61pracownicył'Metnieotymwiedzq,
alellcząpocichutkunatwojeznlecierpli·
pułapkę. Ktoś

WAGA (24.1X. • 23.X.) Który$ ze
wsp()lpracownikówzechcecirzucaćklo·

cty pod nogi. Postaraj się Ulpewnić sobie
osłonę oaoby o dutym autorytecie. Zachowajjednakspokój,awtedy/atwlejci

oisz,azaognlszspćr.Wsferzeuczoć

PANNA (24.VUI.- 23JX.) Nie wypusz-

wagępsychlczną.N!ewracajmyślamldo
przykrychzdarzeń.
•

zawszccisiętoudaje,tojednakwgtębipo

wszystkozalalwit.Niczegon.ewyjaś

czajzrąkinicjalywy,bonato,pierwszeń·
stwo'wpracywpełnizaslutyle$.Szell

sądlą,1elchkrzywdzlszzbytwymagaiąc.

scmioccniałchlodnymokicm. Chcinie

stronyzaznaczy

Sporoniespo-

ataJbezkręcenlanose~lwyszuklwania
•dZiurywcałym".Doplszecizdrowie,a
dobry huJTIOf pozwoli odZyskać równo-

Nawszystkost:uaszsiępatrzlizdystnn·

zostajesz wiemy swoim zasadom i uwa·
tasz,tcrozumpowinienkicrować uczu·
darni. Dlatego tak lubisz sprowadz:i na
ziemię tych ~nicpopntwnych romanty·
k6w". Nicraz podejrzcwan ret -te za ich
idealamistoialbobntkrozeznania,albo
picni~dzc. Twój zdrowy rozsądek byv.a
jcdnaktza5cmprzydatny.
PIOTR SZCZUKJEWJCZ

SKORPION (24.X. - 22.XI.) W ptacy
wystrzegaj się lzw. zasadniczej rozmowy
z szefem, która - twoim zdaniem - ma

dzianek zarowno w sprawach osobistych, jak l zawodowych. Tu 1tam motesz

któremu ostalnlo zabrałeś Mdllejęt.

P~'~

LEW (23.VII, - 23.VIIł.) NiepewrtO$ć
wkradnie sitdolwolchspraw. W sprawach zawodowych niepokoje Ie będą
uzasadnione, bo stałeś Się bahalerem

spojrzysznaświalprzezrótoweokulary.
Woajbl"ltszymtygodolumotezcianyć&ię:

lerazwgarśtldotrzymajdaMgopne/o

''" ..,.".,

si~ zachować

iromanlyzmu. Nąjczęściejzabardzozalc-

tonemu $l(l'ł"ll. Zastaoów ~ czv obiektywnie oceniasz swoich współpracow
ników r swoich najblltslych. NieklórZy

r 111rot1o&.O••"

go dostrzec:?

stajcszsiębądżromanrykic m,bądtrcali·

wyobratni i lubisz odrobi~ namojowości

sposób odzyskasz zaufanie partnera,

ces.NielubiszprzyrnusuJogranlczeń,ale

się

Umicszdostrzcg;Ewokólsiebicpi~knoi

l l ·ll:Nicjestcśzbylromantyczny.

oczeldwaćsukcesów.Zolertvlosukorzv·

tym razem nie masz wyjkla- tylko wten

sw6j~emninyu rok.,jeśliłylkoc hce

rut.Przcciet.idc:ałyrctsłpoCrzebne.

ro~.Czascmzch~iąpoddajeszsię

(22.Vł -22.Yit.)

14.C:zyczęstozdarzaci się. pofanta

15. Czy u-nżasz. ie wiele rzeczy ~m~

idcalistycznieinieboiszsiędotegoprzyz

Światprzcż)tiuc:zućnicjestjcdnaktakci

BUiNJ ĘTA (21.V.- 21.VI.) BardZo
dobry okres do planowania dZiałań na

RAK

13.Czylatwo ulegas:z~eulom?

:zjowat lub pocldawatsię inarzen iom?

tazji . Niebroniszsięjcdnakprzednastro

Horosko·p
dla Ciebie
BYK {21.1V.- 20.V.) Nie przejmuj się:
tym, co zdarzyło się w mijającym tygod-

nośdamidouniesielius labostoj~u

:ziemi?
12.C:zymalarst•o,rzeiba,muz,·ka
lip., pobuduj~ twojt 11J)'Obrain i ę?

sklonn<icidoprzctywaniauniesicńisil·

odlcgly. Po prostu starasz

14.
!S.

c!em.

I O.C:zys~takle fil my, kl6re11J)'cisnę

nychwzruszcii.Patrzysznatycicraczcj

ciczawdzi~mywt;tnictakimjakty.

JO.
tL
12.
13.

szukajtego ziarenka ptawdy, ktOrew pte·
tensjach jest na peWnO.

9.Czy lubis:zpoel,ję?

lyd lzy:r.oczu?
II.Cz)'U11Jl1ias:r.,k ludziensldoll-

jamichwiliizalctnicodtwojcJd)'Spozylji

chmurac::h"itraciszpoczucierzecrywistoNic musiszjednak z tym walczyć,jeśli
niepneszkadzaci 10 w tyciu. Przccict
trochę fantazji i romantyzmu na tym !wic·

w,iśelem.NierozwataLC(I....ypada,aco
n!e, tylko dZiałaj zgodnie z twoim wyczu.

sldonności doidealizowaniaśwlata?

romantykiem. Masz

!~i.

liwotciąnakrytykf.Nieobratąjslf, _tylko

l "mierzyn :zamiar

7.Czystaru:zsię unibćdużejuczu

tycinakonkrctachircalizmic,abycalkicm pogrąt~ si~ wświeci c doznrui i fan-

Jdeliuzysbld punktłw:

stetyutr)t,tenicru:chodzisz".zpowąw

BARAN (21.lłl.- 20JV.) W pracy nic
szczególnego. Natomiasl w sptawach
osobistych komplikacje. Leplej fednak
powiedZleć prawdę nit gmatwać. Jeden'
ze wspólpracowników wprawi cię: w Zl-"
klopotanle, ile odmowa !et jest jakimś

rzeay-«istości~

dobncjesttetto,tetakiedyskusjesą
podziału, jaki w spo-

tylko odbiciem

PUNKTACJA

2.

KOZIOROZE:C (22.XII. - 20.1.) Twoje
plany zawodowe rokują powodzenie, nie
post~] więc wbrew zamierzeniom.
Skórkawarta wyprawki. Przejtciowezaklócenia w koniaktach z_ kimś bliskim,
spowodowane są twoją nadmierną wrat·

cię:lkojestwżyciu?
6.Czy.,..-dzlal aniuza•neliczynslę

:z

TABELA
TAK

4. Czywierzrsz, żeromantyczna mllośtmo:i:eprzetrwatpróbęczasu?
5. Czy uwa:iasz, że marzycielom

nichzbytmałoopłacalne.Prawdopo

WYNIKÓW
Nrpyt

NUMER241

STJIZElfC(23.XJ. -21.XII.) N!e bujaj
woblokach,borzeczyw!sto$ćprzewyt

sza nawet twoją fanlatił-Powstrzymaj alf
od podejmowania watnych decvzjlzawodowvch. bo w przeciwnym razie rnotesz
si,spodl:iewaćstratizmlan na gorsze .
Zapowiada slf spore zamieszanie
w sprawach Iwoich finansów. Rady szukajupnyjaciOI.

·· 7 AJI.II"r l •

DIUia",HI

l«
'

~ 41." 41
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Łomem

i wytrychem
.,.,.....

tdcio~

·-~~~-

•

Dzia rgan1e
Tak we współczes nym i tzYku złodziejski m i w itziennym nazywa .się tatuowanie, znany od wielu
tysiętCY lat sposób przyozdabiania ciała, mający zaspokoić albo gusta estetyczne osoby tatuowanej, alboteżstanowić plemienne, lub kastowezna ki, i nfonnująceotoczenle k imjestosoba pokryta
rysunkami.
atuaże robią specja l iści przy pomocy specjalnych aparatów, albo- jak wwi~zieniach
-amatorzy, wykonujący je w prosty, prymitywny sposób. Oto przeniesiony z papieru przez kał·
kę na ciało rysunek nakłuwa się dość głęboko igłami
lub agrafkami, a potem w krwawiące miejsca wciera
kolorowy tusz lub atrament.

T

Przy pomocy tych umieszczanych w różnych
miejscach ciała rysunków przest~pey utrwalają naj·
rozmaitsze symbole i inforńtacje .

l tak na przykład glowa tygrysa oznacza odważne
człowieka, wizerunek kowboja noszą ludzie
pod szubienicą kat
oznacza więźnia skłonnego do samosądów,skrzyżo
wane szpady są oznaką ni e ufn~ci , a wąt owinięty
wokół kielicha świadczy, te wlaściciel tego rysunku
dokonuje tzw. polyków, czyli samookaleczeń wewnętrznych, polegających na lykaniu ostrych, niebezpiecznych przedmiotów.
go

uwielbiający wędrowanie. Stojący

Pani
Wanda,
mieszkanka
Kielc, tyta z teściową w ustawicznym konflikcie. Kłótnie, swary i
nieporozumienia były na porząd·
ku dziennym. Wzajemna nienawiść spowodowała, te synowa wy·
prowadziła się z domu. l wszystko
byłoby w najlepszym porządku,
gdyby ... No, właśnie - gdyby ...
W czasie nieobecności teściowej
pani Wanda włamala się do jej
mieszkania i skradła ponad osiem
milionów złotych, a tald.e krysztaly, firanki i pościel.
Czyżby
wiła
sobie
gniazdko rodzinne?

..MaJ•dlt"m..
w
.otorowt"nystę

W Busku-Zdroju na skrzytowaniu ulic Westerplatte i Armii
Krajowej doszło do niecodziennego zderzenia. Kierująca ,.malu·
chem" pani Maryla tak się zapa·
t rzyła w przystojnego motorowerzystę: pana Mirka, te nie ustąpiła
mu pierwszelistwa przejazdu i
doprowadziła do zderzenia pojazdów. Rannego motorowerzystę
przewieziono do szpitala.

Dodajmy, te pani Maryla ma
dopiero 63 wiosny, a pan M1rek
,.zaliczył"jużl5 lat.

Krowy

w«nit
Z obór na wsi kieleckiej na·
gminnie giną krowy. Policja podejrzewa. it kradną je handlarze
wołowiną . Ostatnio w Zdanowicach (gmina Naglowice) złodzieje
skradli trzy krowy i jednq zacieloną jałówkę:.

Zdarza się, że skradzione zwie·
rzęta sprzedawane są na targowiskach. Jeden z poszkodowanych
rolnikó w rozpoznał swoją krasulę;
na targu w Bodzentynie.

Pnybytn
picnięd•r

Niestety, f.1lszywych. FunkCJonariusze kieleckiej Straty MieJskiej za tnymali d'ti-'Óch siedemna·
sloletnich młodzieńców, którzy
na targowicy pny ulicy Semina·
ryjskiej usilowali wprowadzić do
obiegu sfalszowane bankno ty o
nominale miliona złotych. Podobny przypadek mial miejsce
w Skartysku, gdzie w Oddziale
PKO pewien mętczyzna chciał
wpłacie fałszywy milion na ksią·
żeczkę oszczędnościową.

JOTKA

Wytatuowany na przedramieniu krzyż z wiszącą
na nim czaszką noszą ryzykanci, a glowę byka otoczoną gwiazdami - złodzieje kradnący wyłącznie
mienie państwowe.
Trzy ptaki umieszczone na klatce piersiowej nosi
kur, a gl ow~ kota przebitą dwiema strzałami
-morderca.

złodzi ej

" Dziargi" informują też o wydarzeniach życio
wych ich nosiciela: rysunek kraty, bądź podobizny
więźnia z kulą u nogi m6wi o próbach ucieczki z wi~
zienia, a podobizna wyszczerbionego nota o tym, że
więzicli przecinał sobie żyły. Kobieta zasłaniąjąca
twarz bukietem kwiatów to znak gwałtu, a postać
mętczyzny z dwiema kobietami - sutenera.
Najpopularniejszym i najprostszym tatuażem są
kropki na dłoniach, stopach i twarzach. łeb znaczenie
rysunki. Przy czym trzeba wiedzioć, te kropki tatuowane są czę:sto przy użyci u siły,
mają one bowiem dyskredytować w oczach innych
tak oznakowanych (,.cwele", czyli zniewalani homoseksualnie więźniowie) współwięź n iów.
(opr.)
objaśniają za ł ączone

·Napad
Kazimierz Skup

siadami, którzy przybiegli na odglos strzałów.
- Tu sięnie d a tyć, taki bandytyzm - gospodyni ociera oczy
farttJchem.- Ja nie mam bogactwa. tyJę z renty inwalidzkiej.
Mą.t pracował w Kleleckich
Fabrykach Mebli, ale nie ma ren-

ty.Synicórkanieprac ują.Czego
c hcą

od nas bandyci? Nikomu

rys. Mirostaw Dulrba
nie wie. A mote nie chce powiedzieć.

- Tad ek opótnlony byt -wyznaje. - Uczył się u zakonnic,
w szkole specjalnej w Kielcach 1
w pogotowiu opiekuńczy m. U zakonnic nie c hciał być bo tam za
długo pacierz kazali odmawiać,
więc go zabrałam .

szyby w oknach- mówi Genowefa J. ze wsi =·~~:,000-:~,~~~~:~~
Zawada koło Górna.
go nie bije - numaczy mi młody

Tadek mial rótne sprawki
- jak to chłopak. Ale prokurator
powiedział, te z racji opótnlenia
czy tet upośledzenia nie motna
go przesłuchiwać. Dokladnie
Genowefa J. nie wie dlaczego.
Sąnatopaplery,a/eona -wstyd
się przyznać - czytać nie umie.
Tadek zresztą tet.

chetarni kilku młodych osiłków
powybijało okna l drzwi drewnianego domu i murowanej letniej
kuchnl w której spali gospodarze. 19-letnla córka Barbara l
16-letni syn Tadeusz uciekli do
lasu. Napastnicy siłą wdarli się
do środka. Powyrzucali z szaf
ubrania i pościel. Mieli broń
- najprawdopodobniej myśliw·
ską, z której kilka razy wystrzelili.
Zabrali znalezione wpościeli trzy
milionyzłotych i uciekli przed są·

-Zawsze mu mówiłam- panie
redaktorze-tebynie kradł. Wiadomo jak teraz jest Młodzi nie
pracują, a samochody mają.
Skąd? Dlaczego ja Tadziowi sama motor kupiłam. O, proszę za
2,5 miliona - papiery są. Ale go
namawiali. te by co ukradł, to mu
zapłacą.
2:eby
~poloneza~
.skubnął" w Kielcach. Mówił :
- Mamo, ja na złodziejstwo nie
pójdę. Namawiają go, to mote
dlatego do nas przychodzą?

- Podjechali przed 21, s~ochodem. Zdllie n;e wad,lmy. t~emy spokoJnie.
Się, tO był "star''. Mąż Od razu wyskoczył, bO ·Na ubocw.
nerwowy spać nie może. I zaczęło się . . ~~:~~~~ę~~i::~~::
Nl\ipierw rozbili ganek.

wtorek,
pią
tego pażdzier
nika Genowefa
' J. wyszła na przepustkę ze szpitala na Czerwonej Górze. Po po1\Jdniu przyjechała do domu.
Wieczorem był napad.
,
Banda uzbrojonych wyrostków zaczęła od rozbicia kloszy
ulicznych lamp. Dopiero gdy
zrobiło się ciemno dobrali się do
gospodarstwa Genowefy l Antoniego J. Wyrwanymi z plotu szla-

WE

Później poleciały

'

Jak się

biJą to tylko w Zawad,le.

chłopak mieszkający na końcu
wsi. Jaki to mote być powód?
Niech pan zapyta, ja nic nie
wiem.

Genowefa J. myśli, te to mote
do jej Tadka tamci mają jakiś
uraz. Kilka razy głośno mówili, te
się z nim rozliczą. Wie ktotak mówił. Ci sami bandyci, którzy ich
we wtorek napadli. Poznała
wszystkich z Brzechowa l Daleszyc. l powiedziała policji. Ale o
co chodzi w tych porachunkach

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

J. tyją spokojnie. Na uboczu.
Antoni umie sam meble zrobić,
na murarce się zna. Chodzi po
ludziach pomagać, trochę zaro·
bł. Córka Barbara pracowala
przy truskawkach, teraz na wykopkach u sąsiadów. Chce się
wydaćmusi trochę rzeczy kupić,
teby .na goło • za mąt nie Iść.
Tylko to chuligaństwo. bandy·
tyzm, spać nie dają. Pod strachem tyją.
-To jut trzeci napad- mówi
Genowefa J. W ubiegłym roku
męta pobiłl, ale nie motna byto
ich rozpoznać bo się zamaskowali. Teraz wszystkich rozpoznałam 1 powiem połlcjl kto nas
napada. Zresztą nie tylko nas
U siostry kilka domów dalej tet
wewtorekwnocybyll. Szyby powybijane, a siostra pobita, bę
dzie operację miała. ChelałOby
się stąd wyjechać, tylko nio ma
dokąd - mówi kobieta l odera
/>y.

P.S. Pollcjanci z Górna nleołl
cjalnle przyznan, te 5 patdZiernika br. był napad na J _ KRP
w Kielcach prowadzi dochodzenie w tej aprawle. Być mott chodzi o jakieś porachunki.
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Niezwykle
wydarzenia
Niemało jest ludzi, którzy zetknęli się w swoim i;yciu ze ,jawiskami,
które trudlll) racjonalnie wytlumaczyć, z dziwnymi przypadkami, z niezwyklymi wydarzeniami. Zwracamy się do nich z prośbą -napiszcie do
nas (z dopiskiem na kopercie: "Niezwykle zdarzenie'?, spróbujcie
opisać te przypadki (mogą to być również opowieści zasłyszane,
doświadczenia osób bliskich, znajomych).
Kiedy201otpowojnieodl'l•/etfzilrmtamtąmiej.rcowoiC,

Wojna - strzaly
do ducha?

dowitdziulemsir. że w rym tlomu mitszkol partyzant, króry potlczo.r zatrzymania (w .rwo/m domu) zob/1 w kuchni
Niemca. liistorio to mogłaby .rluiyC do straszenia niegnecztrych dzieci, gt/yby nie/akt, że zdarzy/o .rir naprawt/f, a ja czo.romf burlzr sir w nory zlany patem, w uszach
tliwirczy m fpisk .Nitmca •. Ktokol~·itk mÓgłby mi pomóc
w wyjoillitniu tego zjawisko, prosz~ o pomoc.

achęcony opowiodo"iami imrych ludzi w ~·a·
.rujrubrycepo.rlonowilemopisoCMydantllit,
kuirego wspomnitniejeszcze dziś podtuni mi
~'losy z g/Oiłly. Ruadziała się w45 r. w potlwarszawskltj
A.J
wsi (naz~ nit pamiętam), gdzie. nuciły mnie wqjerme lo·
Kielce.
sy. Poszukiłmlem jokieji kryjOwki, ole balem się wy}iC
otwarcie do ludzi, w obawic pnrd konfitltlltamf, dlorego
uci~.rzylem .rl_ę widząc w odlrgloici ak. 500 m od zobll(/tr
by/ dzitń 11 grudnia, watsnt loropięćwoli dom, ttOJqcyobok ~os u, ·kolocme_ntano. Wyglqd~lll_a
dziesiąte. Zoczynot patfoC pierwszy 1~
opuszczony cosprowtlztltm ~b~trwlf!qcgopru: 2 dm. Nte
go rokuinleg. Wtoklwlainledzitń M-)'zorllO"Diylem nikogo w obt)scru, mkt td
pad/o mi jechnC do Gfu.rzycy do prel~mtędy
\
•
wentoriumpomojqcór«.Zkf,którotompntbywo·
lona,I«Ztniu.
me
chodztl..
.
' ~~'
-.;.\
.
· :,..
\
. gntdnioole.chcialommitCdzieckowdomuna
Tąo dnro
·
.~~
\ · ·· -:•
i~·iętoBoiąoNorodunia.Zwolnilomsięz
lal ulewny ... ·..
· -~
.._ ~
procy ; rano ~jechałom pociagiem
_ :~~ - --- ~
.• • ,.
doWalbnycha,azWalbnycho.auto-deszcz, wirc ~ ,.
•
•
• busem do Gfu.rzycy. Kierowniczka prezdeydowo• ..- o. Jem sir, it .......:,ł""' <:..
·
,'• ..." ~·tlltorium nfe robiła trudnoici abym
schronir .rir w " ·~_., .
d ·· ~ watini<izobralodzitekowięc zoroz
tamrym
'-~
f
poobfedzlewyruszylyimywdrogrpodomu. Pod
~_.; wrot11q,czyfidodomu. Tymczasem po;:;,;~ ~..._
J
godazoczrlasirpogar.rzaC.Sniegzdt.rz·
czem zomitnlo/ sir w Jnidną zodymkr.
.rprawclzi·
A11tobus którymjechalyimy był pne~l
Iem- ni~
niony. Nowt:t w pne}iciu stoli ludzie.
było niko~
Tobylopopoludnieiwirk.rzoiCposa(
go.
...~. żerów wrarolo z procy. Siedtiolam z
Wsudlem
oknem/1'0+
•..:
zej rzolem
"'"' którytdprawdopodobnitwrocolzeslużby.
sir-dom~
Autobus wlókł sir po~~o'Oli. No przy.rronkach
glqdal
jak
' • wciskali sir 11Dwf, pnemonnirclludzie. Prach~·i/Q1ł.·aopu.rt·
wie nikt 11ie ~.riodol, nie .rlychoC było raz·
mOw tylko jetfnrutqjny szum motoru. l naraz
zobaczyłom gwałtowny ntch kierowcy. Takie
zornknirre, wirc po.r- \
.rilm! szarpnircie kierownicą J u11tobus mam en·
tanowilern, it.rięlam
tolllit stu11ql. Motorttcichl, o kirrowca Idoljakby
pndpif.
7jotllem '
umdfo11y no kierownicy. Mllirjant stający przy
szybko kolarj~ i polo- \'
lin~· i ach pit",.·.rzy chciał jeot..,•.:onyC i zo/xJczyCcosir
1
iyltm.rirspaC, ole bu-nu nie pozwalało mi l
-i

Z

Cud na drodze

110

~ne- >J''
~

~

.: .":_\;r
~

Wprawdzittumuskoriczyl.rięJJ

Chcesz wiedziećjaki(a) jesteś?

Narysuj drzewo, drzewo owocowe,
n:lilepiej jak potrafisz!
Drzewo symbolizuje :i;)•de czlo.,.ieka. Rys unek drze11·a jest 11ięc rysunkiem samego Ciebie. Masz więcej ni:id'fl'ana~cie lat nary~ owocowe drzewo na kartce papieru l ronnacie A4, pod~ datę i godzinę
swego urodzenia i przyślij na nasz adres (Kielce, Targo11·a 18- "Dne,.·o", omaCQ.i~c przesyłkę pseudonimem). Odpo11iemy a jaki jesteś,
jaki masz charakter l co Cię n•entualnle czeka.
'

Dziś

Makabreski

Je'

".
fl:~· d::~::~e:np::!~/~,,:~r:~~q'",;~ic!a':

pierwsze odpowiedzi:

"MUCHA"- J esteś osobą 1ywotną i peł ną fa ntazji, mającą wi ęcej
duta może pewpoczuciu braku
oparcia.
Należysz chybą do ludzi, którzy l ubią dobrze jeść.
Zwracaj więcej uwagi na innyc h.
"MAJKA"- Lubisz życie, choć jesteś zorientowana na przeszlośt.
Są w Tobie tęsknot y i nostalgia, trochę marzysz. Czy nie za dużo
myślisz o osiągnięciu dóbr materialnych? Z Twojego rysu nku wy nika, że jesteś zaborcza życiowo. Zastanów si ę czy przypadkiem niezbyt fałszywie oceniasz rzeczyw istość. J esteś niecierpliwa i naiwna.
Pomyśl, czy przypadkiem nie brak Ci poczucia rzeczywistości.
skłonn ości do "być" niż ,.mict". Cechuje Cię zbyt
ność siebie i egocentryzm, przy równoczesnym

Ślub z trupem
1/urąo /944r.Itinql w War.szawitwzamachudokonanympnt'Z.Szarc:Sztr?gr,
:nony oprawca Polaków, gen. F. Kutiirhtra. ,

Trumnru Mokami hit/troWC'Q uminzrzono "''palant Bruh/a, l 111
makabtye:na «rtmanla... wilubln rrupa.

odbyło

IIir

Tq ncugtilnq panną mlodq by/a cdrka 1/immltra, która przn/ pachtiK·kit'm
nantr:Zont'g<l, pa.rtano~·ila wstqpiC z nim wzwlquk mafieriski.
Okryta klmn ialoby, IIIO)qr przy rwlolulrh Ku/Schery. ilubo ..·a/Q
trupowi.

maliniską

\

»'itnwił

ZEJII

~=z~ac~. ~~~~/::.:t

usnąć,

wirc:

:umk~rąlenr

wstaf~m

i

CAl ~ ;;~;;::;;:;::b:::;·s~:i~~;::~;~,;:!~;;;

~~

okna, a tak·
'
ic(nlt wic:mczt rnu) drZ'II'i od l
pi~'llicy. Ldoltm w ten sptJsób, ie
nogi miałem zwrócone ku kuchni, widtiale.m okno zlla]dlljące .rir tom. Leialem na lóiku i rozmyi·
lałem, corabiCda/tj, gdy nagle. w blasku blyskowicy 110 tle
okno zolxlctylem 11iemieckiegożolnitno z korablnem "Y"
cc:lo"'"onym "''~'mnie. Zdębiałem, krt'W idrfa się w iylach,
ale prawą rrkq pomaca/ em • vl.ra ·ukrytego pod poduszką i
oddolem8stnolów(tzn.wysmelalemculymagazynek)w
stronr Niemca (paznolem 10 po hełmie) i wtedy u.rly.rza·
Iem ro- nieludzki pisk, którt"go atfpowil"dnikiem mógłby
był pisk zarzynanych i~·iti. Wy.rtra.rzyl~m sir nie 110 iarry,
rym bardziej, że .Niemiec" jeszcze stoino nogach, więc
ztrwo/emsirzpa.rlonioichwycilem .steno"pnrilieszon~

go wraz z ubraniem pnez kne.rlo. po czym wystnelolem
cały magazynek (rj. JO nabojów) .• Niemiec'" upadł, o ja ze
strachu balem .rir pOjiC zobaczyć, co z nim. Dopftro rano
pa bezstllnej IIOCJI odM-·ażylem sir pójić do kuchni. Ku
memu pneroieniu .Niemca" nie. byto. Teraz pOtlam porr
faktów, 110 uzo.radnienlt, ie.sirniepomyfil~m. Popierwsu
nit było innego wyjścia, po drugie nic nie przetrzyma urif
38 .rtnalilw z adlegloici 5 m, potnecie.- 110 i donoch były
ryJka odpryski po 5 pociskoch (a gdzie reszta l!) po czwarrt
-okno pozo.Jtalocol~. pocisld (co dziwne) go nit wybily.

puiciq.KitroW<'onamomtlltpadlllóslgloM'flnie magqcM-yknw~iC słowa rylkorrką dol znak oby nieotwi·
mtCtychdnwi. Pnyloiy/ po/H do ust obywszyscy spokojnie, bez poipirchu w..yszli tylnymi dnw/omi. Milicjant,
ja z tfzieckitm i kitrowco wychodziliimy no koi'rcu. Pomi·
mo wrzein/e zapadajqugo zmroki/ dapitro teraz możno
bylozo/xJrzyCcosięstolo. Pnetlniekolo.ramochodusifnie
skrrconewbokzatrzymalysirdoslowllitakilkocenrymet·
rów fl(l(/ prupaiciq. Klerowca był w szoku. Nie Mytloby l z
.ritbinlowa. K10i lepiej zaritllfO~'Dnyzauwaiyl, itjestti1/ty 5 km od Walbnycho. Wokól nie. widaC ani jednego
i"'•iatelko co by wskoZ)"lł'Dio no zamieszkany teren. Droga
mol o uctrnczana pt!Wnit u wzglrtlu i no pogodf. Stoi wirc
na brzlutlziusporo grupa ba rodnych ludzi. Porrzymy na to
ro .rir stolo i takjakoi spoglądamy po .robie przyjaźnie
Hctfi/iwi, it}ttlnok tyjemy, Obok mego dziecko przykucnq/ milicjol/l l zapytał: Jak ci na imlęl- Moria- otlpawiedziolo cOrrczka. Stoma kobieta u wzruszeniem powiedziała: To dla Morii te kol o samochodujednak sir zatrzymały w odpo111'iednim mld.rcu. Ta jedyne dziecko, które z
nami jechało. Nie byto innd rody. Rllszyliimy pieszo w
stronr Wałbrzycha. Podroduubywaloludzl, alemojqcOr·
tczkędosomego Walbrzycha niei/l no rrku,
(Nor;wisko i adres
tnan~ redakqi)
tyli. Sławomir Go/(mirt:
1

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

rys. Tomasz Kordtusz
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Filmy na niedzielę poleca
Jarosław Chlewicld "Audio-video MAX"
"Pa~Nort "

"W potrzasku"

STkOSAłS

Świętokrzyskie b\jemnice

Europejskie
królestwa

"Pocalunek przed śmi erc~"

W ekstrawagancki lecz. deka-

dencki świat arystokracji w Newport wkracza w polowie lat dwu-

rodem z Maleszowej

dziestych miody człowiek Tymo-

~~~~S~b:'!.,~;-~;z~ł: ~~k"i:k~

spo ł ecznych

mzin. W poszukiwa-

~:~r:fe~~~d~ato",i~t:j!kb~~
~~~~i;~k1l;g;~~~d-a"~ie~~t

Ie, przywódcze cechy i zdolności

psychoterJpeutyczne,

ma'bne-

~z~~;bk~z~b:~k1~~~~~~e:h:

nego szacunku, uznania. Ale
wkrótce końc~y się czas powodze-

~~~~::~~~IJ"s~~i~~~~;J~"!~
takte prokurator.

Były wi~zień

kryminalny H:my
nie mote uwierz)t swojemu
szcz~ctu. Olo w kilka godzm po
opuszczeniu WI ~Zienia s1ada do

fZ~;r:r! S(y~~: !ci!~~ !h~:
~s:,~~i~e;~~~\i~::i~~f~~~

.,Mr. Nort"'- .,Pan No rtb~. Rei.yscria Danny Huslon. Gnl,j-: AnIony EP-ards, Angelika lluston,

!:;:!~:1~c~:h:zNe~~::;·&;
Crnter.
Dr~czona
poczuciem winy
w związku z tracłczną śmiercią
siostry bld.niaczki Ellen stara si~
poznać
okoliczności
jej
domniemanego
samobójstwa.
Siedząc tycie Doroly, siostra Italia na ślad tajemniczego m~żczyz
ny. Okazuje SI~. te sioslra. która
stron ila od towarzystwa, związana
była uczuciowo z pewnym dżen·
1elmenem. Zuelnie, całkiem nieznanym. Ale 010 Ellen tet przetywaszalony romans. Jonatan to uo-

dopiero zaczynaj" si~ prawdziwe
kłopoty. Po drodze zatrzymuje s\~

~~tzaj~~~ ~r~:~~?e P~~r~~~~a
On~~!~t ~ł~lii,tfci~o~a b~:~~

cio1ka, goni za nią konku rencja.
A w bagażniku limuzyny kumple
od knrt ukryli zy, loki gangstera i

~~ ~:'s~~en~~g~;~i~~ef;~f:j11~~:

rego st;1je się w ten prosty sposób
barwne, skomplikowane, n przede
wszystkim- niebezpieczne. W sumie półtorej godziny akcji, bardzo
dobr.l. kaseta na relaks dla oczu.
"Trouble bound" - ., W potnasku". Rei)·seri a Jefrey Re iner.
Grij~: Michael Madsen, Patrida

..

~r~:::· ~u\iJ~ul.

sobieniew~lelklch męskich walorów, ale pokochać takiego typa, to

śmiertelna pomyłka.

..A klssbefore dylng"- .,Pocalunek przed śmlert:i4'', Rei)·~ri a J ames DearJ:en. G~~: l\1att Dillon,
Sean Youna:.89 min ut. Dystrybucja
w Pol~ m Ho me Video.

Oystl)·bucja

Kino

''od... zyc1a
. . ?.
Wl
o nosc
Kilkadziesiątlat temu Festiwal
Filmowy w Wenecji cieszył się
najwi~kszym prestiżem wśród tego roduju imprez (ten w Cannes
uwatany by ł za bardziej ~komer
cyjny" niż artystyczny). Póżniej
jego rangamocno podupadła i gdy
dziewi~ lal temu główną nagrodę
- Zlotego Lwa- w~czo n o Krzynlorowi Zanussiemu za .Rok spokojnego słońca", to filmowi
niewiele pomogło i przeszedł on
bez echa (r6wniet w Polsce!). Teraz Wenecja odzyskuje swój dawny blask, a Zloty Lew nabiera
niegdysiejszej wagi. Dz1siaj ta
nagroda od razu promuje film na
wyżyny kina europejskiego i bu·
dzi zainteresowanie dystrybu·
torów z calego świata. Dlatego,
gdyostatnioodblemiJąwWenecji

Knysdor Kid lo111-sld, to było wia·
domo, te jego nagrodzony film
ma od razu zagwarantowany suk·
ce~ na skal~ nie tylko europejską .

Przykro tylko, te lnur dla najwybitniejszego obecnie polskiego
retysera przypadł równocześnie
filmowi frnncusko-szwajcarsko-polskiemu. Ta kolejność niejest
przypadkoy,a - ,.Trzy kolory:
niebieski" 10 w 70 proc.. film francuski, w 20 proc. Sl.wa,~carski
i lO proc. polski (la kic były proporcje w finansowaniu dzieła). Nic
w tym dziwnego, skoro tylko co
czw.trty film podp1sany przez naszą konematografi~jesl napray,d~

polski, a. cala reszta to koprodukcjezNiemcanll, Francuzami 1Bóg
wie kim jeszcze. Olatego me powmno nas zdum1ew)IC, te w film1e

Wajdy "Pierścionek z orłem w koronie powstańcy warszawscy
wałczyli z Ruskimi, a nie z Niemcami. PrzeciettoNiemcy zapłacili
za wyprodukowanie tego dziełka .
Ternzszerpolskiej(?)kmematogr.łfii uprosi ł producentów francuskich i szwajcarskich, by ..Trzy
kolory: niebieski"' motna było
zgłosii: do Oscarajako film polski.
Mote więcb~dzie lO-procentowy
Oscar dla Pols.ki i powód do uciechy?
M

wspommeniom lub zacząć tycie
od nowa. Wybiera lt;: lrzeci'l drag~
i to w sposób najbardziej skrajny,
odrzucającdokładnie to, co łączy
lojq z poprzednim tyciem. Zmienia miejsce zam1eszkania, nikomu nie daJe nowego adresu, zosta·
wia za sobq dosłownie wszystko.
razem ze wspomnieniami. przedmiotami.
przyzwyczajeniami,
przyjażniami... Ale czy motna tak
radykalnie uzyskać wolność od
dotychczasowego tycia? Czy coś
takiego może si~ udać~

Jak wszyscy najlepsi polscy reWielki, mądry, subtelny, dostyserzy. Krzy_sztof Ki~lowski :ta kanale skonstruowany, oszczęd
czasó"': Polsk1 L~dow~J pracowal ny w środkach wyrazu, na wskroś
w rodzmnym_ kraju, aJ.Bk przy.szla • nowoczesny film, przywracający
Rzeczpospohta ..Polska. 10 wolał wiar~ wislnienie sztuki filmowej.
51
ę ~frowadz~kza gr.mtcę .. Ta Kieślowski udowodnil,te w kinie
prawi _owofi: ty o z pozoru Jesl zalanym przez przemysłowo ro-

~~d~;~aj~~~~~o~~~~~~ak~;;;~; duk~wanq ro~rywk~. ciągle j~sz
~ie .m~ienię~~~~~~ .. P~_wójne ~~e:~s'sz~~~~~Sy,~:to~:Z:k:;~

li~~~~al ~~~~ ncji~.,To;; k o~~~~ p!~:i~~:~;~~:~: ~~~ii~~~~~~
1

1

n1e~ 1eskt takt~ •. a w dodatku j~St

to p1erwsza częsc tryptyku naw l ązując~~?. do naro~o_wych b::r.r:v
FrancJI l ~~hsymbohkl-wolnoścl,
rów~OŚ~I 1 braters_l;'a· W _'Ym film1e !dz1e o wotn~,a1e me w od·
niesieniu do fycta spolcc~nego
czy połltyczne~o, ale md)'Widualnego,. wręcz mtymnego .. Bohaterką jesl młoda. przystojna kob1eta. klórd ~wypadku sa~ochodowym traci męt~ (wyblinego

narzysty KrzySZiora Piesie,.iaa,
polskiego operatora Slturomlra
ldzhtka (takte nagrodzonego
w Wenecji), polskiego kompozy·
loraZbicniewaPreisnera,polskich
muzyków (Symfonia Varsovia,
Chór Filharmonii Śląskiej, soliś
ci). aktorki polskiego pochodze·
nia Julleue Binocbe (nagrodzona
w Wenecji) i kinematografii...
rrancuskiej. Co za czasy, w któryc h palisiwa polskiego nie stać na

~~:P~~n~~r.'c:e d~~~~o;Y~f:~ ~~k~~~~~:w. wartościowych,

- SWOich naJblltszych, SWÓJ ŚWiat,
swoje dolychaasowe życłe. Mo te
popełnić .samobójstY>'O, oddał s1ę

TADEUSZ WIĄCEK

Po przyjeidzie do Drezna
urodzona w Małeazowej koło
Usowa Franciszka z domu
Krasińska :r:ostała oficjalnie
u:r:nana :r:a małionkt król~ 
cza Karola. syna Augusta III.
Do pełnego szczęścia byto
jednak daleko. Franciszka
często przesiadywata sama w
opustoszałej rezydencji. Jak
bowiem motna wyczytać w
,.Złotej księdze szlachty polskieJ• 2ych l ińskiego Karot najwięcej czasu spędzał na pało
waniach. Dopiero pod koniec
tycia zaczął doceniać przym«xv Franciszki, ale słaba to
jut była dla niej pociecha.
Zmarła w Dretnie w 1796 r. W
pół r oku potem zmarł Karol.
Z kolei rok później Ich jedyna córka- urodzona w 1779 r.
Maria Krystyna Saska - pa ł
lubila ksifcla Karola Emanuela Sabaudzkiego z rodu Carignan. W ten sposób sta ł a się
matką (a Fr anciszka z Mateazowej- pramatką) rodu panującego na tronie włoskim.
Jednocześnie w prostej linii
Mar ia była prababką krOia
Humberta, króla hiszpańskie
go Amadeusza, księżny Klotyidy Napoleonowej i królowej
Portugalii Marii Pil.
Warto o tychwszystkich koneksjach pamiętać przy zwiedzaniu pięknej kaplicy Krasiń
skich w Lisowie l niepozornych resztek zamku w Maleszowęj.

Po śmierci męta Marla Krystyna wyszła powtórnie za
mą1. za lekarza francuskiego
mianowanegoprzezNapoleona l księciem Montlear. Mieszkafaznim wParytu, gdzie prowadziła otywione kontakty z
emig racją

polską

przybytą

tam po upadku powstania listopadowego i gdzie zm arła w
1851 r. Podobnie jak matce
(Franciszce) Sejm
polski
przyznał jej dożywotnią pensję.

Z malieństwa z Francuzem
przyszła na świat k sltiniczka
Augusta Montłear. Przez cale
tycie znana była ona z do-

broczynnośel. Z czasem nauczyła się języka polskiego l
osiadla w Galicji, w części
dóbr lanckorOńskich pod Kalwarią Zebrzydowską,
które
przypadły jej po babce Franciszce. Tutaj Augusta zmarła
nagłe (podejrzewano
morderatwa lub jmi81"ć samobófcz.ą) zrobiwszy jednak przedtem znaczne zapisy testamentowe na cełe dobroczynne.
Tak wtaśnłe wyg litdała romantyc:ma historia Franciaz·
k i z Małeszowej.
Do jej wielkiego spopularyzowania przyczyntła się w XIX
w. słynna wOwcz.as p1sarka
Klementyna z Tańsldch Hoffmanowa. Syta ona wychowanką siostrzenicy Franciszki
l na domiar wszystkiego znała
doskonale rodzinne okolice
swej bohaterki. gdyż rodzina
Tańsklch miała majątek w pobłitu Łaglewników i Chmielnika.
Według ustnej tradycji Hoffmanowa opublikowała w 1825 r
..Dziennik Franclszld Kraslńs
kier. który póżnlej Wielu uwatało za autentyczny. Uł"W'ór ten
zaliczany jest do najlepszych
polskJch
powieści
doby
przedllstopadowej. Krytycy
podkreślają zwłaszcza doakonałe
odzwierciedlenie
przez Hoffmanową świata
wewnętrznych przeżyć Franciszki. Z bliższych nam okolic
motna w .. Dzienniku" znaletć
opis pobytu królewiczówny w
Sulgostowie w opoczyńskim l
opis sadzeola świerka na
cmentarzu przy kościele w LIsowie. Zachowały się przekazy, te świerkten rOSI jeszcze w

1833r
l w ten o to sp osób wróci l iś-
my do U sowa, s kąd rozpocztliśmy o powieść o

Krasiris·
kich. Trzeb a wifC obej rzeć
ufundowa ną przez nich wsp aniał4 kaplią św. Barbary.
CEZARY JAS'TRZĘBSKJ
(W nasłfpnym odcinku
- kaplica łw. Barbary)

Z regionalnej witryny

Nowy plan Kielc
W "IVSZI'II'Ski• .-,·llla•llid•ir .,Jodt ""l ,ba Kioek.

bn~ llkazał

Publikacjęwydanowst.ah 1;20.000
na ładnym , kredowanym ~p1erze. bWiera wykaz ubc, sp1s hnit lutobuso-wych, pian osirdh Na Stoku 1 S'*tflo-

k.rzyskiego,maptrna,bhUąchokohc

Niestety,podobniCJakktlkamn)'cllOS·
tatnio"W)'danychpl3nóWK1rlcitrnza·
WieTli wiele blfdów. Przede 'llrt:l)'51klm
nte prudsuwiami:&S'II wpełnych Jralll·
cac:h administrK)'Jnych. Bt~ntr orna·
czonrąno"eos~edlawzachodn.e}ctf·

ści mi;uta,

gdzie n.e ma Śhcho,....:, 1 na
ICh nurjscu •"JiisanO Pod Dalni~ Auton:yz.nnaczylitdrue:istnltJ4Crzłnomtt

..-odny

w

zn;KU~ie

re:zrrYKit ,.Śhcho•t~-e:· i

pnesadnh t

w1rltok.ą Jueo-

~Sz~~naKadzdnt.lyltoz

tat pobłclnqo przeci4du wyn1b ąc,
tt: ru dobry plan Kłeke bfd4 ~ue
musiJiy poa:eta:.
tCo)
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ZGI..IBIONObhl""'*"!joU~MZK

SPRZEDAZ

KUPNO

nazWI<o,.,..Ryazanl.

KIJPIĘpnedpła.lt.IGIIce,tel.łi7-0UI,

61-łi0-~61-62--412.

'Jł/Nl

KIJPIĘpnedpllłltKlelce,32-23-o9

22819/g

KIJPIĘ,!IW-~"do,.....,...,

66-n_.g

22193/g

KIJPIĘmalyplotc•kllniiAcyloy

l<ltloe,

31-<16-44.
22510111
~plt.nlno.Klek:t,5 1 7-*223h.lg
KUPIĘ pn:edpla~. Kleb, 66-36-i!..

61-5()..31.

22627/g

..

22731/g

SićftPANSKIJauktg..tol~
226651g

uli~

szeztPANSKA~~~

eltr.ntlaly,..OJiitlwMJaekaSlc.z~·
:l26&łlg

IMII(I.

ZOECVDOWNIIEkuplf...,.~

wrtton"~~:~a..lllgieiDtlll<leklbwollolcy.TIIł.

SPftZEOAMdom)tdnopoz)omowyołOOm

kw.wykońełony-RMioni.Ołerty9265 .Sio

woludu"Radom.

9265fr

Sf>ftZEDAM dtialllł 6000 m, pnezlmuft

.. moc:hoct)'.Kltlce,Ooow.a.~OW$U&vv

I<AWł'LEAAA

17 m

do~.._ Teł.

~-

227457/g

POśAEDNiC'T'M),IQOiOIIiOCriil•k,up

_...,..,...._Kiotlee,lll&.nlf.. wk;za61,
t.1.66-12-71.
~D

".,.,,

STNłCJAta.uczrM.Klelce,61-30-64.

SPRZEON.!dom ~OW'/. More""ca. ul.

tei. SM-17.

MIE5ZKN'4-=:

r..rw;u.klego c-. pocz~
22518/k

11..07-25.

NIIGIELSKI-k.or~,.,eg;ziiiWI'/.1Iv-

IIIIIC.Ze...._l<lea,253-7!i.
2249-4/g
KURSY Qblhl(ji kompui.,.Ow 18M. Kltlce,
SIUZtC;a1,1p.Siudio.M«"Ml.493-19.

RÓZNE

"""'

tel.
92S&IA

321..a30.321-258.

221!101/g

M-3,4łmw0Wowcuśw.~aeorwkrt·
dylnaiOelcez~~doptatyKielct,

27-«10.

POSZ1.JKU.I;,M41(lelce,423-11 ,

LOMeAAO - Mli!y(:hmia$lowe POl'ttzkl

21e.52/g

66-45..()2,

TOWARZYSKIE
.EUXR'~elrllkcyJrlyehp&fl.
Mltrymoniwft.~.411~.

2176&/g

AGENCJA~zatn.ldlllalrakcri
ne~Kielce.234..()9pgtll.224111/g

22517/g

dyakreclf!UCZCIM>SŁ.Oiorll"''9263/r,Sl'

IMJ.Ir

USŁUGI
MALOWANIE,~-. W.let'-·
nie.660-420.

21789/g

f>RODUKCJAł~trtnlln.Wojllo:e

219S2/g

PROWAOZIMYusługlPQdllkowe,kłifgl

podatkowepe!nyzekrnkaltoowo*:l.zu-

n;onlll podaU<.owe. laprasurny- Aeóom.
Wemere•e.pok.518-15).
9242/'R

225411S1g

Wlo&ZKłl w

CHCESZzarob!C 400tya. cll:iltnnił, ""&Z

umoch6d-zlld1;WOO\.RIIdon\,262-23

""''

/łGEJłCJAC.W.~I!USIESSSER

vta::Szalrudni~orOWeelnychwKlll

goeh. cłlłl,. z ui!IOChodeol\. TK Wwsu-

-10221264--447,26&-479,286-763.

"""'

STOLNIZ- Srlkóoob-Hoooiny. ul.l'l-u-

MY-'-19.
LEKTóAOW

22838/g

~

~.
22833/g

ZATRl.lONłĘ~-~
~1.-ytalubrencłitei.Klll

22539/g

Amerykańska Firma

.WRIGLEV
zatrudni:
wytutalcente

ui. Szablewsldego6

Jl~i.1 f~l~)~~~2~32.

kulacjikonba\dOIII.TII.502-97

ZGUBY
e- z!IUbilll ..gltymecjf
22511/g

RADEKPiolr zgt.lblllegltymeclf atudolnc-

22526/g

KUTAKrzya.z!Qizgub~ie9ityiiiiiC"&Zkoł-

....

22496/g
OlJOAPiolrłQUbil"91tymac;lf&Zkoinll,

bietrnM~Pt<S.

ZGIBONO

lllilttq

227&elg
1~

•azzdok\llllllnllmi.nąeR.tldarnyA-ł'
KIMce,Sienkllowk:u7ł.

V.j..

ASO VW, AUDI Kielce-Dyminy
te1. 61-60-95,61-62-42,420-91 wewn. 25, 1ax61-58-03,tlx612697

ocłam przelarg orerto1f)' na
Lp.
Nazwa środka uwalego
l) sam. Rkamaz S320R
l) sam.,je(cz317D3) sam. ~kamuS511"
4) sam. ~kamaz S320R

S)

6)
7)
8)
9)
10)
11 )
12)
l))

k4Polilechni!i$ońttakrlY$kiiJ.

EXBUD-1

WRJGLEY POLAND

14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
li)
22)

slk~

Bogaty wybór modeli VW i AUDI
-wszystkie po atrakcyjnych cenach!
Samochody z kontyngentu bezcłowego jut od stycznia ...
np. VW VENTO·- cena 2'6.032 DM
Zapisz się jeszcze dzisiaj!

OCenijemy:
-atrakcrine,stalewynagro·
dzenie
- prac~ w młodym zespole
- bezpłatne szkolenie
Oferty pisemne:

22111Sig

klflóopracywNitt-.ct~wuwoclldlbu

dowl.lfl)dlora.zapecjabtowwzakr•allokal-

NtCłGOLSKA

Zapisy na kontyngent bezcłowy ·94
- rozpoczęte.

- mlodqo fn#.czyzn~ (20 -30 lal}

FIRWI.Ecuru"KIItlce,Zlouo23poaru-

COI,Podluief$..

~

Pn:ed.siębiorshro Produkcyjno-Tra nsportowe
w Kiciuch ul. Batalionów Chlop~kich 82 lel.lrax 559- 8 6, u nlr. 528- 01, 05

dytkol•e• dll

rnlodyehkob<eLKlele._614-ł72.

4 ... 176.

22955/g

ZAMIENIĘ!Ne&zlla. .

M-3(40111,1NI~IIubdom.lldoQł. .
~<~e~ce,409-39
22963/e

~
~

MlESZXNf!EIIkHnlldzlllłlllooSt.Z.g-

naiWk,lel2~71&.

PRACA
PRACA -

22671S1g

,.._6.5Ll.echtlw

7S,te1.43fl.

POSZlJKWĘ da ~lte· mMoa.zan;.
2-pok(ljowegon~~Uroezy$1wlubwolcolicV

- oru samochbd

Polsl<iegD28a,552-39.

21994/g

Twoje szczęśliwe znaki
na nadchodzący rok

21929/g

"".a... do '"YN~

SIJiEJU040ł;SAZerotya:ne.u~

Ibldom

229511g

SPRl.EOAMprłlCDPf
NOWOon.rty.Adl_,.,...~

Kielca,66-<19-7D.

(H•'-~III)wKlelc:eeii.Telll..07-25.

-pos iad-_jącq;omin.ś redn ie

22365/g

220491g

254-11

~11-35-09

SPOTtWIIA,I"CWy''ftlll:lwarzyslue, Tel.

27-253.

"""'

SPf!.ZEON.Ikontenef.~lbozoo<M;

K.eb,31-o2-96.

KOREPEl'YC:Ez~M,.I!IIIIyloli.~.

22337/g

LOKALE

EKSPRESOWE

2255&18

AUTO-MO TO

AGENCJot...PU"~.IIIiuzQ, .....
cll:łalkl,~~-zamlenLKielce,
ot.Wolrootcl4.t.C.~

Klllce,31..(M-81.

QOd ustew, Kantor ezyrw~y teką w
niedziele. Kiełte. hotel ,Brioslol', teł.

.-.mocho-

pooazukuje

22431/g

PóSiiJi(iJit

tn~~kc;JM".

9260/A

HOLOWANI[-~NIIIOCho-

NA UKA

1 utvt*'-.

Jłł,dofrl.

IHTERNATIONAL HCliJSE

22&37/g

biiOilł.J(Ę~włro\lwlowicacl\
8uako,2$48.
469/b

NAUKA if.eyU

en~•

t~jata.!tm w Billłobru·

tpn.O.m. Willdomtlić
•S9-<IU".czor..n.

g~~c;h

SPRZ.EDNA~zdomkil1n.Klelclo,

~iz~t.&.

pn:«<rozllodo:lwa/Wm,dDdello.lzal)ezpie-.

kw.) weentrun~Ra<lofnla.llller~klego,

SPRZEDAM ctuly komlor1owy dom w
:Jl-12-59

_..lnitiJW'rantllł,tabezpoecz..

OOW't'NAJĘćlApoiOwlllklei)O.Ifok.42m

SPRlEOAMc;lom. 1 ... 616-716.22629/g
cenlr\III'IIOik Tll56-662.

KQNSEAW'ACJĄ ~- Kl*e.
15~14
22680łg
JOfO'-f'ESTĘ"
!ISn
Kieb,
3142-o9.
2284tlg
AUTOIILNUOi...,...M~ge"~
linny.Audiovoo:'-lnU!UuiM:zp;ec,....,_,

mlea>:Uńclaoaucz)lcleWblytvj.akleh.Ttl.

22486/g
SPfłlEO.W cll:łalllł budcrMII"- 900 m
pnyui.Z....-.116-73-5<1
22689/g
~2PQ16.

227S9/g

66-13-ł2po20.

NIERUCHOMOSCI

PiAć pod gar at. CJ:er.-,526-60.

MED YCYNA

NU M E R2 41

221132/g

sam.~latra81S"
sam._nysa~

Sllm. _kamaz SS W
sam. ,jelcz l w 64r
sam.,jelcz3 Wll7'"
sam. ~polonez" l.
cementonaczepa NW 181
pr'l)'(:ltpaiiLS0-11
przyczcpa i iLS0-11
przyczepa campins N-126
zprniarka
zpmiatU
.,SIIr dtwig ~hydros" 61.
wózek widłowy
tokarka TUD-SO
WlCrtarka WSD-16
uf24dzeniedyspozytorskie

dzierbw~:

lub spn edai nasl ~pl(j~rych
nr reJ. (ewide n )
RAG )li 8
RAG3l) H
RAG 3108
RAG 184 B
RAG3148
RAGJISB
RAG 271 B
RAG 328 R
RAGU9H
RAD 208 B
RAS 253 B
RAS2S18
RAS24 78
RAS 257 8
1288/580
1290/580
RAG ll7 H
11291763
9211400
1071/401
1898/626

tełeru,.g.nyoR

środ ków

tn·alych:
rokbudowy
1979
1982
1988

1979
1988
1983
1989
1990
1989
1988
1989
1976
1976
1976
1977
1971
1979

1977
1976
198S
198S
1992
1981
1987

ł829/626

~~~ !~~~~~~~~~~~ ~1rysk.

1::.ó~:~

25) ladachłodnicza
lllS/486
1991
26) sura chłodnicza
1153/486
1991
27) maszt antenowy (l lm)
395/292
1976
21) wyparzacz EWP
13121578
1989
29) prostownikm.l
190716ll i l90if63 1
1986
Ponadto wydz.ierta.wimy na bardzo ~OU}'Jtnych warunbch ·
l) stacj~ paliwwsklad której wcllod~: 4szt. zbionuk6wo pojem n~ ci po 10 tys. l katdy ,jeden zbiornik o pojemności 20 lys.littów, 4d)'SirybUiory IIOC zadaszone.
2) pomieszczenia mapzynowe nic oarzcwane o powierzchni 400 m kw budynek administ racYJ nY o powier.z:ch·
ni o~oło 150m kw., budynet warsztatowy z kanałami nap rawczymi.
l) staw rybny o powierzchni około l ha, "'TllZ w przyle&łym Ie renem, kortem lemsowym, oraz domkiem campincowym.
Ww.irodki trwale, pomieszczenia motna ogJ~ wzakladztc transportowym w Radom tu zsiedztbą w MazowSUJiliCh.

Zainteresowanych prosimy o skla(lanie orert do Przedst~bioniWil ProdukcyJoo-TransportOWC&O w Kielcach,
uLBatalion6wChlopstid182, 1ubdozatladulraMportowe&OwR!Idomiuz s.w Muowszanachwlerminicdo29.X.
Komisyjne otwucieorert nas14pi l9.X.93 o sodz. 10 w siedZibie przedsi~biOtStwa.
lastrzepmy sobie prawo wyboru oferenla i uniewatnienia przelargu wczpci lub całoki bez podania przyczyn.

'""'
Skład reklam: " Exbud 13" Biuro Reklam ,.Siowa Ludu", teł. 448-58, Kielce, ul. Taraowa 18.

Redakcja n ie odpowiada za

treść

zamieszczonych

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

ogłoszeń .

SL O WO

NUMER241

ogłasza

Z

R EKLAMĄ

•n.J···-...._
u.-........ .......
..

Komenda Wojewódzka Policj i w Radomiu
l pnetarg nieogoniczony na spnedaż następiQ~cych pojazdów:

_~,

...
........
,..l......
z~-

l) .rso 1500' rok prod. 1984, nr podw.2167970, nr silnika 938862, ctna wywolawru-15.1100.1100 zl
2),FSO llOOrok prod. l985, nrpodw.l23661l, nr silnika 11102143, <ełii"J1'0imu-17.l00.1100zl
3) "FSO ISOO''t rok prod. 1985, nr podw. 2242095, nr silnika 813200, ctn11')'11"ołl'lrczt- 5300.000 zl
4) "FSO 1500" rok prod.1985, nr podw. 251320, nr silnik11092896, cena "J'""·olaW't'll- 17.300.00011
5) "FSO 1500" rok prod. l986, nr podw. 2300388, nr silnikt 757289, cena "J"''·olawaa- 20.600.0007.1
6) "polonez 1.5 LE" rok prod. 1985, nrpodw. 171609, nr silnika 022403(1, cena wywolawcza- 22.600.000 zł
7) "polonez t.50K" rok prod. 1989, nr podw. 328865, nr silnika ~81516, cena wywolat~·cu- 37.400.00011
8) "poloncz1.5" rok prod. 1986, nrpodt~', 219919, nr silnika 248065, cena "'Y'I·ola•·cza- 24.200.000 zł
9) "polonez 1.5 LE" rok prod. 1986, nr podw. 21&518, nr silnikł 244947, cena wpmlat~·w- 24.200.00011
10) "uaz-469 B" rok prod. 1983, nr podw. 527106, nr silnika 6065n2, cena "łi')'W'olawcza ·14.900.000 zl
11) , uu469 8" rok prod. 19&3, nr podw. !:mlll, nrsilnika 108808179, ctnowywola•aa -14.9110.1100 zl
12) .,uu469 Bit roi prod.1980, nr pod•. 378120, nr silnika 70205058, cena wywoławcza -14100.000 zJ
13) "uaz469 8" rok prod. 1985, nr pod•. 019448, nr silnika 50905143, cena W}'ll·oławaa -15.600.00011
14) ,luk A06" rok prod.l98l, nr podw.l86250, nr silnika 7U987, ctnl WJ1'olaww -10.2110.1100 rl
15) .nl'S' 522 T" rok prod. 1985, nr podw.ll0144, nr silnika PNST-2243, ""'WJ1'0iawaa -10.7110.1100zl
16) .,nysa522-W" rok prod.l984, nr podw.l0765, nr silnika 480809, cena WJ1'olaww -10.2110.1100 zl
17) , n)'SJ 522 W" rok prod.l985, nrpodw. l09306, nrsilnika5086l6, cena WJ1'oi1Wtza -10.7110.1100zl
18) "nysa 522 W" rok prod. 1985, nr podw. 308207, nr silnika 651562, cena wywoławml0.700.000 zJ
19) . n)'SJ 522 OK" rok prod.l986, nr podw. llOOSI, nr silnika 9!1516, cena WJ1'ollwaa -13.5110.1100~
20) ..nJSS 522 OK" rok prod.l984, nr silnib8Sll27, nrpodw. :WI550, cena WJ1'0bwaa -10.200.1100~
21) .nyss5220K" rokprod.l986, nrpodw. lll036, nrsilnika5401117,cena wywollwaa-13.5110.1100~
22) .,n)'SJ Sll OK" rok prod. 1989, nr podw.l67366, nr silnika 461022, cena WJ1'0iawaa- 20.6011.1100 zl
ll) .,nJSS 522 W" rok prod.l984, nr podw.291814, nrsilnika 8521188, cena WJ1'oiOwaa - 10.2110.1100rl
24) "nysa 522 W" rok prod. 1984, nr podw. 296693, nr silnika 037705, cena ")'lfoławaa -10100.0007.1
25) .,n)'SJ522 W" rok prod.l98l, nr podw. 290602, nr silnika ml90, cena WJ1'olowaa- 8.5110.1100 zl
26) "nysa 522 RSPtt rokprod. 1984, nr podw. 21JS849, nr silnikA 815050, cena wywolawm-10.200.000 11
27) .,nysa522 W" rok prod. 1984, nr podw.296792, nr silnika 11170288, cena WJ1'0iawaa -10.2011.1100 zl
28) "nysa 522 M" rok prod. 1986, nr podw. 316136, nr silnika 820711, cen wywolawm -13500.000 zJ
29) "nysa522 PSK-1 " rok prod.l983, nr podw. 282714, nr silnika 889647, cena wywolawm- 8.500.00011
3(1) "nysa522 TRD" rok prod.l986, nr podw. 318406, nr silnika 486965, cent "łi')'W'oławm -13..500.000 zł
31) ,.jcla315" MS 31 rok prod. 1985, nr podw. 9516, nr silnika 85020180, cena "tl")"'·oła•m- 65.500.000zl
32)tnnsporteropancenony BTR-60-PBnrpodw.l902, nr silników 13~ 1527,cen.a wywoławm - 8.000.000zl
ll) motocykl WSK-IlS rok prod. 1985, nr nmy 3467584, nr silnika 45m9, cena WJ1'olawaa - 1.3110.1100 rl
34) motocykl \VSK-125rok prod.l985, nrramy3462881, nr silnika 447221,cena "łi')'W'oławm -1.300.0007.1
l5) "wołga g.az-24" rok prod. 1983, nrpodw. 964705, nr silnika 794149, cena wywoławcza- 14.500.000 zł
36) "nysa522-0K rok prod.1989, nr podw. 361293, nr silnika 1075068, c:eDJ11")'li"OIIwm- 20.600.000zl.
Przetarg

STRONA 17

odbędzie się

w magazynie KWP w, Radomiu zlokalizowanym we Wsoli

27.X.93 r. o godz. 10.
do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10 proc. ceny wywona kontoNBP lO/ Radom nr67016-955l-ll9-l, adres KWPwRadomiu, ul. li
Listopada 43, n ajpóź ni ej w przeddzień przetargu. Wpłacone wadium od najwyższej ce·
ny wywoławczej uprawnia do uczestniczenia w przetargu wszystkich pojazdów. Zgło
szone pojazdy można oglądać najeden dzień przed przetargiem w godz. od 10 do 13 w
magazynie we Wsol i.
Przystępujący

ławczej

W przypadku bra ku nabywców na ww. pojazdy w l przetargu KWP w Radomiu ogłasza
fi przetarg nieograniczony 27.X.93 r. o godz. 13.
Cenę wywoławczą

na pojazdy obniżasię o 50 proc. pozostałe warunki przetargu pozos-

Juvent ur

ł.,..._,,

•V'Ill

...,.T_,.,":~

... .,.._._".u

.~

• ...-·l,ld-łl....U

Mił'Ukairiwwoj. raNunkic-plkldHklł'l•ptltlluut]'ul..,nr}':

- RUSK0-7.DiłÓJ - sanatonum .,BRISTOl
-leac:mc:c:horóbreumatya.nych,n.fl4d0wtlkhu.ulladuncr'<II'OW"tJO•
ltrttcma. pob)'ly 14- i 21-dn!Owe, upcwntamr· 7Jik•~tc:ro"'""te w (ltlł.•
i-ch 2- i l- osobowych, c:ałodz~e:nne wrtr••\Cmc:, korz)"M;•n•111Z pbtno.:t••w
odnowy i rehabthtaą!, oraz:- wc:Uł)'nld mor7em, na Muurxh l"" ~ntd\
(dowolnadoić dnt, z wyt~·tentem lub bez, ,_.,t,.,."tero.,.an~ w dr mk".,;h t
ośrodkach wa;uowych)
WnaRC:JOfcrticrówntd.;
\\'LOCHY - LIDO Ol CLASE.LJOO Dł Jf.SOLO, KIRIONf.· ·tnan~rt
autokarem, ukwa tc:rowante w lłotelach lub 1paf1:łmcnt11Ch
FRANCJA- SZWAJCARIA- MONACO -\\'LOCHY- tr.an-.pon kom.
(Ot1owym autokarem, ut;.,.,uerowanle w hotel~h. ptlot,atrUqJnY JlfOł"'
ram, WJEDEN - wyciealt l dl1 &Uólt z.1klad0w pr.aey
IZRAEL- uvupon lotntezy, uli:Wlltc:ro""""ic w lłotel.ach, i.n•.ul.tni.lt
obiadokolacje
Przejazdy autokatowe AntwerPł&, Paryt, Brok!iCia. Rzym, Włedeń.,
Londyn, Nicea, Lyon, llambufJ., Salon tka, Ateny
IJ,np!!!
Jut w naszeJ ofercie imprez,. iwt~teane 1 syl.."otrowe
-Rabki. Ustroń, Słowaąa. KENIA, KAR.AIBY, IIAWAJE

rr..o-IIIINJ rr.rnld:
- ~rednictwo pur:ponowe
- ubezpiccun.c. WARTr- komumklcnne, OC. bc:lon.a Karta
-liaitymac;jcflYTO
-~MIUIOkarumarkt,.tc:lczPR-JI(J"'zl..on~

SEMINARlA, KONFERENCJE. SYMPOLJA -dU banków, firm pry·
walnych i inS')'IuQi w hotelu VENUS w 8UDArESZCIE.
W hun owniach: w Radomtu, ul Lubelska 89,! Kielcach ul rrzeconr 15
orerujerny:
napoje 1nanuowe, pomarMczowe, Nnanowe, ktwlw butelkach l .S l,
oraz piwa lirmr ,.BROK" .,KANCLERZ", . PREMIUM", .,SAMBOR",
,.MARTI N", .. r i RACKI ~""',,. WIKI N" \.,AJ RMAN" na które BTU ,.Juvcn·
tur-Radom" posiada wyi~~CZf~oU; w dysuybucji

Zapraszamy!!
PPUH " . .krot.x"
Rlłdom,pi.SWeMJnto
teł. 2 5f.....43, 630-411

;-

11,

ofenJje po bardzo niskich
cenach:
.& ocWei: ochronn~
.. obuwie profilaktyczne
i robocze
.& obuwie gumowe
i gumofilcowe
-ceny fabryczne
ZPGStomil

G...W.,dz
.& kalesony, podkosz.ułkl,
.&. koszulki flanelowe
A r,kawice drelichowe
.&. rękawice wzmocnione

TiaJillJJcD

cukier
workowany

7.200 plus VAT,
każda ll o *ć
Ki•le•. Olcrz•l 64,

.......

'•'· $31-48.

.&. f'łkawice spawalnic%•
.& ttemlk~ ścierki
.&. mydła bhp

/o~

Towar mou my
wlaJnym

Na·

tratUport~m.

wiąi.~my wJpÓ/pracf z pf"Odu·
implH't~ram•' tani(j

untami i

odtid;yi"'bocuj.
z.trudnlmy
• kwlzytor6w.

~

_ ._

)OIA(i

UWAGA! UWAGA!
Kurtu.ki,jltJ•.
callin
(8 .lłł s k1 · pac:r.kow.}

Olrje lina~ artybly spoiywc:u.

Blacha ot)'llkDw:a••· pnie,
papl, lepik WftUdl prHHHta

.rmQt: Zcs,-1 łiUrtOWIII
przy W. Skrudewskkj 4 • Kifbc~

6\llo ..

(Hm,.}.

ru.~t•

tają

bez zmian .
Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu nie ponosi
ukryte ww. pojazdów.

odpowiedzialności

za wady

Stan techniczny pojazdów taki jak w dniu przetargu.
Zastrzegamy prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz aktualizację
cen wywoławczych na dzień przetargu.

Sprzedam
pasztet mazowiecld 290 g
- cena hurtowa
7.000- 7.300 zł za 1 szt.
Kielce, te!. 61-54-52.

~

l) .uaz-469 B", rok prod. 1980, nrwtwr.. liSi,zut. SS proc:.,
cc:na6.600.000
4)_FSC i50o", rok prod. 198S, nr wewn. 2SS8, wt. 80 proc:.,
cena 11.800.000
5) WSK- M06, rok prod. 198S, nr wc:wn. 2620, :;ut. 80 proc:.,

pru""'

nrJwlodL8 - IS41aa~tę
plłj~cliCHiblorców:

18 - ul Sadowa, Spacc:-

18-29 - ul. Za Torem,

Góm1kbw StHZJCowskJch.
Sandom•erska od Piccka

Przę!!:;iębiorstwo Transportowe
w Nowinach ul Składowa 2 tel 66-78-22.

przetarg nieograniczony na sprzedat:
rok prod. 1979, nr rej. KED 7034
.ka.rf.az'', rokprod. 1979, nr rej. KE07077
-_żuka A 11 8", rok prod. 1983, nr rej. KIH 438 H
-.stara A29·, rok prod. 1979, nr rej. KIG 612 A
- cementonaczepy 16t.,rokprod. 1978, nr rej. KEK4127
- cementonaczepy 16l, rok J)ł"od. 1978, nrrej. KEK 4126
- cementonaczepy 18l , rokpł"od. 1987, nrrej. KJW601 X

Ogłasza

-ciągnika ,.kamaz~.

-ciągnika

ceru9SO.OOO
6) _nysa S22-, rok prod. 1981, nr wc:wn. 222l,tut. 85 proc.,
cena8JOO.OOO
7) .,nysa Sn", rok prod. 1983, nnt.e;to-n. 244!,wt. !S proc..,
('ena7.200.000
S) ~"}'SI sn·. rok prod. 1985, nr wewn. 2635. zut. 80 proc..
t'(na 10.900.000
9) ,.nysa S22", rok prod. 1986, nr wewn. 264l,zut.IS proc..,
cena9.800.000
Przetara od~dzie st~ 3.XI.93 r. o todz. 9w Ki elcach przy ul. Zbotow.;, 6
POJazdy motna 0&111dać 2.XI.9l w JodZ. 8-10 w Wydziale Transpanu
KWP Kielce, przy ul. Zbotowej 6.
t..wt

uwiadamia, te • patdrlt.r•lku WJ~plw
dostawie e:arrJII elektryc:r.·

20-21 - ul. Radlińska,

Komen da Wojew·ódzka Polkjl w Klelcac:b
osiasza l prz.etars nieognt.niczony nasprzedat nw. poj:u.dów:
l) .,uaz-469 8",rokprod. l98l,nrwc:wn.2284,zut.80proc:.,
cena 7.400.000
2).,uaz-469 8~, rok prod. 1985, nr wewn. 2574, zut. 80 proc.,
CC~4;.i!oiJ.OOO

~~.. f.ntfldJ'a.r Kłekt,

~

Przetarg odbędzie się 30.X.1993 r. o godz. 8.
Pojazdy mofna oglądać 25.X.93 r. w godz. 7-15.
Za wady ukryte nie ponosimy odpowiedziałnośd.

Skład rek lam: ,.Exbud 13" Biuro Reklam ~Słowa Ludu". tel. 448-58, Kielce:, ul. Tar&owa 18.

u- ~

Redakcja n1e odpowiada u

tr~

do Dornaszewic
22 - b.klady Drzewne
Oyminy, RSP Oyminy,
Sp6ł In\\'_ D)'mmy, OyrrunyWeterynariazestacjt nt
171, lakbod Metalowy
D)'mtny ze stacji nr 382,

Robót Dr~
wych, D)-mmy
2J - ~bn>Wll ze slacJt
nr l4ł
27-28- ul. Nowy Sw1iil
141, 16a.l8a.20a,22a,
34,
38,
pnednkolc

laklad

(17 .X 93 WJł.czcnie na ul
Nowy Sw~t ~dl.łC' m1ilło
m1e.JS« w aodl- 1 ~ 22)

zamteaczonych Ołlosz.eń

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Telewizja- Radio-Telewizja kablowa
Soloolo•l,~ln..,.."'l...._..._

11 .45
12.00
12.10
11.40

Od)'S<ja
zwienf;ca
(26--ost.)- serial pnyrod.
prod. USA
Parada klaunów - Charlie

22.25
23.45
2-tOO
0.10

Spo.towa sobota
,.Syzyrz Mezyka"- repor-

14.40

16.45
17. 10
18.00

19.45
19.55
20.25
20.50

21.00
21.30
21.40
22.25

0.40

2.20

łu

0.40
2.10

,.To"- borror prOd. USA
Noce w Las Vegas - noc
Zakończeme

proaramu

PROGRAMil
7.30
7.35
8.00
9.00
9.20

9.25
9.35

10.05
10. 10
10.40
11.1)(1

12.00
13.30
14.00

14.30

- Edward

92 - Jan
l'laszyn Wróblewski
Rzeczpospolita drup i pól
-Moja PRL
Panorama
Słowo na niedzielę:
Benny Hill- angielski proaram rozrywkowy
Jak zdobyto Dziki Zachód" - ,.Maty wielki czł o
wiek'", reż. Arthur Penn,
wyk.: Dustin Hoffman,
Faye Dunaway, Manin
Balsam, Richard Mulligan
,.Don · t Look Black - Bob
Dylan" - film dok. prod.
USA
Zakończenie programu
KIELCE

9.00Kieledó~-magazynlniot
rnacyjny(powlllll)9.25Aótowłlcia~N

l501-urlal l0.100o--Ae-Milq5.6)11.10

~kul\nlnydr!8.10Rćłowadama
1501-Mriiii8.55Rekontnl-lelałl.l'~na
tywot9.10Knllamilijne-Trz~IIIUSlklete

rowie!2l-fllmfab.prod.lr.20.40GIIWfda
lygmuntaBroniafb.20.55Klelteki((wad..

1.55
9.1.5

11 .00

Panorama
,.Ostatnr z Orla"- film dok.
Ulica Sezamkowa - programdladzieti
Tacy sami - program w j~·
zyku mi&OWym
Nauka jęz;·ka mraowego{4)
Powitanie
Wspólnota w kulturze Fotostudio
Botdan
Winnitki
Halo, Dwójka
Denny Hrll- anarelski proaram rouywkowr
R6bta co c.hceta - proararo Jerl!e&o Ows1aka
Leonard Bemstern - Spotkanra z muzyką (7) - Co to
JCStkoncen?
Akadem1a Filmu Polskie·
go-.,Faraon·(2)
W rocznif; pontyfikatu papretaJana Pawlali
.,Demon komrzmu - An·
tom Fertner· - film dok.
Tadeusza Pawtowrcu
Zb11mewa Wawra
Stud10 sport

RADlOKJELCE

5.00Nowri.i zlładkrwejwopr. P.Sollwu

8.00.16.00.22.00BBC6.07Ak11111nt*:i!Ha

13. 10

13.30
15.00
15.30
16.00
1fi.40
17.00
17.30
18.10
18.50

19.30
20. 15

21.1 0
22.00
22.50

23.15
23.35

wopr. T. Wotiai6.05Aktualnołcidr'lilwopr.

M.Sobai8.10PI'ogramrełdll~l.30

Klucldoumegosiatlilt-aud.Z.Hei'NUO
Muzyb lnsłtunlerUine 9.00. t UlO, t2.00,

1.10

13.00,15.00.19.00.20.00WIIdomołci9.10

a.

radołt-aud.
Nowldlitgo 10.00.
1AOOM;tgaz)'t\~10.10,12.05

Sami

Kurilroglosnlljowyi0.30Zna,c1t~

dloti-IUII.W.Bn:tzii'U:itłll.tOSpraw.ne
dllł - Ollttl Ocmlny Z~t 12.30 Na
~-aud.Z.Heńkat3.10Roz..t
totcii~;:~.A.~t4. 15

Plosenklzlekslem-au0.:!!-1~
15.10Aulclladio-motoradlo11.00Konci:l
tyc:_eti16.00Piuswopr.M.Nowak118.30

RlcllowykNbjauowy-atJd. LŚiułarskltgo

1.00

RADIO ,.J EDNOŚĆ:"
~7.15Tra~~twz~

Sw.Tr(ljcyi.OOPorannybtlkmuzyczno-łn

matyłu.tlligijno6cłwtw6rc.zo6ciMolfa()y
gułi'IIIUego

-aud.

tłelenyWrJn,

12.15Mojelascynacje*'"flymi-.ud.EW'/

-progn~~rNetali~ IS.OO ~na

Scena Mlocleao Widza
_Ballada o olbrzymach" ( 1),
ret. Andnej Ma lenka, wyk.
Hanna Kulina. Michał Gru-

23.40

mowy

24.00
0.05

Zk.amer4~ródzwierząt-

Szczerbaki
Złote lata komedii an&iel·
skiej-,.Sm•ertrrajerom"
lesrenneMTV
Sto pytań do Jana Rulews-

''""

Panorama
BobDylan(l)-koncertjubiłeuszowy

1.20

Zakończenie

programu

TELFMZJA KABLOWA
KJELCE
Kabtln~bii·16.001GnolamlintTrui

Wiadomości

Dftl•rosru
R.mAU:OMdoll'ro..,--~~~

~. . . 1-....tol.Oioortlao7-~r..t-
lllołi.Czanklod1Kitł,~-

~ld.J ...... ł6l·U

...

_ _ iiftt-

...

ldll'l<\o,." .. hal>llnt

,

.

.

.

..,,., ......,." .. .._..._.,br_,....

-·..

"'""" .. ..."..
....
.......
~ ......
.....
-ta.c.a.rllu,c-.arc;w._ ..,..._u.n ....
,."_..

-··-

~.'"-,.._

_

$1n.ll'lrtn>·M. ..... IIIoop!i·"-"-'SCIJUł-

_,,._,.........c-.m-a;m.~""--

,...-i .. ,..,._

łOII,nry

1-D .... -

ld."·ll-lJ
R.m.u..t-~-U2-łll·~-ł61-0,
,_,.611-JH.WSW-19-Mii.C._..r...jlł..ll

.!

b.'OIISfOUUCJIWlD\'W'li·ICI.JI·Il-41rłJIIIf

~=~~WillYSI'FLJAUS-

tóW-•'ItYf'I'IIO~[ ................ dl:łorit(Jłliotm..... """"•• ~...
................ uGZI!aar ... r-...-11·21.

&bloh.-

lclJI •56-Ili. 111'11J .....

IUI-Il(łol,.......-.~

ll·lllłoi •·~

srttl.UJmU'i[POGafa-IEPLIDllECIul. ł'M-J6-qiooltog ......... ł0111>-"'łl
I'OW'I!l"ll rmunn7.'il .rur D.Wil.\" ~........_.t.ldUI·fl

Sl'tt.I.WSm:ZI'i.&I'OWOCIUOUlO· llToillfll
·oi. T.......,tl·_.",.._.. ,~,,.,.._
1'-11Jt•..-...•i"'ff>'·l1Jfliolll-ll-ł&I
I'Uł«<CtnAISLIDlAhlll(]-lo!1"-JJ""·•

".,.....,...._,,_lt...Wki;-.lflll-11

"""''UG_..,......_........,........_,...,._..
................ .....
.._ __ 1""""'- ............... lln.orzltl.łi5•U•..l.Dł'O'Ilt"•111ZYfYIIOWO'Il:·W·

~

-~

UOIQ:rU!o_......,,..r.so-t•.,.,_~Siloblo

olł••

kiego KSZO -Walka Zabrzt17.30 Kta.na

"Akt woli" (3)- serial prod.
angielskiej
Sportowa niedziela
Kabaret Olgi Lipińskiej
Teresa tylis-Gara - wieczórpidniFryderykaChopi na
,.Nowe gniazdo"- reportat
Kino konesera: ,.Doktor Petiot"'-filmrab. prod.fr.
Dan& Thał Son w Warszawie- odtworzenie koncertu
ze studia koncertowe&o Polskie&o Radia w Warszawie
Zakończenie programu

_._,,J.._IIJł.

n.wilai!U..t.--la.••.....,....Jr.. -

wiec"t5.10Atl.-.namis;fo!fttCZUbokMR-

WieczorynkA- Wal t Disney
przedstawia:,.Chipi Dale~

-SWJi-o"·.•ill.lr...o"-USA.liS,J-N..Iazboł

.r.n.··.Tlud ...... _._INdll.J-Ił.

Do--Re-Mikl5i6)-~mcladl:ildl8.30

7dni-świat

'"

IIJt.

. . . . . -.Q.~ . . . . IlJł.

ll'lmkittlffilllriel2)-tilmlab.prod. .. 17.30

Poclróte na celuloidzie program filmowo-stul:I)'Jny
Antena
Teleexpress
,.Dynastia"- serial USA
ParadaklaunOw-TheChic--

ll.ll.
19Jf.• liJ)I..,.~-.~.~~---LI!,J-II.ll.ISJf .

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

Zatańclraztl!llnaral(3)-progr•mrozryw.

~OSTROWIEC
10.00PrD!IfllmlokalnyTVK.Oslrowoec"
(pclwlli6.X.)1t.30TełfgalelaTVK.Oatro

przygOd-Chłopiec.,ktOr'yc/ICialpozlllt

strach-baii\USA18.25Kralnlprtyg0clkrts~Wwo1!i19.00Ż'/tittłemingwtya(3)-H·
ril>ł 20.000dyse)ll2010- filmai USA 21.55
JamesCook{2)-~«ialliSA22.45Tele~~~>

C:...._'ii:TGtsDiotOCICZ.\1'-oi.W_I,_~

loui-W.I.&omrjZ...·_...,.d._
,.,~ .....1 .. 16.
I'OW'IOW!tiT(MITOUII;K7-'0:-""->.JWd.o\WOIWOib)IIOOłoiiZDIIOSUJ.CI}-~11>

!lOP·Iti~J

SIÓtN.ItL'itii.UAISLI·~CI)-•ro<it
l ·lll.oll«rt.oll---..._olu.taJ--. . . ,

. . ., ...

~'-ocl>ąJ--........~

.... ~ .. I~J--.iopo.-tolopa.<J
I,._...,I•tb,oLlaao<IUII·~~.,_

)ih11rao< .....,,...,..""
TWFO.'IlAllf.l.\liDUNUllll.ld.Y ·c:qiiJr

.....

Uhlr<fl'>l1d•JO*.II-JOPod .. otll~lłdJhrvjr

ntaTVK.Ostrowitc"

RADIO KIELCE

,~

6.00,7.05MtuyanypnekladarWe<:700,
1UlO,t2.00,13.00. 17.00.19.00 WIIdorrroł

cl8.00 Audyc)ll ekumenlelftl9.00 Mlgazyn
kulluralnywopr.MBed".ralllejl0.001.1uzybdla~ieh 11.05Tygo<tn;owy
przeglądwvdatztt\11.15457-05-Jtstd

myiA.OOMa;alrnlniOtmaqfnytA.100zltcltcaradlo-aud.M...t.nislewskitll4.30

Tti.Uf~'(

1..\lT.I.'ill DUttll1J1. P'IOILDI!ll
Ń _..,.b 11o ,....._ .- JQ1L

.&I.IOI\01,0'111ll •

11-ll,wLSIJ--It..
TtUFOS Lllł'ol.'ill • .UIIS l S.\UO~l'ill . . . . . .lr-ll-lt

ld.łłl-J6.lo!ol!'

POSfO.I[TUS()t;H: ....... -IOL"-•..,.....,
(".._,ecl'ł:tl·lrLJJl•JI.oiFI<I_,...-JIJ-11.

.. " _•• JI1.flt......... "'-o~.ltl
IW-4ł.dł-·oi.Nitlr....

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

19.30Nowo6clplytowe19.05AadioiPOf(
22.00BBC23.00Countfywclrodl:e3.00l.l-

-·-

llończetlieprogrunu

·~·ICI.łll

PnyborowsiU".dltczytany.oruzdl:iacl
-aud. M.~jzudziałemproi. Gif·
lr\ldySkotlllciOej15.00Z~pnez ...

ta 1525 Radiowtzel .fbnia" - MJd
A.Kac:zrnarkaiS.Upeal8.00~<t;iiurt~
cztt111.0SI.łjalydzltl'l-;.tronqwy11. t5,

RADIO ,.JEDNOŚĆ'"

6.00~coniee07.00Powltanill
7.15~modliłwaKotclolłi-.Mn:nll
7.30~\ydzieil-rnAglrf!lakiUIIInokl
7.A51'orłonakz..Jedno6c~-gA5Ptaklobok

TUIOSOIO•:t:-~

_ltl....".

.............. ~IM

~

WIIO-TJ.ll-ldll-»>.łłł41.łii·M ... ,-..

IADIO-T.W-Uf.ICUilS-I<IlSJ·II ........ D

T.WOSOIOII't.• 'JIOI..:..r- łdJII-91t.... ,._

.... u . . .
PO!«<CIIIIOI;OI'.&•Iol."·tt-M.

POCnowt

lll.O

L\TOI.W.ICYM-

ISfOUf..\CUI'lP· Id.tll.
f'ITOI)UC:MI'lł

·>ol•m

I'UWIO'llllfOI;IZDOiol.lSJIO)II["·Uli:GI
tALODOIOU-IłUI-19-11,61--lt-U

I.'SIJX:IPOCiltll)t,lC.ILOIIOIO'l·P'IUDSI(·
- Id. JJ-~7.

IIOUTWO ~SW; DllłWXfCII
~li-Jl.ł61 ...

8.00

,.T~erp n iczyopiekun"-se

dlitwepoludoiowa(432-51)t2.15Start

•JWMW"'ąlailf.S.W.ic. tao._frl!M-It .... ...._ll.

Pnymiern-rozwatanllbtllijntT.Żychle
wicza czyla Andrzej Cttmpura t2.30 Cieka·

lli-JJI,

8.25

Film dla nieslyszącycii ,.Aktwoh"(l)-serial p,rocl.
an1ielskiej
Słowo na niedziel~ dla nie-

~UdztycladuchoWegQ-aud. EwyJOzef

... loMooll•"'flrU tob)llowcXI11iX I11•.pk"'........
...... .........
~uol'"""'"''....._ ....... ,.• l
..... lirll<·

ria l anim.pr~.japońskiej

!.lO

sl~cych

9.l5
9.30
10.30

Powitanie
Proaramy lokalne
Wzrotkowa lista przebojów
MarkaNiedt.wieckiego

czyio:!~.95Nitdzltll z nami15.00PismoSw.
tboego Testariloir.!:.:- czyta~ Mltczyalaw

VoitiJanltllafl15.30Pie~ctwr.i&C?ilt!!
16.00KDncerl~tńRadia.,Jidnołt"
17.00~nilspodzlllnkai8.00Aol.

mowyollurgi-lud. ka.SUIIVtlawaCJ:erwlt.tllyClna dobranoc\Q 19.30

l!J t9.00

W!eC.ZOOIIImodlilwadl:ltei!9.ł5ZII~
niawieclome-eud.ZłligniNaluclyt\IIUe

go 20.30 Wleczoma

ftiOdiłw1l

Kokiotll

21.05. Ewangelizacja domowe - aud. Slo-

11.00

GodzrnatHanną~Barbent

11.00

rilmy anJm. dladzieci
,.sandotan"(3)-..Sandot.an
kontralampart" -film rab.

8laslklewicl0.45Noen1WZgOflu.Kolrl\.ri-

prod.włoskieJ

katyTotałizatora5pOftOW'8QO:I.40.1340,

JOuk:z:yt 12.30PopoludnlowyblokiiW-

lyelno--inlorrMcyjnyaw-=t3.10151at
por-tyfblu papietaJant Pawlir l (CL l
- al.ld. UrsMi Kilpet 14.25 PJtzMUelt

22.00
22.50

.Noolł'I " ·.SW)Ws.m.•··USA,Lil,ł

Echa t)'lodnia dla nieslyszą
cych

lt.30

WapOIIIIII'IOIIiłWii.woiPański(ł32·51)

TeleWIZyjnykoncerttyczeń

'"'

•......--... olrj"-USA,~Il,,.._

""

7.30

rannamodltwaKo6ciollt-Jutrzni17.00Po-

lanMcyjnyawnim 9.30ao.twsludiu-dr
KryltYna KryczM 1G.A5 Naua pow;.u
Sajka bn kotlei Joanny Chlnialtw$ltitj
-c:zytiBN&.ZIIMrzchowsbi1 .15 PI'ablt-

21.00
21.30

.a.-~to·-

....... Ulll.IUlll.IUf. .cDrii·J-IUI.Il.

nas-aud _ _,.,_,.Wr0blewsllillgol0.15
Maykl ralleksyjnl\0.30 Transmlsfiii'ISl)'
tw.zkościolaśw.Trotcyli.30Wsp01ftlmo

czenilprogramu
6.00Prztbudzankln'łtllyCZM6.45Po

Teleranet
.. Pnr&oda w zoo" (25, 26)serial prod. australijskiej
,.Krzytpoludnia"( l)-serial

PROGRAMil

19.05 Radi0aport19.\5,20.15.23.00No'ł!Oklplytowe20.00Przeglądwydarztń~
t1Malnych24.00NocnaKitlce3.00Z.koń•

20.10

sziński,MariaRybarczyk

18.30Kralflłlpnyll(ld-Przyslanek".Atlł.n-

-·

graminformacyjnydladzie-

dok,prod . hi szpańskiej

11.55
12.30

TVK OSTROWIEC

t.łCMwATY22.208tygadło~

20.00

MalewiadomościDD-pro-

o
9.35
10. 10

19.00

1)11u-an;.serialprzygo0.19.00S.ntiS.rbara-MfiaiUSA20.00Dtitwcl)'Nizoldad·
ki- film obyczajowy USA 2t.30 UuzyU-

serial

19.25

1.l.~Stii'OWYTf.AT1LALIIIAhOIA.ll'IIS"

oLDodol· ... ,.łlo~o·-J-n

.

Notowania
Proararodnia
,.lamet Eureki"'
prod. USA

lf*tolł

<U\;•111

.

Tydzień-mapzyn rolniczy

KI~
P.l.~(M'ylt\UJW.S.tooAisEJlco-.I•

.,.,/qo ...".ll"-l. .IJ•,.L ...... Iop.j:..

_

1.35
1.30

Panorama
Progra m dnia
"Dzieciaki,klopotyi my"{4)
- serial kom. prod. USA
Animals-proara m EwyBanaszkiewicz
Wydarzenietygodnia
Halo Dwójka
Chimera- magazyn kul tu ralny
Gra-teleturniej
Zabawa w Hol lywood- program rozrywkowy
Francuski artysta z Lublina
rodem- Tomasz Kawlak
..A ku ku panie Kruku'"- ,.Na
drodze"- serial anim. prod.
niemieckiej
Linia specjalna - Wł odzi
mierzCimoszewicz
Panorama
Benefis Alaszy Awdieje·
wa(l)
"Na krawf:dzi" (2)- serial
prod. USA
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Czwarty dzień mistrzostw zdzie·
si,tt.ował stawt.~ uczestników. Zawodnicy wystartowali przy porywistym wietrze i padaj,cym deszczu,
który towarzyszył im at do mety.
Wielu motocyklistów było tak zzi(:·
bni(:t ych, te nie potrafili sami napra·
wić nawet błahej usterki. Mi~zyna·
rodowejury powzi(:ło zatemjedfll\
rozsądną decyzj(:, skrócenia trasy

trolnych, mieszaJjC si(: w limicie
czasu, natomiast nie udało si(: teco
dokonać n-potniejszym rywalom
- Holendrota, Finom i HlRplnom,
którzy zostali zdekompletowani.
W klasyfikacji gener~ln~ poczterech dniach zawodównasi reprezen·
tanci wyprz~•lrlu41ę. która po
uwzgl~dnioaym proteście, równie!
jedzie w pełnym U.ladz1e oraz Hct-

i

OpołOW(:.

landłę. Flulan41ę, F.-.odę

W tych warunkach postawa biaw st.ladzie których
jedzie R)'SZUd Aupstyn z Radom·
skiego Towarzystwa Molorowego,
zasługuje nasiowa najwi(:kszego u z·
nania. Nasi motocykliści ambitnie
zdążal i do kolejnych punktów kon-

Bt)'taalę. Jeteli dzisiaj bialo-ezer·
woni w komplecie przejadą krótki,
67-kilometrowy odcinek dojazdowy
do mety, mou świ(:tować najwi~t.
szy w historii sportów motorowych
w Pobce sukces - zdobycte zlole&o

ł o-czerwonych ,

Wletą

medieluwklasyfitacjiWorłdTrophy.

-·

tOik.t-14..-,,.U.-ri•datlrwtollz..lł-15.

SI'ÓI.Dl.m.N.Il.[l.I.IW·rn-•104a.I·H : •

llliO......,. ___
I.in:q _ __ _Jo._(hb..
SĘDZISZÓW

llli--'-USĄ,LIS.I- 14.11.

SIEll'IA
MUUlJMUCLtliASJAliOfOI.Sllr.GO(QWiiol
~TocWINOrw•....,wl!l·...,..lif•...._

..
.,c.r,.. ....... lllll-ll,

pnlii.......,,,....,Xlx wrr.. ....;.....".~
......,..u~

SKARtiSK O

WUI!Mliii..OIUIUWiO· L;io',olSMt....M
•QI"*cM!ituwopoi<t~ w pill.ł-11

Af'1'WDI'tt.UA·ol-L-.ąMI
$1'ĆlJll.JWU.114AISl.I·•ZJ ... ...... &-a.ol

ZIWI-_....,._

SlARAtl!OWICE
WIO .~·- .;.ą...

SUOIFJlNIOW
IOO.IUh'- .Gooloilto~Uolc-".Jaf..

l!J.a.l(lt.

WJ.OSZCLOWA
llNOw!Hoi.... -,W. ....."•USA.IIl,l
!Oł,IUI.

RADOM
nm

TlATl I'O'ISUCIIIIl' DL JA-'1.1 IOOIA.'m'·
Sli!GO--""lrt.ąl:ł'·a-11

"'"

WfXISI ......"• .....cr-IOjolqt-UU.

Lll. .. IS.IIJI.lt
,Ut)t"·*":f....
)lrl"-lłlo-..-~hrt'-1J$.A.llf.a.ll .

IUI,II,,CIIontl..."· .... l1S. I. I9.M.
łltJUA-'II'Y$1AWY

Mlllll.!MDCitG(IO.-lj110i.ll-.ltifs,l,.;"tlqiiUWU.."·SU.,il'iOW)'l-•-n•o..,ą.

stJ.XVU,XVUlw" ,.Sioo-ol.... '-~.lalo"-b

!~-.,..uwr.U

..Srlolo-·--

Optia~ ... <łfllll<

....

a....,;..p~~z.t-l ł.

IIONll/LTUll·.,..u••'""""""'GIZEOOIZA
loii(!U.LKAi•C:or<G_<ZJ_.,..,.._H-n.
I'\.IMITPONOCYDI.ll.ltNIJ·~J'UI"~tif.ltl
lł-11-09.

.lrlru·-·pdli..,U...,.-ot.WIIUD>l>ą'
PO»>CPII'IGOWA·!Ir-&rłt'·ol..-..•1<1.

.......

Kielce - Radom
na remis
nia lł1a) i Przemysin Cybulski
(Proch Pionki), zaś dla kielcz.an:
ArłwlillSZ Rezumsk.l (Nida Pil\ny).
Rywaliz.acj(: dnd:yn w rozgryw·
kach J. Michałowicza wygrali kieł·
czanie 2:1 (1 :0), zdobywąjąc gole
po strzałach Wojdecha Ku.kiely
(BI(:kitni Kielce) i Andrzeja Rysia
(Star Starachowice). Jedyną bramt.~ dla OZPN Radom zdobył Atłam
Abramowicz {Pilica Białobrzegi).
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Śwłata.

Pełacy bronłt

Na dm rolleowe de.rbypUiwslde
Błęk.itni - Radomlak (niedziela,
godz. 12) kieleccy działacze postlnowili wprowadzić ulgowe bilety
w cenie 20 tys. zł dla mlodzlety
szkolnej w wieku od 7 do 15 l1t.

tatcmllwR~li~Pohłdlliowt;I.MI')'kl
-lrudlh•4ywt4llallłytb111otccow1Ja·

syflb(jl4ndynowt,J.
Barw Pobklbronił~: JanilU Olrodu l Zblcstłew O.f1.4D" (miJ!nO'Itie
łwiata), \\lodzh11kn Skalik l Rysur4
Mld!.alskł (srrb111.i acdałiłd), bncb
Kn:yutorl Wacław Wkcz.orłlowłe (lt~
zowt medaliki), Wadi• Nya l Ju
Gn~suc:kl oraz Mil«'k J\adlqiak 1 Aadrn-jł1aJcl.

Wystartowali
trzecioligowcy
Nowy IWin rGZpOCZęU ostatnio konybrze tnedt.J lici . .le$poly 't untto
rqiona. SI"AR Stuachowlce i M1TEX Kielce wyslępaJ• wcnpl~ lubelskiej.
Szc:zególniecieszyfakl, it po kilkuletncj przerwie Kielce znów rnaJ. swo-

jego reprezentanla w rozarywkach se-

nioró w. Co wi90=:i drutyna Mitcn
oparta na mlodziety rozpoc:z~1 sezon
od wyjazdoweao zwyciptwa 94:78
(S7:SO}nadAZSUL.-blia.
Punlctydladrutynyt.ieleckiejzdobyli; Kam:ewsld 32, SowiMld D, Kij 17,
lbJchertlO,Iowalsld9, Flt3.
W kolejnym spolt.aniu Mhcx jut
dziś, w .obol~ o &odz. 10.30 w hali widowist.owo--sponowc:j przy ul. tytniej
l zmierzy li(: zdrutyn4AZS Polltrdl·
nWUtltliL

~

Gorzej powJodło l i(: koszybrzom
SWu Starxt..wlc-e, klórzy n•estety
przearaJiswójlnaupu-.cyjnymcc.z.ze
Stancmil w Lublinie 11:89 (47:43}.
Punt1y dla S1aru zdobyli: BIKzlk
ll,MtJewsk;l l ,, Kwbtkowsld 11, Rop·
Ja 14, Jqłd.a 1), F•n Z.
Mecz mial bardzo zad(:1Y pczeb1e1
i oSłalecznie ukończył si~ nit.!~ wy.
ar:mllcospodarzy, k16rye:;h wsp1er::tli.
lubelscy ~ziowie.
KoleJne spotbnic liaowe Siar rozqn dz~ w sobot9 o JodZ. 17 w hall
ZSZ nr l w Star.chowicac:h z EuaeU"JAStalonWoła.
(4}
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NUMER241

* Rynny zsypami * Szyby na celowniku

Kosztowna zima
Przygotowania do tegorocznej zimy kosztowały jut Spółdzielnłf
.,Ustronie" 4,5 mld złotych. Potn:eba jeuc::e około

Mieszkaniową

400 mln, by uporać się z najpilniejszymi pracami.
Najpowatniejszą

Mamton
dla inwalidów
Jutro międzygodL 12 a 15 na ul.
Grzec:marol'ł'Skiego

odbędlie

się

maraton dla in1'1llld6w. W tym czasie ruch kołowy ~dzie si~ odbywał po zewnętrznych pas:achjezdni. Po stronie wewnętrznej Sci gał.:
si~ będą uczestnicy biegu.
(mad}

Proponujemy:
• Speklllkle " 1\ubuś Puchatek.. i
"Merlin", 18 bm., o godz. l l i 18,
w radomskim teatrze zaprezentuje Towarzystwo" Wierszalin".
(bk)

• Wydeakę pieszą (PTTK) na trasie Bąkowiec PKP - Garbatka
PKP (12 km). Wyjazd z Radomia
pociągien1 w kierunku Dęblina o
godz. 8.19 w niedzielę 17 bm.
(w.s.)

inwestycją

jest kontynuowanie modernizacji
węzłów ciepłowniczych tak, by
WPEC mógł puścić w rury parę
o większym ciśnieniu i temperatu·
rze. Do zakończenia robót pozostało jeszcze osiem węzłów, w tym
dwa przy ul. Grenadierów i sześć
przy ul. PCK. Prace zakoliczy się
w tym roku, być może nawet- jak
wszystko dobrze pójdzie -do kor'lcabm.
Przygotowuje się równie! opomiarowanie węzłów ciepłowni
czych, później bloków, pionów,
a nawet mieszkań. Na zakolicze-

nie tych robót przyjdzie poczekać
jeszcze długo, mote nawet do
2000 rokU.
_ Przygotowania do zimy to tak·
te wymiana dachów - zrobiono
ichjuż 15, a 3 tys. m kw. innych
-przejrzano i naprawiono domźnie.
Wjednostce.,C"wymieniono4
tys. teberek panelowych na teliw·
ne (do wymiany zostałojeszcze 3
tys.), koliczy się przepiukiwanie
i bietący remont instalacji podlączonej dowymiennikowni l na os.
Prędocinek. Wstawia ~ę tet na
bietącoblachyzamiastszybwybi-

tych w drzwiach wejściowych do
klatek oraz szyby w rozbitych
oknach w przejściach awaryjnych
na ostatnich pi{:tmch budynków
jedena.stokondygnacyjnych.
Zrezygnowano
natomiast
z ocieplania budynków ze wzglę·
dów finansowych. Metr kw.takiego ocieplenia kosztuje O,S mln zł.
Spółdzielnia ma zaśbraki w kasie
- lokatorzy są winni 16 mld złotych (nie zapłacone czynsze).
-Wiele pracjestjednaksyzyrowych- mówi Zygmunt Koczon, wi~ ceprezes zarządu
spółdzielni.
- Stąd te blachy, Zllmiast szyb
w drzwiach do klatek schodowych. Dewastacja osiągnęła zatrwatające rozmiary, szczególnie
w klatkach obok mieszkali, gdzie

lokatorzy nie zwykli płacić czynszu. M.in. przy ul. Gajowej 23
w klatce III , gdziesystematycznie
niszczy sit: windę.
Rozmówca podąie wiele przykładów dewastacji. Niszczone są
daszki nad wejściami do klatek,
automaty zamykające drzwi. domofony, świetliki nad sk.lepami,
dachy domów. Powszechne są tet
przypadki wrzucania butelek do
rynien odprowadzających wodę
z dachu. Powoduje to zalewanie
mieszkali i klatek schodowych.
NawołyWanie do poszanowania
wspólnego dobra nie zdaje się na
nic. Może pomogłyby kary ...
JANWOJSZKO

Solidarność z nędzą
17bm.(wniedzielę)o~hodzony

b~,;dzie Międzynarodowy Dzień Soli damośc:izNędą Wni~zkuztym

16 bm.(wsobotę)wRadomiu przeprow:adzonazostanie zbióril:aodziety dla najuboiszych. Organizują ją
dyrekcje Pat1stwowego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Struga
w Radomiu i Domu Weterana
przy ul. Wyścigowej. Zbiórka odbędzie się w godz. 8-13.30.
Odziet, przeznaczoną dla dzieci.
młodziety i starszych, składał.:
motna właśnie w obu wymienia·
nych placówkach. Blitsze infor-

macje uzyskOC motna pod nr teJ.
485-25 i 545-97. Do obu domów
motna tet zgłaszaC się po odziet.
Organizatorzy spodziewają się
dutego odzewu ze strony ofiarodawców, jak i zainteresowania
wśród potrzebujących. Jeteli ktoś
nie zdąty dostarczyć lub odebrać
odziety w sobotę, mote uczynić
to we wtorek 19 bm. w siedzibie
ZW Połskiego Towarzystwa Pieli;:gniarskiego, w Radomiu, ul. Narutowicza l (Klub ,.Lancet"),
w godz. ł4 -16.

Fot. W. Matlok

- Anonse
*Ob11'odowe

ZgTOmadzenie

Ś11·iadk6w Jehn-y odbędzie się
dziś

i jutro w hali sportowej .,Zrembu" przy ul. Wernerd 21':- Myśl
przewodnia - "Stale szukajcie
wpierw Królestwa" (Mat. 6:33).
Zjazdświadków Jehowy rozpocz-

Tylko wtym roku wymieniono 55
balkonów w najstarszej części
osiedla Ustronie (jednostki ,.A"
1" 8 "}. Do natychmiastonj 1't'fnliany kwalifikuje się jeszcze co nlijmniejtrzysllil.
-Ze względów bezpieczelistwa
wymienia sit: skorodowane balkony, w pierwszej kolejności nad
przejściami dla pieszych - powiedział Tadeu~ Nimlnkl, kierownik
Zakładu Gospodarki Zasobami
Spółdzielni Mieszkaniowej ,.Us·

niesi~wsobot~ogodz.13.25,aza
kończy w niedziel~ godz. 15.35.

o

(w.s.)

• 17 bm. (niedziela) o godz.
12.30w kościele Sw. Trójcyodpra·
wiona zostanie msza św. za tolnierzy Narodowych Sil Zbrojnych
i poległych za ojczyzn~.
Po mszy odbędziesię spotkanie
tolnierzy NSZ i rodzin pomordo·
wanych.

tronie".- W tym celu opracowano
(we własnym zakresie) konstrukcję o 25 kg l tejszą i około 300 tys.
złotych tańszą. Nowy balkon
kosztuje ł,Smln zł. Montujesi~je
we własnym zakresie.
W osiedlu Ustronie jest około
lO tys. balkonów, w tym 2,4 tys.
w dwóch wspomnianych jednostkach. Koszt wymiany balkonów
w jednostkach ,.A" i ,.B" szacuje
się na ponad 3 mld zł otych.
(woj}

Komunikaty policji
Nasze telefony:

* WKomisa riac:ie lliPołicjipro
'~'dzone

237-36;63-20-64

Uliczna sonda

Gdzie się bawić?
Jak Radomianie spędlll.i~ swój
wolny czaJ? Czy thodut do kina,
teatru, na kona! rly, do ka'ltiami,
klubów itd.? Zap)1allśmy kilku
przechodniów.
Ilona Malec:, uc:unnic:a LO:
Młodzi ludzie zbierają się w knajpach, barach takich jak ,.Relnx".
,.Lacky Luck", .,Not", .,Amiiteatr". Bardzo sympatycznie jest
w "Konsumie", motna tam sobie
pograC w bilard. Ostatnio byłam
w "Amlitealrze" na koncercie gru·
py młodzietowej .,Ostry rock".
Niedługo będzie koncert ,. Prołe
taryatu" w ,.Resursie". na który na
pewno pójdę.

JoannaPiasek,benobotnanauczycielka: - W Radomiu lokale
otwarte są do 22, a przeciet nie·
którzy pracują do późna. Wcześ
niej razem ze znajomymi wyjetdtaliśmy
do
pionkowskiej
nAdrii", a teraz- pozostąie Warszawa.
Andnej Orchowskl, technik budo-.·Jany: - Trudno o rozrywk{:
- nie ma gdzie. nie ma czasu.
lubię: taniec- Mistrzostwa Polski
w hali Broni - piękna sprawa.
Dorota Sokoł owska, technik
a nałityklmt.dyCLIIej:-Wprawdzie

wypadlam z rytmu bo mam małe
dziecko, ale Radom to specyficz-

j est dochodzenie w sprawie włamań do samochodów
.".. osiedlu Ustronie. latrzymuno
sprawców i odzyskano część skra·
dzionych przedmiotów. Policja
prosi wszystkich poszkodowanych, których samochody okradziono we wrześniu o zgłoszenie
się do komisariatu przy ul. Żurn
wiej 14, od godz. 6 do 16.

*W Go idzie Kutko-.·skim, gmina
Gózd,30 ,uześniabr.doszłodowy·

pad ku drogowego. Kierowca potrą·
ci! pieszego i oddalił się nie udzielając pomocy. Wydział Ruchu
Drogowego Komendy Rejonowej
Policji poszukuje świadków zdarzenia i prosi o kontakt telefoniczny pod nr. tcl. 45-25-05,
45-22-62, b:tdż osobisty w pokoju
722.
(mad)

ne miasto, w kfOrym nikomu się
nicniechce.Przydalibysięludzie,

klórzy potrafiliby coś zorganizoZa mało kafejek (z zakaz~m
palenia papierosów), klubów
osiedlowych. Zycie wiectorno-nocne zanika z powodu gwałtów,
rozbojów.
Karn i P., uczeń LO: -Nie bywam w ,.Nocie", ,.Relaksie", poniewat motna tam łatwo oberwał.:. Pozostaje teat r, "Ekslibris" i
grono znajomych.
Iwo na, technik ekonomista:
-Do kina nie chodą;, czasem tylko na koncerty np. "Czerwonych
Gitar", "Smolenia" ... Zebrala (at)
wać.

W parku im. T.

Kościu szki zadomowi ła się
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wie.,.ióril:a.
Fot. W. Mailok

