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Wicepremier l~ Balcerowicz w Sejmie i telewizji:

sygnał

Nasz

Fruwające

kamienie

II

"D!.w.,nic:, bo b6lC: si(, i.e b-:.... ie jll.kaś tragedia, iu;: chit'cbo z(Js/'ało wczeraj raDne i musieliśmy je w "Czardaszu"
cpatr} wać. To
jt'ztlnia
wokół
placu Walności w Kielcach jl'~t
tak zdewastowana, że kamienna kustka wystrzeliwana p~zez
koła
amochodiiw gro:Łi bezpie"~f'ństw u przechnullićw.
Jntt'rwen; wałiśmy w tlr&gówce, ale
tydzień minął i kamienie fruwają w .lal ·zym dągu. Je:!'t~m

pl':wkonan', że "Echo» :rad~iała
s7.ybkn, uim zoa.1Y si ę j .. kiś
o} an1.1t".
(p)

Rozlużnienia obowiQzuiacvch zasad nie bodzie" •••

Porządek obrad Sejmu zosta ł w czoraj i.lZ","p€!nlony ·o in!o-,maeję
wicE'premiera Lrszka B a lcer~wi<,za o stanie rE-aii·z a·~ji i ćaJs>zycb
kr",kach w ramach p r-o.g.'a.mu gospooa rczec{) r·ządu.

Realizacja tego p:'ogramu poza sobą co najmniej
trzy powa.ine kos·zty społeC'Z·ne:
bezrobocie (rząd chce jak najbardą:iej skrócić O'kres pozostawania lU'liz.i bez p:acy), obniianie reaJnyc'h płac i dochodów
gospodarstw d'Omowych, spadek
p :o dukcji
(oceny, ż e wyniósł
on ok. :ro proc, wyol·b!"z)'m·ia ją
skalę tego z.ja-wiska).
cią.gnęła

Wstrzymanie budowy 1eotru?
DOKOlllCZE IE ZE
nie wz,·osły). w tym 5.600 mld
zł na roboty . budowlane.
Do
końca maja p r ace posuwały się
w dobrym tempie, rytmicznie i
zgodnie z harmonogramem. W
tym czasie .. pl'zeroo io;'l{j" praw ie 2,5 mld z!' i ... pien iądze się
skońcLyly. Jak do tego oosz-

woda zobowiązałby się zapewne pokryc je za jakiś czas razem z odsetkami, ale czy przedsiębiorst wa
wykona wcze na to

ło?

mieć

Na początku bieżącego roku
ustalon{), że na budowę gma chu, teatralnego
w
Kielcach
Min isterstwo Kultury i Sztuki
da dotację w wysokości 2 mld
zł, a pozosta łe 2
mld zl (na
początek) znajd:uie sic w budżede wojewódzkim. Rcsort wy'"
wi",zał ~ię ze swoich zobawią
z2.ń i dnsiarcz)(ł 2 mle!:d,
ale
z budżetu wojewódzkie~o nie
kapnęla na nowy teatr ani 210t . wka. Syluarj" jest wic:c taka, ze pif'niądze z ministerstwa
j;lż wydano, ale pozostały
do
zapJacenia dlugi w
wysokości
ponad 500 mln z.ł i nie ma ani
grosza na kontynuowanie prac.
Niektórym
pudwyko.nawcom
juz trzeha płacić ka,ry umowne
inni przerywają prace i schodzą z budowy. Jeśli takl\ decy7.ję podejmą specjalistyczne fir my z W arszawy , to wiadomo,
ie . niep~ędko tu p(Jwrócą,
bo
mają już zlecenia. :t zagranicy.
A przet'ieź tak niewiele braku je,

by

już

jesienią

bieżącego
użytku salę

roku przekazano d9
kameralną (na 220-250 miejsc)
z

pełnym

wyposażeniem!

Bra.k pieniędzy spowodował
że ci z podwykonawców, którzy jeszcze zostali na budowie
pracują 1/3 swoich mocy.
Co
się stanie jeśli wojewoda
łt ie lecki każe wstrzymać tę inwestycję? Obliczono już, że zatrzymanie robót będzie kos ztowa ć
1.135 mln zł! Tyl e potrzeba na
za " łacenie długów , zabezpieczenie obiektu, ko n se rwację,
zap ewnienie dozoru . eksploatację
iip. Po J}iętnastu lata(!h wiele
elementów i det ali trzeba już
konserwować, wymieniać,
odnawiać. Tymczasem do wykoń
czenia
wystroju plastycznego
brakuje zaledwie %0 mln zł.
Władze wojewódzkie zobowią 
zały się w y asygnować w
tym
roku na budowę teatru 2 mld
zł i powinny tego zobowiązania
dotrzymać, a wtedy roboty znowu ruszyłyby pełną parą. Okazuje się jednak, że Urząd Wojewód7Jki nje ma pienięd·zy, jest
dłlJlŻnikiem
banku,
któremu
jest winien 40 mln zł odsetek
od zaciągniętego kredytu.
·W
czerwcu deficyt budżetowy województwa jesz<!ze się pogłębi
(w całej Polsce większość województw jest już na granicy
bankrudwa). Na bud żet miejski też nie ma co liczy ć. Przeprowadzono wi~c rozmowy
z
panią minister lzabellą Cywiń
ską. Może res()rt
dorzuci 00
tych 2 mld zł, które już przekazał na kielecki teatr, jeszcze
ze 2-3 mld zł. Ale w ministerstwie mogą powiMzieć przedstawicielom władz
województwa kieleckiegi>: myśmy wvwiązali się z UffiQ\vy, a wy? ' l
co wtedy?
Tymczasowym
rvzwiazaniem
mogłoby być zaciaganie
k .redytów :przez wykonawców :pracują·~ydl na tei budowie. Wi>je-
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2

pójd ą ?

W najbU:i;szy ponied~lał ek, 11
czerwca, mają być podjęte decyzje, w jakich ~ziedzinach w
województwie kieleckim trzeba
bc:dzie zacisnąć pasa. Pozostaje
nadzieję,

że

zwycięży

zdl"owy rozsądek i zamiast plaeić 1.135 mJn zł za wstrzyma nie robót na budowie
teatru,
znajdą się 2 mld zł na kontynuowanie prac,
(wt)

zujących ob ecnie zasad. co
łoby pniegać na dopływie
Ilię fizy w JI(Jstaci podwyżek

miapieplac,
tanich kredytów Hp. - Nasza gospodal'ka - powi c dział rcaguje
na
dopl~'w
pieniędzy
wzrostem cen, a nie prodUkcji.
Ro zluźnienie zasa,d mogłoby nas
cofnąć d. punktu ''''yjśt:ia.
Do p:'oblem ów ,
na których
skupia się uwaga rządu , wicepremier ~aJiczył \}u d że-t ,
gór. Tiie:two węglovl€ o:az po.li,tykę
pla·c. Rząd przygotowuje projekt
posunięć
blldżeto\\·ych,
które pozwolilyby na zaoszcz~
uzenie pewny.c h środków i prze-

kazani·e ieh na &3czegóinie \vaż
ne cele, jaO!: np. budo'wnictwo
m ;E-~zkaniowe czy dofi.na·nsowabud·żetów terenowych.
O
czy znajdą s ię n .. dwyżiki
budżetowe zadecyduje to,
czy
uda się utrzymać poziom wydatków, np. w gÓ~:lictwie, które jest dziedziną wysoko dotowaną. W polityce
płac chod·zi

'l ie
ty m

niQiną, wicepr€·mie r powiedział,
żeo stopa
p !'ocen\owa
b~zie

TRAGEDIA NA POLU
Wyszynie Rudzkiej, gm . Ruda Maleniecka, w cwsie prac polowych od kosiarki mtacy jneJ urwał się nóż, który przeleciał ok.
12 metrów i uderzył w małżeń 
stwo Marka i Mariannę Sz. W
W

\.vyniku

moiliw'ość rozluźnienia -obowią

pr,zede w\Szystkl.m o u.trzy manie
,·y.gorów pla{!owych.
Jeśli chodzi o politykę
pie-

Z reportersldego
dyżuru ...

M-letni

Główne z:;dania stwierdził
wicepremier - to przyspieszenie
zmian w st:u,kturze gospodarki
oraz podtrzymanie pods.tawowych
zcsad w polityce ma.kroekonomiCl!lej.
L.
lłałcero'wic1:
w"li.!uczd

odniesionych - obrażeii.
mę:!.czyzna
zmarł.
Zona
zost.ała w szpi-

wyis7.a od stopy j·:1fJacji.
Nowe PI'lygotowywa·ne regujucje mają sprzyjać wz·ro.stcwi
zalin1eresowania
kontrahentów

Piątek

zabranicz.ny.ch in·\.V~,.yc j a'mI
Vv~
Polsce.
Za istotny środ~ demonopolizacji rząd uzn aje libe-ra·lizac~
:mportu.
W dziedzinie
zagran\{:znych
stos'unków f~nansov,;ych L. Bal('erowicz uznał za najważniej
sze .kon~.ynuowa..'l.ie energicznych
sta r ań W sp!'awie
zasadniczej
reduokcji d'lugu zagraniczne·go i
właściwe spożyiJkowa:1ie
uzyskanego dost~:>u
do k:-edyww
za granicznych.
W za-kresie osłony socjalnej
wicepremier zapowied·ział tworzenie sY5temu osłony dla bezrobotnych, przygotO'wanie prog:'amu zatrud.nienia ludzi mJodych, utworzenie systemu efektywnej opieki społe(!znC(j. k<ł;óra
dociNałaby do osób najbardziej
potrzebujących.
- Rząd - stwierdził

L . Balcerowicz ma dwie głóv.·ne
wytyczne w polityce gospodarnej: przyspieszenie zmian st r ukturalnych w gospodarce
Ol'az
nie czy nienie zasadniczych "mian
w polityce makroekon omieznt'j.
Minister finansów
rozluźnia limity płacowe
w dotowanych
przedsiębiorstwach
użytcOŁJJości publicznej

Minister finansów Leszek
Balcerowicz, znowelizował zarządzenie dotyczące normy kwot
wolnych od podatku od wynagrodzeń. ZgOdnie z tą nowelizacją,
przedsiębiorstwa
uży
teczności p Ublicznej i zarazem
dotowane (przedsiębiorstwa ko-

munalne i mieszkaniowe. komunikacja miejska, PKP w za k r esie ' przewozów
p&SaŻH
s:~ich i towarowych, PKS w zakresie p r zewozów pasażerskich,

melomana

jego umieszcroa

lalu w KOI1s;Cich.
WLAMANIA
Minionej doby oficer dyżurny
WUSW , kpt. R ysza rd Mikjasiński
wnotował na
Kielecczyź nie
23
włamania. W Kielcach przy ul.
Toporowskiego 65 w nocy ze śro
dy na czwartek dwaj mieszkań 
cy Kielc: Andrzej R. (1. 19) i Paweł W. (1. 16)
włamali
się
do
prywatnego kiosku warzywniczego Feliksa P. Skradli owoce i
warzywa wartości ok. 1 mln zło
tych. Zostali ujęci z łupem przez
patrol policjL
7 bm., ok. godz. 5, dwaj mieszkańcy Kielc, Daniel K. (1. 2&) i
Dariusz W. (l. 20), uprzednio ju:!.
karani, u!'Ho\vali
\vyr!Nać z rę
ki Danuty J. torbę z pieniędzmi.
Kobieta tak silnie t rzyma ła torbę, że zdOłali urwać jedynic pasek. Napadnięta zawiadomiła policję, a następnie wskazała sprawców, których poliCjanci zatrzyma11.
UCIEKŁ Z KARETKI!
7 bm. ok. godz. 7.30, \V Starachowicach nieznany dotąd mężczyz
na podczas jazdy motorowerem
zjechał na lewą
stronę
jezdni,
gdzie zderzył się z fialem 125p
Motorowerzysta, który doznał obrażeń głowy, zbiegi z ... karetki.
(I)

UWAGA NA DROGI!
Znów dZieci ofiarami wypadków! Wczoraj na uL RewolUCji
Pażdziernikowej,
niedaleko
Dą
browy, ok. godz. 13, pod koła
żuka dostali się dwaj mali chłop
cy, 7-łetni Piotr C. i S-letni Damian B. Dzieci wybiegły na jezdnię zza drugiego samochodu tak
nagle, że kierowca żuka nie zdą
żył zahamować. MłOdszy z chlopców doznał złamania uda.
Natomiast na ul. J. Krasickiego kilkanaście minut po godz. 19
na jezdnię wybiegla nagle 6-lelnia
dzlewcznyka. która została potrą
cona przez poloneza.
W Bliżynie 3-letnia
Justynka
K. wybiegła z podwórka na jezdnię, prosto pod samochód "tuk".
Doznała
obrażeń
ciała.
Przebywa w szpitalu.
, (~)

Od 1lipca SIOP
DOKOŃCZENIE

ZE

TR. 1

wjazdu do nasz€lgo !kraju wielu państwom europejskim
na
zasadzie wzajeann06ci, ale .kraje
te obawia.ją s.ię, że podobna sytu.;:cja z uprawioaniem przez Polaków handlu (jak w Wiedniu i
BerUn.ie Zacbod-nim) mO!ie powstać Dp. 'W mia61ach szwedt1:kich,
1iiJ6kich czy łillnyob. zatem., Ila

"Błękitna
"Błękitną rapsodię" G. Gcrsh\vina i ,.Hoiera" Ra.,,"ela nie
trzeba reklamować, nalci!\ bowiem do bitów światowej muzyki symfonicznej. Dziś te dwa
popularne utwory usłyszymy w
wykimaniu kieleckich filharmoników. Z towarzyszeniem Ofkiestry wystąpi pianista, Waldemar Mali cki. W
programie
wieczoru ponadtn M. de Falli
"Trójkątny ka,pelusz", P. Dukasa "Uczeń czarnoksiężnika".
Całość poprowadzi
dyrygent
Teatru " 'ielkiego z \Vars:za wy
_
Tomasz
Szred"r.
To
nie
pierwszy pana kontakt z kiele cką orkiestrą?

- Z poszczególnymi czło.nka
mi Ol'kiestry spotykałem się już
wcześniej podczas organizowania
Orkiestry Kameralne; w Radom iu. Poprowadz.iłem też koncert w Kielcach podczas uhległorocznego festiwalu .,Jeunesses Musicales".
- Kończył pan klasę dyrygentury u wspaniałego mistrza
batuty?
- W roku 1982 Ootrzymałem
dy~lom Akademii Muzyczne-j w
Warszawie w klasie prof. ~ta
nisława Wisłockiego. Już podczas studiów
założyłem
studencką

orkiestrę

rapsodia"
- Zleżył pan swoją ofertę
na stanowisko
dyrektnra
filharmonii. Jeżeli o trzyma
p3'!!
nominację, od
cze~o
zacznie
pan pracę w Kielcach?
- Od
przyciągnięcia
młodych widzów. Starsi melomani
poW{)!i wykruszają się, a mło
dzi niezbyt chętnie garną się
do poważnej PoJihym.ni. Trzeba ich zachę~ić, wypełnić widownię. Jak to zrobić? to już
m.oja
tajemnica.
Drugą,
nie
mniej istotną sprawą jest możl:wie szybkie wejście z próbami na teren nowo budowanego teatru.
Koncerty muszą
odbywać się z koniec7..'l.o3ci
w
innej sali. Wybór sali WDK
nie jest najsz<!zęśliwszym rozwiątL<L'l.iem ...
- Zy('zę wię:: rea.lhaeji programu i zwią::ania się z kielecką filharm:mia. na shłe.

DANUTA PAROL

kameralną

przy Politechnice Warszawskiej
i prowadziłem ją jeszcze przez
rok po zakończeniu studiów. W
roku 1984 podjąłem pracę jakO
dyrygent w Teatrze
Wielkim
w Warszawie i pracl1'ję w nim
do dziś.
sku~J;:i naszych
obosotr'Zc-ń celnych będzie z uwa·gą opatrzyło
wi-ele p&ńs.tw.
Ruch ,t urY9!yczny na .gr'2nicy
radziecko-polskiej ;jest obeenie
ba·rozo utrudniony. Drastyczne
decyzje radrz.ieckieh wladiZ ce.lnych o w7llDożonej kontroli towarów powod\l'ją, że ozas oczekiwania na odprawę po ,r adzieckiej stronie granky wydłużył
się .nawet do 48 god·zi.t!. Jest t.o
szczegÓlnie niepokojące przed
7Jbli.4:ająeym się 5e'ZOnern tury/)t)"Cznyun.
(P AP)

http://sbc.wbp.kielce.pl

• Granica między Polską a
Niemcami pozostaje "nienaruszalna". Nie może ona jednak.
oddzielać Niemców ! Polaków,
lecz musi być "tak otwarta jak
granica między Niemc:uni a
Francją" powiedział kanclerz
RFN Helmut Kohl
• Prezydent
USA
George
Bush oświadczył, że niedawny
szczyt
amerykańSko-radziecki
w Waszyngtonie otwor.zył nową ero: we wzajemnych stosunkaCh. Według prezydenta USA,
był to .,dobry szczyt" a Michaił
Gorb"czow jest "nadzwyczajnym człowiekiem".
• Przedstawiciel ZSRR w Wa tykanie, Jurij
Karłow,
złożył
na r<:ee Jana Pawia II listy uwierzytelniające.

•

policja kryminalna NRD
spory lIukces, aresztujqc poszuklwanl\ nd drugiej
połowy
Jat
siedem dziesiątYCh
terrorystko: I: "Frakcji Annia
odniosła

poczta, sanatoria, ó;a których
organem zało życielskim jest Minis:terst wo Zdrowia będą mogły podwyższyć bazowe wynag rodzenie za wrzesień ub.r. Jest
ono jak wiadomo, podstawą
naliczan ia kwot
wolnych od
podatku od wynagrodzell.
W
br. podwyższenie
to wynieść
}1WŻe 50 proc. przyrostu śred
niomiesięcznego
wynagrodzenia
w
czwartym kwa rtale ub.r.,
przy czym nie może owa pod,vyżka SP1'2VlJ ić , ż.e kv,foia \vynagrodzenia
przYPadaj~ca
na
jedne{(o zat.rudnionego
wrześniu ub.r. b~dzie v..~yżst.a njż 2,
tys. zł,

we

Proponujemy ...
MAJKA JEZOWSKA
W AMFITEATRZE!
Znana, m.in. z muzycznych programów tv dla dzieci, piosenkarka młodego pokolenia - ' MaJka
. J"eżowska. wraz ze ą\VOinl .,lvlajł:O\vynl Studiem Nagrań" zawita
11 bm. do [{iele Wystąpi o godz.
17 w amfiteatrze na Kadzielni,
gdzie odbędzie się finał imprez
dla dzieci i młodzieży organizowanych w b r. z okazjI MDD przez
Estradę Swiętokrzyską. W I Czę 
ści imprezy na scenie amfiteatru
odbędą się finały zawodów spo!'towo-rekreacy jnych, w któryell
wystąpią

głównie

uczniowie dwu

k ieleckich ~zkól - nr nr 12 i 2'7.
Później
recital
znakomitej artystki. Publiczność zobaczy również w~ystępy zespołów WDK, który. obok 1\IIOSiR,

~ponsoruje

in1.-

prezę.

"TALENT 'SO"!

Tę imprezę kieleccy melomani,
głównie młodego pokolenia. znają
już od kilku lat. Jest to Między
wojewódzki Przegląd AnlGwrskiej

Twórczości Estradowej. spo-nsorowany m.in. przez wydziały kultury i sztuki UM i UW w Kielcach. Tym razem Estrada Swię
tokrzyska dopuściła do finału w
WDK 14 podmiotów artystycznych (zespoły. soliści, kabarety).
Impreza odbędzie się 10 bm. (niedzieLa) o godz . 16.
t
ZAPROSZENIE
NA WYCIECZKI KOLARSKIE
Swiętokrzyski Klub
Turystyki
Kolarskiej ,Kigari·' w
Kielcach
zaprasza 10 bm. na dwie wy:
cieczki: I Kielce - Kostomłoty Strawczyn - Promnik
_ Piekoszów - Kielce (45 km);
II Kielce - Bieliny - Lechów
_ Górno - Kielce (70 km). Spotkanie z przewodnikami o godz.
9.30 u zbiegu ulic: Sienkiewicza
i Sliskiej.
(J.l
W RYTMIE OPERETKI
W najbliższą niedzielę, 10 czerwca. o godz. 15.30 w muszli parku
miejskiego w -Kielcach odbędzie
się koncert muzyki operetkowej
w wykonaniu zespołu filharmoników kieleckich
pod
batutą
Zbigniewa Goncerzewicza . Również
23 czerwca w parku zespół wystąpi
z operetkowymi rytmami.
Będzie
to ostatni przed waka cyjną przerwą występ muzyków.
Organizatorami koncertów. obok
filharmonii, są: Wydział Kultury
i Sztuki UM i Miejski O~rodek
K u ltu ry.
(dmp)
Miejskie Centrum Kultury w
Ostrowcu Sw. zaprcsza 9 bm. o
godz. 17 do muzeum przy ul. Nowotki na aUKcję prac plastycznych.
•

*

Czerwona" (RAF) 39-letniq Susa."1ne Albrechf. Prokuratura zachodnioniemiecka, która rozpisała za niq list gończy. zarzuca jej m.in. udział w zamordowaniu bankiera frankfurckiego Juergena pan to.
Okazało
się, że Susanne
Albrecht od
1980 r. mieszkała w berlińskim
osiedlu Marzahn pod nazwisk>em Ingrid Jaeger. Miala pasz..
port NRD.
• podczas soboru krajowego. ObradUjącego w Zagorsku
pod 1I10skwq. dokonano wyboru glowy KościOła prawosław
nego. Patriarchą
MO&k\'.·y i
Wszechrusi. nast<:pcą zmarłego
przed kilku tygodniami
patriarChY Pimena. został metropolita
leningradzki i nowogrodzki Aleksij.
• Celnikowi pierwsze co si<:
rzuciło w oczy na lotnisku w
SztokhOlmie, to pio:kna kobieta
z wydatnym biustem. Był nią
oczarowany l patrzył n:e
na
dokumenty, ale na tpn Ideał
kobiecości.
W
pewnej chwil!
jednak zwątpił. Otóż bujne piersi poruszaly się w~'rainie. Ponlew'aż był pod urokiem z jednej strony. a celnikiem z drukicj, popro!<ll o rewizję osobis tą. Wykazała,
te zmnJast obfilego biustu. pod sukienką były... dwa Mlw!e,
których nie
wolno przywozlć do SzwecjI.

ch,
Sklep I: bronią '" hol u hotelu ·.. CentJ'3Ine,0" w Ki
bardzo niewielki, ale solidnie zabezpieczony, pn:eL specja nc
szyby, system alarmowy, pa.ncerne kas y, codzienni
obte"a.h
klienci.

PO NOCRAfIA W... KlUBIE- MPiK

DoKO C'I:ENIE

Zł:

ST!'-

~

l

W chwili

otworzenia

teatru

w nowym obiekcie, zamicrzał

pmstytul!ji

i
pornGgrafii.
na Zachodzie em()cje zwią!.-'ll1e z er(}b'?Mem .
se~;.em
porno- <ho[)ami. ~or 
no-kinami. p()>:no-71ydawn ~ ct
wami i całym tym pr2:emy~lem
d3W[l(} już wyga,,"ły i SPOW'
szed!liaty. ale jak już mu ;;!,
mv gon ' ć tl: Eun... ~. to dlaczego nie zac~ć 00 oOr!l-ografii! Przecież to ie~t n~i"'t
w:ej_z i !1aj::>!"0<;L~7..e. No W·~C
- d(>!!aniamy!
Tzw. ró~owe Do!"no zadornow'ło _ię w P{)i~ce ju~ pn':'d
kilku laty - w wydawpic~
wach, kln ie. telewhji N ie lT'Gg! :e 'nak wviśĆ noZ-a o.ardziej wvraf;n'~'Ą'anv erotvun
dc>pókiisŁn i ala ce~wra . CZ1~
wająca również nad
(}byc!aiowo~dą w nas'?:ym kra lu W
(I~tatnich m;e -ią cach wmów ' no jednak !ud'!.!om, że ta (.1ra '~ająca cenzura służyła
jed.nie ~Htycznei :ndok!ry!'! cj: nar :lu i tEeha j1 }a k
naj;<zyoc iej llikwtdować Gd"
tego dok<){1ano to nikt za nią
nic zaołaltat włącznie z Ko.;ciołem: ~tóry nie ?:'1r ie11 t{) N'll
SI<: w ~or<:. że zn'e"ie11'e cenz-ur v ~roŁj za1e\vem y"ryUZQ~
nei "'om(\!!r'3 F'i
D ~an'amy w ' ęc ~ach~-d'lia
EUton<: !>f?yn<l~:r.n ;e ' ~ iednej dz: edz~n 'e W k 'o k'l~h i
k< i~:lm: ach nlkt T' e z'łb r~ rola
oz;ec; m I(uoować D "no~ra
fic!.Tlvch k-'ą;e" (l'!e "l'}róoIJjant·,'l>r,n.
c 'e Ictlo 'ć t,.hletlt
ce;>cv!n . które w cyw ·!,~"",.'a .
n vrr~ Ś ".' eci~ 10:1 do ':lo'}/Jl·~
' ;!.I!'d!)e'
O~~,'a:-'e
c:q !'1Z
p :er' "'!oC porno--t>"?Y ! wvdawn;Cf \':a1l'i. bieHzn'1 .. sel!:w·'
ką<et,,!Yl' .... · 3 _
w.nn..\·';!n ,'m i
preun"at V \',a"1 :
~ b~a~onm l
ti;l fJ',r. dmu r'h'ł'1':m; la l·-,,:.\,
n3'u'ralne; w'elk::-k: ~to fu"
vlk-:- krok d~ie!i ,,:I; od onr'1ll-k i n k ... tn~t'~ó~ ze "De~5al
nvm" !"lGlt4 '~lTr : :
:~g. !n.".~!"
d "l'" , w ouhl'c!!1\" h .
A w K'ec ch'> C>. w ;;a.·\1Vm Klctv\;; (·\'[,e i
n:l tym
nG!'.l w,fa:e ... w h'le
T'i!
k o.l r d7
!';i( bv <ol;: w\'jaKijka m e"<:cy temu
ią
nr?ed< c:'b PC:1.
k t ' rv c-l ....łal '<lIpić emaclt t.
r ~. TC'ltru im.. terom kieg .
W;:lrawdz~e

wyremontować

zabudowania
pny ul. Sienkiewicza, a nast~!mie otworzyć tam
nocny
Itlocno rozb ierany kabaret, a
w części hotelowej wynajmować pokoje na :odziny,
Na
ra7.:i! ten pomy~ł odrzucono.
('le kt ,~ w'e. czy ub ga Rada
, r .ej' ka ni.,e przysbn ie na tę
~rol)n~'cje już za 2-3 lata. Na
ra z:!! .. różowe porno" za~p 'ei duło ~:ę najmocniej
w
KIlJbie . I'PiK. Tutaj (podobn'e
j",lt w k:lku innych k:o<kach)
mo!na hyło kupić osławioną
bi :r, ~ę n;ejakiego
Andr:ze,;a
Roihna (ood tym pseudonimem kryje się były dyrektor .. E~trady Lódzkiej") ..Okelice porno shopu ". Pewn;e niedlu=!o moźna tu będzie nabyć
~!"'ne d '?:!e'a te~o autora: ..zy.
cie eksualne Papa:ejiw", ..O .
stalnie dni SottemY', ,.Moje
'i:TCie z
)łary ł in
Monroe".
Kałda z tych k ~ jażek to klin'c~'1Y t)rzyklad porn~raficz
nej grafomanii. przy której
pow 'e<c' R otha, Millera czy
~i~oae\iego są lektur<lm: dla
n CI ··n "ch ren~jonn;ek.
PRZESZŁOSCI:

w slonie
w kro jo<: h
w środko
wej i zachodniej Az,ji, na lacnoon;ch wybrzeżoch Europf i
północnej Afryki. Już w Boblbn'e
i M)'kenoch ok. 2000 lot p.n .e .
używono liści
buraczonych ja o
ziela leczn iczego i dopiero koi o
800 lat p n.e. zaczęto spożywać
w krojach śródz ie mnomorsk ic h
korzenie buraków. Rzymian:e gotONaI i go z soczewicą, bobem,
gOlczyCQ lub oct~m do m ię sa
Ho roC'( poleca go joko p"trowę
poprow;ajQcQ
trowie~e
W
P.:>/sce byl znany od YJiekó:I, a
jadalny w postacI barszczu i
"'Or!'U'O d:> m ; ęsa .
Z

dz:~;m
występuje
ś'ódz;e:nn()mors~ich,

WARTOSCI ODlYWCZE: ma
'i tominy BI, C. Dostar.
C!O 45 kalori' w 100 g. Ma dużo
wapnia - BO mg proc., trochę
zelozo - 0,9 mg prot. zawiera
potas, mognez, sód, tro<:h~ b ia ł
ka - 1,8 proc. i sporo cuk r~ 9,5 proc . Jest wybitNe zosad:>trc;::~~

T

D

' '(I,

wśród
nich
ale wi le odwiedza
nas też pafI. Przede W - z.ysł
kim wś zaglądają tu ludzie interesu - rzemieślnicy posiadający grubsze pieniądze, którzy chcą kupić odpo\'Iiedniq
br oń do ochrony siebie i 5WOje~o mienia - opowiada inży
nier Janu'lz Surdej, właściciel.
• A więc intercs się krę
ci. Jaką broń mOZl a tu ku-

-

"Okolice porno-shopu" za
jedne 8500 zł wykupiono w
księgarni Klubu MPiK w cią
gu kilku godzin. Podobnie jak
zachoonie magazyny z "różowym porno", mimo ich niebotycznej, zdawałoby się. ceny. 2a amerykańskiego "Penhausa" płacono 68 tys. zł, za
jego niemiecką edycję (IagodniejsZ<l i skromniejsU\ w obu
jętości) 35 tys. zł, za ..Lui
25
tys. zł.
Mówi kierowniczka k,dęgar
ni Klubu MPiK, Stanisława
Kozubowska:
- Zamów iliśmy po 30-40 egzemplarzy
tych czasopism
ale otrzymaliśmy tylko
po
pięć .
Jed ynie zachodnioniemieckie magazyny erotyczne
.. Pralin e" i ,,\Vochenend",
po 9600 zł - przysłano nam
po
dziesi<:ć
egzemplarz}'.
W zystkie po szły "jak woda".
W kOlku czerwca powi nniśmy
mieć w sprzedaży nowy polski m agazyn erotycroy "Calig-ula".
T en dwum iesi<:cznik będzie
wydawany w POLnaniu w nakładzie 100 tys. egzemplarzy.
Je go redaktorem jest b Fżej
nikomu nie znany "dr Mieczysław Kurp i z" (pooOobno je t
11) kolejny p<eudonim Andrze.
ja Rodana). Za 20-stronicowe"
p:;; mo trzeba będzie zap 1 ac;ć
I)kolo 18 tys. zł. Dr Ku rp; z
obiecuje, że .. Caligula" to tJ.ę
dzi~ .. ekskluzy vny ze. zyt fotograficzny przemaczony dla
doro~łych, prezentujący erotykę w s!>o,ób wymyślny . ale
nie ~rno~raf~czny. Kilkanaś
c ie
do skonałych,
barwnych
zdjęć najlepsLych pol,kich 0raz zagranlcznych fotografików. które zokuią pomy.lami i realizują główny motyw
serii .SEKS I OJCZYZN "
(... ) interesujące felietony , 0powiadani:ł i rvs'.l!'ki. "Caligula" uderza celn;e. ale nigdv pon iżej pa;oa Jest dookQ.nalym posobem na t . ł)y pasze ~z.are życie zamienić co dwa
mie,iące na życie
ko:oro ~'e ,
pełne f!nez.yjnego hum TU i erotyki" .
l o t nam W~z.v~tl(im ch d ?ib w tym "zarym ż::ciu".
H ,ło .,Sek. i ojczyma" Ian'owane przez _Caligu!ę" po'!nnO si ę prz.yj~ć . Kupu ~ąc
półpornograCiczne
01 , emko.
spelnimy patrio!yczny obowią
zek ... Coś mi .,:ę z.daje, że zanim . wrócimy"~ do Europy,
to je-zcze długo będz ;e(l'ly
pod względem mentalności w Jewropie.
Z WI"CEK

Przewai.ają

mężczy:lni.

pić?

- A :,orlyri1ent je~t bardzo
szeroki.
Sprzedajemy broń
sp ortową ,

myśliw,ką,

gazową.

Dysponujemy kopiami !'<tarej
bron: p~h damy b roń białą.
e A gdzie się zaopatruJe·
cie?
- Broi1 my:lEw ,k ą ,sportową i gazową sprowadwmy z.
Zachodu, głów"nie z Niem' ec
i Ui ~z p anii. Zakupujemy ją
bezpośrednio II producentów.
Je"teśmy w ~tani
z,re' lizo-

byłaby stosunkowo n i ,ka od
180 do 200 ty s zł.
e Tymc:>a'!Cm ecpy broni
gazowej z Nien ier !ił wyso kie.
- Najtań5ze modele już ' po
700 tys zł . najdroż!'ze po UWij
ty, zł. Ale zapewniam
że
proponujemy i tak najniLszc ',
ceny \V kraju
e Nie wyst3rC'LY mieć jednak t:'otówkę, żeby ..st ~ s ię
po iadaezl,ą pistoletu ,,defe.
nol" czy "relt", najodpowie niej zyeh dla pań?
- Na kupno bron i nadal
konieczne jest zezwolenie wy·
dawane przez policjG W tym
celu skł da się podanie z ży.
ciory<em. Po dokladnym 7.3siGgnięc'u informacji o zaintere ,owanej nab~'ciem pistoletu osobie. spraw'dLCn iu czy
n:e byla przypadkiem k~ca
na, z~od<: na po ia danie bro·
ni moie uą . kać,

Wkrótce producja
pistoletów gazowych w Kielcach 1
W u ć kaide, indywidualne za·
m6w 'enie klienh. Slu·i.ymy
zagranicznymi
katalogami.
Broil białą ' paln ro-b'ę sam .
e To zaJenie oryginalne l
pracochłonne zajęcie? Jak się
go pan nauczył?
- Zaczęlo się w : zy. tko w
szko!e średniej. Już wtedy
broń m'1ie bardLO poci~gała,
zdobywałem o n'ej duż
in·
formacji . Na studiach w Politechnice
Swięt okrz,yskiej
calkiem ni źle dorabia'em , 0bie wykonujqc w iele jej rf)d z.ajów na zam6wienie Od łat
w,półpracujG ściśle z teatrem
k ;e!eckim. z Teatrem S arvm
w K rakow;e. z muzeami Mojl b roń . grywała" \II w,elu
f ilmach, po - ług:wali s ię nią
arly.'ci operowi w ..R igo!etcie"
.Stra'znym Dworze" n de~
kac!1 Tc('lru W:elk:ego
w
War zawie. [ ile
'spominam
swe kontakty z nr f Z -nem
i Andnejem Wa;dą, Rell!ZUję też zamówien ia
na?ływa
jąct! z zagraniCY, np. w ParY:lu na zlecen:e Kl ubu Polsk'e!!o wykonalem ze:taw bron' d" De>mu ~en.
nder<a
e J altie pańSkie d zieła
moina kupić teraz w sklepie?
- Ek 5 ponuj~ n ra7.ie tylko br ń b iałą. Czekam na
konkretne wmówienia Wkrótee chc;albym i~ równiei. am
zaitłć produkc}" broo i
gazowej. której cena d~;<:k; temu

lecznicze
.l warz)'lv (4)

~aścilVości

e

Nie mam nic pueciwko
broni w celu obrony
pued napastnikiem, prze tęp.
eą. Natomia t wzdra~a.m się
n my'l, ze mogłaby się ona
zna~'źć w rękach
zaleńca.
- Te oba y zaw"zc i~t
nieją. Tym bardz.iej s' l u zao;adnione. że nawet broń ga·
zowa jest bardU) n i ebez.piec~
na. Powoduje chwilowy cał
kowity paraliż
e Ten pomysł, ieby o tworzyć sklep w bol.elu by ł cbyba eałkiem niezly?
- Tak kony'ć z teg obopólna. My gwarantujemy pomoc per:o"lelow: h(}tclu
w
ml)menc;e zaistnienia niepr?:e_
widzianych kom l'kacji a vantury. bójk i
Mamv zez.wolenie na użycie bron"' W s?:Cl.eg6lnych przypadkach. A więc
5peln;amy tu rolę ochrony Z
ko!ei lok.:J.lizacja na,zego skle.
pu w hotelu też je , t dla nas
pewnym gwarantem bezpieCzefl ·twa
e Czy handel broni m a
pnyszlość w P olsce?
- Sądząc po zainterel.ow<iniu ludzi myślę. że tak:.
Myślimy o uruchomieniu kolejnych Wii. Po zerzamy też
dz'alalnoś ć handlow
o u łu 
gi
proponu1emy
połe
czeń twu, firmom . • pólk m np.
kom' oje, specjaln
ocltron~
m ienia i Łycia.
użyciu

Rozm. B.

MŁOT KOWSKA

SAŁATKA: UgoKw.'CH1e btMGki
obrać i pokrajoć w pG5eczki lub
niewiełk i~
plosterlci.
Pokropić

sokiem z cytryny lub kwasem
bltraczanym. Posypać
solq i
pieprzem, osłodzić, podlać ole·
jem sojowym.
KWAS BURACZANY:
Pokrajać w plastry 1 kg obrooych butwórczy.
ZCJNi&ra
czerwony 5) Czerwoni barwn' wpljI'No no r,;,czków, włożyć do kam ienne·
barwnik, be~irę pobudzojącq odporność
noczyń
wioskO'. 0- go garnko. zalać ok 2 litrami
czynnosc wątroby, g:ukok'nif1ę I tych. Pcx!-aje się przy sklerozie, pneg~toYlonej wody, dodać kotrochę kwasu szczawiowego oraz
zawaloch serca,
6) U dzie:i walex skórki razowego chleba i
cholinę. oIka!oid w;goflernę owpł~.'o
dodatn;o na budo'Alę trzymać przez 3-4 dni w cieple
roz f;toncy<ly.
kości, 7) Pobudza trOY:'en;e, 8)
Potem zlać do butelek I I-e-rmeDZIAŁANIE: 1) Obn' ia 9:1<'ącz.
Jest
środk;em
kosmetycznym tYC'nym zamkn i ęciem.
kę
i jest pot'o.vq dietetycznq przeciw r sIajam we'wnętrzn'~ ,
Rewela cyjny
sok-miena,dlo
przy cno roboch gorqczkowych zewnę' rzlł' e.
p rzy rop nej a n ginie :
(grypo Kd.), 2) Pobudza czvn4·5 dużych bura'<ów ułrz~ no
ność wątroby,
3) Wplywa no
Pouawy: Napój m!ecroo-bu- surowo, wyósnQć sok. dodać
fltnkc!ę układu nocryn iowo-Ioimraczkowy : 2 szldonki zs i adłego sox z całej cytryny, 3 łyżk' stf)·
fatycznego - dieto przy podraż mielca. 2 szldon~ ; kwasu bu- lowe miodu ro~puścić w 150
n en~ch
m';zgu,
nop:ęc'och
raczko~rJego,
2 Iyżki sickonej gromach w.ody Całość wy-m'enerwowych i sercn. 4) Wzmoc- pietrUSlki, sól, cuk 'er Przed do- SIać, nie gotować!, pIun'(I orgoni!.m
P ' z1
ostrlch i don :
piekuszk~
ub ijoć trzek<lć co 3 godz iny gard/o. 11.1% pa
chronicznych stO<lod, oslabie - paczkq do p'<Jny. Moino kom, 12 gOGl'nach rop'le naloty manio i dlatego używa s ię w cza- b in ować z soldem pomidoro. my z głowy i. ... migdałków. Ansie rekonwa1escencj-i i o~mN, wym lub sokiem z joblelc.
t~b;()tvk sboje się zbędny!

,

OWOCOW
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,,\\'ybicrz 'na ionę t .. kicgo ('zlo\d(~ka, I<tórl'go wybrałllYś na prLy_
jadela gdyby był mężczyzną" - sI wierdził Joseph JOUbCl't, To
prawda. Łat\\iej żyć z kimś z kim dobru' się rozumiemy nh z
ładną "lalką", która dobrze tańczy. Siestl'ty, jak mówią zn .. w('y :
"miłość jest ślC'pa, a dopiero ślub przywraea jej wzrok".
Ale
w Le dy by \\ a czasem za późno ...

rytmi«1 natury

'Właściwie powinniśmy JUZ mlec
za sobą huśtawkę nastrojów i
reakcji charakteryzujących' zimowo-wiosenne przesilenie. Tyle ie
Jlima brła w tym roku mało zimowa, wiosna zaskoczyła nas przedwcześnie, potem znowu nasta ly chłody. Ową przemienność nie najlepiej znoszą nawet ludzie zdrowi i silni, o chorych i wrażliwych na
zmiany temperatury i ciśnienia nie mówiąc. ' Jest to rezultat zakłó

cenia bi ologicznych rytmów orgal'lizmll',
Badaniem zcleżnośoi zochowani<l się organizmu ludzkiego
od otoczenia, rytmów dobowych, . sezonowych,
a nawet
I10Cznych zajmuje się chronobioIogia. młod{], ' bo licząc o sobie
zaledwie 30 lot, dyscyplin{] naukowo, Już znacznie wcześnie~
jednak i bez naukowych badoń
wyróżniono (udzi pora'nk,o i ludzi wieczoru, czyli tzw. skowronki j sowy. Pierwsi chodzą spoć
wcześnie, wstoją rono pełni energii. o
szczyt oktywności osiągoją
w· ,)ierwszej połow;e
dnia. Sowy kłodą się późno, rono
wyrwane
z głęboki e go
Slnu Lrudno kontoktUją 2 ctoczeniem. 0żyw i ają się koto połudn i a,

maksymalną

sprawność

osiągojąc
w drugiej polow ie
dnia. Więks.zoŚ ć 2 nas należy
jednoHe do arytmików, czyli
potraf;qcych dostosować się do
- zależne go od potrzeb i warunków reżimu
procy i odpoczynku. 0ptyma!ne oluesy oktyw"<loŚCi
mytmików lo godz.

9-13 i 16-18.
Znajomość

rytmów dobowych
stało się niezwykle ważna podczas długot rwałych lotów kosmi cmyc h, któ re wymagoły opracowoo i<l odpowiedniego reżimu
życia kosmonau1ów, ścisłego regulowan ia ok·resów pra-cy, odpoczynku. snu. W pozaziemskich
worookach
naturalne rytmy u-

legają bowiem ra;st.rojeniu. Stąd
konieczność
SLtucznego regulow:Jnia ws*azówek zega'a biologicznego.
Funkcjonowanie
tego ostatniego zależy w dużym stopni\!
od
czynników
wewnętrznych,
dZiedzicznych. W jeszcze więk
szej mierze jednakże od zewnętrznych, ta.kich, ja'k pary roku, te'Tlperotura, wilgotność powietrza, a także np .... przyplywy i od'Plywy ocearów. Prozede
wszy.stkim jednak od Słońca,
czyli światla. Rano, po prlebudzeniu, we krwi wzr<lsla poziom
artdreal iny, ho rmonu wplywa·ją
cego na konsumpcję tlenu i
stymulującego przemianę materii. Zwiększa się poz iom hemog lobiny i cukru. W
rezultacie
wzrasta puls, ciśnienie i tempe·
raturo,
osiągając
optymalną
wartość
między go~z. 16, a 18.
Potem następuje powolny spodek, a·ż do nojniiszego poziomu między godz. 3 a 5 ranv.
0kreślonym
rytmom
podlega
wkże
gospodarka hormenamj.
N ie jest prz-ypa-dkiem, iż najwięcej
dzieci
rodzi się okolo
pótnocy, co wiąie się z wydziela·niem hormonu stymulującego
ku rczliwość macicy.
Noc jednakże
bywa także
niebezpiecz·na. Je'5t to bowiem
okres uś.pienia noturolnej odporności organizmu, lekarze zaobse:lI,vow ałi już dawno, iż w/aś-

nie nocą nasilają się otoki astmy, zowaly mięśnia serco\f;ego,
zaburzenia krążenia. I stąd, poza
wyjątkowymi
sytuacjami,
wszelkie operocje przeprowad!a
się przed po/w niem, w okres 'e
optymalnej
sprawności organ:zmu.
I wreszcie sprawa posiłków.
0tóż 50-60 proc. dobowych racji na,leży SPoż}'vllać 00 godz.
16. Wieclorenl
aktywność 70lądka jest mało, o nocą praNie
równa zeru.
Za,kłóce'nio rytmu b io logicznego zegara, które powodujemy
naszym
niehigienicznym, nieuporządkowo>nym
trybem
życia,
niewiedzą i b rokiem organizocj.i
przejaw;oją się bezsenno ś
c ią ,uczuciem c iQ9łego zmeczenia, złym samopoczuciem. Prowa dz i ć - mogą także do poważ
nych
d:o le gliwośc i nerwicy,
chorób serca i p rzewodu pokarmowego. Dbarmy wiec o nasze
b i olo~iczne
zegary
co najmniej lok, jole o elektroniczne
czasomierze. W tych pier'l'Jszych
nie możn'a wymienić w·żytej baterii.

EWA JORDAN

hołdowano .. To moż:; zniweczyć nawet dobrze za pO',viadające
się z wiązki.
wyobraźmy sobie np., że chł o

k,ó:'ym tam

Zanim więc skieruj my swe
kroi{i do cłtarza, zastanó\\·my
się, czy na p:!wno idziemy tam
2 cz.lo\, iekiem z którym bGd'licmy chcieli być na dobre i na
złe. Z bada!'l nad doborem mał
ŻCl1stwa wyni·ka, że na począt
ku znajomości największą
uwagę zwracamy
na
wygląd·
zewn<;trzny
pal'tnc"a i podabicilstwo pogiądów w różnydl
"pra .... ach. l\iniejszą wagę p rzywiązuj<.'ny
do P:'zyzwyczajeń,

no

pak wyrastał w· doniu, w którym domowymi sprawami za jmowała się matka:' prała , gotow:11a. sprzątała i je-szcze pracowala zawodo\\-o. W·szys~'ko bylo zrobione na wysoki· połysk.
Cóż dziwnego. że podobnego po,t~powania będz!e oczekiwał
mło:!cj żony? A jeśli

swej

Idealny partner

ID(JMIJ ROlOW( OKUlARY?
tel!! pCl'amentll , charakteru oraz
do środO'Niska, z które,go wywwt.i sie ten p~zy3dy czy p rzy:'
",.la. Ba, często w ogóle nic nie
\\ lemy o rodzinie i stosunkach
jJal1uj'lcych w domu przyszłego
parlne:a.
A to nadal wb~ w
Pozo!'om jest bardzo ważne. I
nie chodzi tu je'dynie o to czy
mąż poC'hodzi "z dobrej inteligenckiej rodziny" a żona jcst
.. z badylarzy". bo lo nie
jest
dl.isiaj już takie znaczące. Chaci.d o rozbie·żność stj\lu życia w
d?mach rod li '1nych przyszłych
małżonkó w i różnice w po ~mo
waniu l'I)1 mt;'~dch i kobiecych,

ś;llbi jedynacz.kę, której dotychczas usuwan<J ka:i;dy pybk spoo
stóp'! Konfli·kt gotowy! Trzeba
naprawdę wiele czas\!. tolerancji i dojrzałości, a.by wY'kp.rzenić te rodzinne przywyczajen ia
i stworzyć własny mooc-l życi:t
rod~inne!!o. Nie każdy ma cie'rpliwość c.leka.~ ...
Wyol)"ażenie

o iu_aJ- ym parttworzy ię w nas l>"zez
długi czas emocjonalnych doś
wiadczeń we wLls'1ej
rodzi!lie.
Pożądane cechy chDrakt~ru
i
sty lu życia oceniamy też P l"ZC'l
pryzmat kontaktów z w e10ma
judźmi, k tórych przez lal J. nap<>tykamy na swej drodze, Unerze

~;.yll1y się np.,
że męczy nas
wyb'.lchowilić, nieodpowiedzialność i sklonność do skrajności i

te e{'chy wylduC7.8·my u &wojego

pa rtnera. Tyle tylko, Że zwykle
przed ślubem nie znamy się naprawdę. Na krótkiej randce nerwus jest w st.a.nie zag.rać ezl,)wie,ka opa'1owanego. a niedowarzony PQd·,otclt r<Jzsąi!ną pa!lnicę.

Z badań
Barhary Łobodzióskiej. która a!la~izowała ofe: ty
matrymonialne wyłania się następu·jąc,Y Obraz idealnego ruęźa:
ma bfC zaradny, \\ yksztaleouy.
przystojny, bez nałogów, łatwy
wc współżyciu i umieją.ey dac
opar<'ie w trudny('1t sytuacjach.
}\. więc jak w piosence: "byle
ro\ół robił i tkliwy był".
Coś
na kształt połączenia oji!a i kochanka ... Idealna żona powinna
zaś być przede wszystkim gospodarna, 10leranC'y jna , i
niebrzydka. Sie musi być zb) tnio
inteligE'ntna.
Może
wic:c być
głupia (kompleksy panów) byle
umiała sLworzyć o~nbko domo-

Psychozobawo

,C zy szukasz doznań?
są ludzie, którzy t·i;\glc .'>Zukaj,. w życiu Silll~' ch
('modi,
u&wY('h podnie!, przygód. Nie znoszą nudy i .."t.ab!lizacji. By\\ a z nimi \\ icle kłopotu - ale (o tacy właśni/" ludzie !>tl na
ogół najbardziej t.wórczy. To ich dzi.llania 'podągają za sob~

'W C'.

Nictitety, mial rację
BaJzae,
który mówił, że "większość mę
żów przypomina orangutaua usiłującego grać na skrzypcaeh",
Rzadko mężowie spełniają pokładane w n.ich n.a.dziejc o silnym
męskim ramieniu, a coraz ozęti 
cic.i żądają go od kobie-t! A i
kobidy potrz bują sporo cza'u
by zrozumieć, że "ołenić się t.
je;, t pozbyć się połowy swoich
praw i podwoić w lIamian S\\Oje obo\\ iązki",
ASN ,\ GOTO\\' U:C

ma .~y .

PIl!rubt: stalo~('i, bl'Zno\\ y('h i ryzyko" n) ch. dohru
d05tosowują się nawet do najbardzi.,] monotonnej prary. ('cn ią rudze doŚwia(kz~llia.
ą h\\ id.llymi wykouaw('ami, renionynti praCt)\vnik:lllli. Do kton'j grupy llalciy"z?
Inni -

pieczt'ńsl\\

\H<:<'Z

a.

prz('ciwnie.

unikają

Ode z ll\\:!ją

~ytuadi

Oto tuzin pytalI. Na każde możesz oopo\\iedzit'ć " lak", " nie"
" nie , ... iem'" 1'0 udzil'le!lia odpow:edzi przeczytaj in~truk
de: oblirzania wyników, a 'pOt('Ul odezylaj s\\ ój )Ioziom mocy
>pOIozukiwania doznań.
lułl

l. <A:y wolisz muzyk~ I>llokojuą :>d do-';ć ~":llIo\\nt'j?
Z. Czy f':Iujt'sz nil'eh-:ć 010 o.sób 4'iągle robiącyrh inn) 111 różnc
"kawał»" i Jlsikusy?
3. Czy Chciałbyś żyć \\ klimaciC" o slald I.empE'ra{uru?
4. Czy wolisz {radyt'yjuą kuchnie: c;d dań ~zot~·t'z.nyt'h?
5. Czy wolisz Jdaśyczne maiustwo od ~\~ot."Ze... nego?
6. Czy cht'iałbyś m ' eć s}lokój w żychl?
1. Czy sprawia ci ]lrzy~t'mność, gdy inni ;/;\\ raeają ua l'iE'uh'
uwagę?

8. Czy lubisz filmowe horrory?
9. Czy czasem 1>it: nudzisz?
10. Czy chciałbyś Sllróbować skoku ze
11. Czy lubi;,z filmy pornografiezne?
12. C~y clleialbyś nauczyć się piło c,vać

,.):ldachrc',l~m?

~amoJoi~

INSTRUKCJA OBLJCZASIA WY~Hi 1: Z;\ ka:7d:l Oilpo\\ il'dź
"nie wiem" poliez .~obie 1 pkt. Za każda Gdllo\\łt'dź .,11;1'''. na
pytania o nUU1l'rach 1-6 i "tak" na pf{ania o numeraeh 7-12
pI/licz 2 "kt. }'ozc s!a łc oll;'o·.. i. ~~ł (.,tak" na llyl:l.nia 1-6 i
"nic" na pytania 7-11) III O r.ht. Z~L!muj punk.y i zajrz~'j do
roz\\iązania.

ROZWIĄZ'\NLE:

Od O do 4 pl,... - ba.'ho mala cht:ć .105--8 lIkI. mala, 9--12 ';n'<1ni~ (t3';10'.':\ dla ,\ i~k
sz:lści ludzi), 12-16 pkt. dobć wy.w !ta, 17-~~ \\ysoka,
p .f\ad :0 pkt. nien'Jklt' "~·.~vka . 1'1';1.y uz) ; :<aniu .8-1
pkt.: czy nie jesteś PTZ) Il ildhiem od ć" :c,' - .\ i :!za bu, ".,:l~
rem w małej bpółd~jelni? przy uz y,~h~"::l po-.\ ]'lej 20 pl.t.:
I)j, niE'ki"dy pnesadzasz w swej w,l('1' :I Jludą! Uwabj, byś
nie " zt>dł w kolizje z pn ,,,cm!
znań,

od
poJ-

Z\\iewnt', fantazyjne, knilkie i dluA'it'. ,\ S\\ojt'j ślubnej krt'a('ji
panna ('hel' "yglądac c1el!ant'ko, powabnif', a suknia
PO\\ inna podkl'f'~lać j .. j urod(:.
CAF - >\. nawalej
kaźd,L młoda

&

Alodlla t·worz

elementem
modli
się lnu;: z ni(!.

zmienia

tllm sezonie
królou:ać
będą kosmetyki w tonacji fioletou:o-nicbieskiej.
Makijaż
na::ll'all!}
lJOetycko
"uu:ielbwm fltksję" istotnie lad nie
u,yt]lada lW jnsnej ser:e: deW

Wiosenna cera nic Wzblld:a
zwykle
lla~::ego
zachwyw.
Szara, wymęczona, po:; ba wio na zdrowych (idl L stosowanlJch z umicLrern)
p.r07nwni
słońca potrzebllje 1.I.'iecej troski i dużo skromnieJszega
i
staranniejszego makiia:u. Nie
za wsze umiejętnie nakladane
ostre ciente. róże i szminki
pogłębiają tylko n;ekorzystne
wra:enie. Na PO!':qtkll lepiej

trochę się podklLrou;ać. J1,1ulilwtlly pociUad u; różawej
rowane efektu (j'I~ po kilku
tonacji, (':;0 rnu tusz, ró':alt:Odmach)
daje
pr:;~mlJl.·()1tie
_fioletolL'a
szminka
i taki
rana i wieczorem tlrarzy na(oszc7e(/ni:! litosou.'any) ró.: na
parem z kwiatów lipy ;: od/wl!c::ki.
;r'obina miodu.
Je :cli I kto.~ tr,ol, cwplcj':e
Tak tLŚUc:mionc moit my [JOtonIJ. mo:e u'ubrać makija':
m1j~lć o dalszym pOjJralria...:<jUe ś!riatł o ·'.
Na powieki
niu ttrO r]1j. Nie ra'Izę jednak
poleca'le sa trójkOlorowe cie siegać po cienie i róż,.
z 11 ni". przu (;~lJm najciemnie,bieg/cfJo :;('"OIHL ~laldju .. }/>st· , s<:1I ton )laklauany ·;est na kq-
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ciki powiek. Do tego najbargzie; pasuje eeolastll ró.:
z
domieszką beżu,

podobnie

te ż

szminka.
Jest te': t;rzecia propo:1Icja:
makija': mlodzic:ou;y, bardzo
dyskretny. Lekko zloci~ta cera, powieki pomalowane cie·
niami tI) spasób U:1Ikorzyst11;qcy grę świat/a i cieni.
Szminka, róż, puder, lakier
do paznokci w kalorach ziemi naturalne beże, jasne kakaowe
brqzy, stonowan.e róże. Tusz do r::.ęs tylko brqzou'y.
Tendencje ju: znamy. Pożegnajmll
się
przlInajmnLCj
na rok ::: ag,resyu.:nymi b!c:kitami, turku'ami, ::.ieLeniami, czer.dellinmź. Będą one
po prostu razić w polqcze~
niu z COTC'.Z
bardziej ele·
gallckq i kobll'CIl moda .,źt:·
gającą po wy t t/'o rne tkanintl
o dy-skretnej kolaT/Jstl/r('. Nie

zapom.illajm.y
rZIl·

o naszej twa#

Która najpiękniejsza ?
110-

>ra-

byrsk.
)03-

'od
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~an
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No i stalo się! Mamy teraz dwa konkursy o tytuł najpięk
niejsl'ej Polki. Ten pierwszy z tradycjami jes~ już
poza nami. Mowa o wyborach Miss PolGnia '00, or!:anu:owanycb przez ..Express Wieczorny". Przypomnijmy, że dotychczas triumfowały w nim: Lidia Was.iak - 1983 r .. M~dalo
na Jaworska (19M), Katarzyna Zawidska (1985), Kenata Fatła (1986), Monika Nowosadko (1981), Joaona Gapińska
U 988' i
Aneta Kręglicka - Miss Pol_ia 1989 i jedlłocześ
nie największy sukces Polki w konkursaeh mięchY1lH'Od&
wych - Miss World 1989.

osta-tu!a
startowała
w wyboraeh Miss
Swiata już
jako
przedstawieie1ka .. Miss landu"
koolrurenejl wars2aw9kiej
popołudnióWik i,
uoóumego
uesz.Łą z jej "żebra".
Dwa
}.ata temu gf'~a dziennikarzy, prowadząeych
dotychczas wJ"bory w ramaeh Stowarzyszenia Przyjaciół "Expressu Wieczornego", zbuntowała się przeciwko szefom gazety i P9stanowila na włas 
ną rękę, :zresztą ba.rdzo udanie, organizować te konkursy.
".Mi sland" opanował szybko talt±e i "rynek" kielecki
(znany z ładnych dziewcząt)
i dlateg·o w finałach 1','[;55
Polonia '90 nie było żadnej
reprezentantki Ki~łc i ok''llic.
Za to ,,~. finale !\Iriss Polski
'!JO -;- w l!~u b~', w S_pecie
wbacz\'nw
aż
dwie
Qziewc:zyny' zę stolicy Gór
Świętokrzyskich - ::\talgorzatę
Chr:?::1l1ov.."'i-;q
Ago:e~zkę
Bo.>l~ ,
ora:?: Rel"a' ~ Kosier z
na do l>1-i.a,
Powrććm' ;ednak do f.nalu in'pre?y
..exO')rcsso·,\'cj",
kt(.; - ;ak już donIeśliśmy
- o<lhyla s , w ub:egłą sobOtę w Sali Koncsres"\\'cj
w
Vlarsza\\'
To, że 2\1:<5 Puhlkz:no'.::i ó Miss Grac!i , ~,Iic~
Ele p ;i z ,tała jed,13, dd;?'.';czyna
2:l-lelnia J<Jll'lra
Mich"ls';a ze stolicy nikogo
ra.c? j nie zaskoc'l\'lo, gd' i.
d3ie \'c'':Iua 3 to sobie zaslu z}ia, .-~tnm ast fa:·t, że zostala wrbp' a pl' cz jury Y .>
Polo '1 Hl.
już v, elu zd',w II gdyż S) mpatyczna Joasia
być mo~e dobrze prezentuje
s'ę w rodzinnym kraju, ale
\\' konkur ach o zr,acze,·,u
m'p, z, narodowym gdzie preferuje się na ogól blO\!dj'I!:ti,
d'l€'wczyny
bardzo w:'~ok;e,
jej szanse są chyba minimalne, l iech się zresztą t:, m
martwl~ organizatorzy i
jurorzy, Faktem jest, że '.,\' W\'borach Mis~ World Joa-ia !'ie
\\o-ystąPl gdyż ten konkurs Z3,re!er\'~owany je,t
dla .. kol'!kl!rencji", czyli - "l\Lssb"1tiu" i jego s:cfa ,Ter~";::o
Chmielewsi:iego
(jako (f.-gani!atora, oczywiśc:e, a nie uc::estnika\,
Konri:urując
niejako z uznanvm na ~wiecie konkursem
MI.; Wwld (s[losnor!Jwan"rn
przc! Julię Morley z \Ylelkiej
Bryl'wij), \\' t\'m r<:>Ku postanOWI0no ZOl''' nio:ować w Sopocie, we wrz.e5niu tegl) roku, Lnai H1nc~o. no·...... c~o świa
to ....,'e~1) konkursu piękności
.. ~!: 's Bcauty", w którym

TA

m:;łJ'~

Po-

1tnlCj
blę

eniaone

ącze-

ele-

"ilJaninll
Nie

\\"3 i "lĆ

ud"!;ał

dzie"'·c 7 .... -

-W ocga~a
tego gigantycznego ~d

ta z 85

państw.

cję
sięwziecia

zaanga~waly

się

bogate firmy a.me,rykańsłtie,
widzące chyba w tej imprezie
niezły
interes. Główna nagroda
250 tys. "zielonych"!!l

mopoczucie
makomite.
W
krótikiej, zalędwJe 15-minutowej
konferencji prasowej
odpo\V1iadała dość płynnie na
pytania dziennikarzy:
- Dlaezego
wystartowała
par!! w konkursie "Expressu",
przegrywając
półfinał
w·
.. Misslandzie"?
- Uwatałam, re tutaj będę
miała wi~ksze szanse ...
- Co pani zrobi aż z trz-ema antenami do odbioru telewizji satelitarnej?
- Pojęcia
nie mam, ale
chyba
się
nie unarnują .. ,
- Czy miała pa.ni własną
fawocyt-!I:ę konkursu?
- Nie, bo wiele koleżanek
mogło zostać
wybranych na
moje miejsce...
r~zywiście_
Ek.ipie
I
"Echa" (pojechał także nasz

OJ C

• li s Polorll:l '90, to oz e'Ncz) na n i{' t~ lko miła, ale z
pc wuOS(;lą
i p, ~ed"It:i:Jio!Cl3,
Okazuje si;: bO\\ lem, że k'lri~rę ·v kOlt~~u!'sie laczynaia
w .. , .. konrl:urencji" u Chm:elcw3kie~o, Dow:la na'A'et
do
pólrinału, klór. odbył s!ę we
Wrocławiu,
ale na tym się
skończ.yło,
Jury,
wyna : ,te
prze! .. U·,.;slanti" n:e d patrzył
s;t: wybitnej urody u pani Joanny i uie daio
jej
pr:!.eJ)u~tk; do fmalu.
JO.:a
nIe przejęla się tym bardz'),
lecz wystartowała w kO!1kursie "ex'pressow,vm" - jak widać
z olbrzym'm po .....·odzemem, Czy to oznacza, że pozil)m urody w .. Mi 'slandzie"
je,~ wyżu·y? 1a to
nie\:h
sobie odpowie już każdy
z
na;;. gdyż finał konkur-u . I! .
Polski '90 zape ','ne leż będz.ie
ele ~'z·
ran 'm'l·J \'any
Trmcza3cm z kuli ami Sali Kom;.,'e'o',\'ej, lUZ po werykcie, slv załem. jak jedna
z .. przegranych" w ym wy~
mercede·a ! inne
groc'y głoś o oznajrozmówc,' , iż ona si;: z
taka decyzja - iury nie z!'ad~'l i i
w f,nale żartów już
ni" ma i 'ycale ją nie ba \' i
a~-a..
zabawa Czv±by sugerowalll że wynik!
konkur.,u zna e b)'ly ,i-u-! pned finałem?
A moie gorycz porażki wplyrn:ł
pa tak:} opinie finalis tki?
-OW<I wvbrana
Mi;;s p~
lonia '90 n;iala natomiast sa-

folcrep'lr er) pod bala s, ~.1,
IwoI a NQ\'.'aczyk - sz<!!~\ a
b'o lclynka i.
Gnie;:r:a
o
\...·zro,;ie 173 cm i znakom'tych
'.'ym ar<!ch: 90-eO-9ł,
Jury
b 'lo ir.;,e~o zdani:!. dziewczyna n,e weszła nawet do finało\\ ej p:ątki. Na ile zaważyi)'
glo-y
Beaty Tysz.kiewicz, ZoCli ;-.iasierowsk:ej
i
iJagoaleny Jaworskiej, trud-

...
~

http://sbc.wbp.kielce.pl

powIedzieć,
gdy! obrady
były, oczyw iście, tajne. Faktem jest, iż werdykt nie
był
jednoglo~y, bo
.p<lIr'y
trwały nawet Po konc€Ccie,

no

kiedy jut w-szyst.k:o było wiadomo.
Bardzo zadowolony był
z
siebie natomiast Lucjan Kydryńsłd,
który w kuluarach
gorąco

gratulował

reżysero

w.i widowiska - Markowi Wilewskiemu. Obydwaj panowie
byli zresztą... twórcami scenariusza koncertu.
pGnS<ln Y
to temat
do osobnych rozważań,
Trzeba przyznać,
że
"Express Wieczorny",
pod
nowym kierownictwem Andrzeja Bunna, zadbał o staranny ieh dobór. Naliezy1iś
my co najmniej 30 firm,
w
tym zagranicznych, m.in, z
USA, I to firm bogatyc.n, o
czym świadczą ~agrody dla
finalistek konkursu, zwłasz
cza tych ulytułowan yc h, Fanty kosztowały ciężkie miliardy złotych, ale czego się nic
robi dola ladnych dziewc71t
(czy t. reklamy), Amerykallska
firma Horse Ca~tle LTD, ufundowała nawet żywego konia, kt6ry b<:dzie sprzedany
na licytacji "EW" a pienią
dze przeznaczone zostaną dla
dzieci bIorących udział w akcji
.. Lato z Solidarno~cią",
Ta ten sam cel przeznaczony zostanie dochód z aukcji
w .robów skórzanych (bardzo
udanych), '.\' kt6ryrh paradcwały f.nalistki. Ten prezent
ufundowała firma El'Dc"ado
z Warszav,'\', Widz6 \' nieco
zawiodła f!~ma on O
(nie
mylić z on 10), która m:ala
ufunclować
nag:ody dla ucze llllk6w plehiscyt
pub!!rznoś("
Bi ~utcria wprny;dzi
była ala wldzQw zarezer.,.;owara ale w).'mrCl mianl) 0,łosić dopiero l"'a balu . Ls
Polonia '90 w salach re:epcyjn 'ch h.,tC'!u .• Forum", Walp:.. czy zra\:J.zł SI wielu
Chętnych, by • znać e wyniki za jedne... 300 tys, zło
b ch t e {)\" em kosztował
.. ·.tęp ,
~ll
w.
• o' c
F::p i! . . . or,ł i je na SWQ:ch
la
c! ?
na :~O iec ~cydcnt, który ornal nie skończył
si. dl'ał\latem, w k 6ry
''.Im:c Uln') takie naszego !otot{'-e;>or'cra, O ó.i:, ja!c v,;3domo, ludzie z aparatami fotograflcwymi są dosyć niesforn i wchodzą wszędz'e, byleby zdob 'ć jakie, nietuzinkowc ujęcie, Tak bylo i tym
raze-n - grupa fotoreporterów naparła dość mocno na
scenę, bo koncer' ~i~ ,'!",śnie
kończył i nałeżalo się spodziewać
tradycyjnych
już

S

.. trzech min ut dla fotor8J)Orterów", A że tuz przed sceną
siedlielt muzycy z. ,;B·g
War aw Band" ze 'wym !łPCzę
tern, w pew[1ym momencie ich
egzystencja ok azała się zagro:bona, Dyrygen t - Stanisław
Fijalkowski nucił się , by 0chron-i{! organy i pianino zespołu,
po drodze
"tratuJąo"
naszego specjalistę od fotoreporta!!J._ A że wszystko się,
na szczęście, dobrze skończy
ło świaoczą zdj~cia, którymi
"okrasili~my" ninip.js~ą relację

z drugich w tym roku, najważniejszych
wyborów
w
kraju, Do ~obaezenia w Sopocie!
JERZY KOSOWSKI
Zdj~cia: Alebander Piekarski
...
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GRUPA ,,!\" (lhym, F lorencja)
'\J OL'lłY: w :\1~ 11 ra"y, w t}m 3-kn i n :c
111:t'!~'0
(19:?4 19.3:1, 1932) i WLClll;.',(, l' 1>("0 (1970 r,) P(}~.adtQ zŁe') m(,l1l
10 w 1!),,6 r prY;11',t '.'; }':lrop:c OStlll r,) rl'prt'zC'ltt:'ji , k:ll\)U'A
"\v br
F",voryt turn "eju .. Itt'tli:l-90'", TrI.: net '\z~·t;'Ht) '\' kini.
(~wia~dy ~C~plllll: Franco HJ.n:"i (0»1'011':1), llGbl'.to r; ~~t,io i"c 7 gryv...3jqcy), Giilllluca Via li (n:....:)(:.~tD-i~(). lio~!lc"'~:n.-.~ n~c \.:.... L~'~·~
ni zyt w t'Lminaejach:
• AU:'THI <\: w .'1[;; :; razy. Dr ()':.~:l do It°lii 'lud) l'f. k\. \\'n a l dlll~O .:::tała perl Z!lil!,i<'::lll zapyt:J.nia ('lp. pr'.~er; ·· .:-t.:ł. 7. T\h' (,~;1
0 :3), Tl' n r
- Jose! Hickel'sbct!:l'l'. U.,.,::l;lliu ze~i·~llI -- .-\ nl(} I
POls1er, św ietny nap%tnik.
• CSltF: \'\' MS - .. n:·>; y , w tym 2 tylul.'/ \',: 'E'Pl·~tl',:ńw (j~',-\
i 1%2 r.), /\ \';an~, wala d.L.ięki ZIlG.);0mit(}HlU f'pj <;:..J'.';i w f'J:!ninllI'ja('h. W Italii ch 'c 7.:ł'~rać w' p,cc j niż tTZy 1llt:! 71', h'l na',\ ; ~LdĆ
do trarly~j!. Tl'cner - ,Jo!'ef Vl'ug l/ll'z, G \'~7<ly Z'",". h: l\1.c!,,1I
Bill'k (u hroóc a) i J()z{,f Cho\\ an"" (ro:',;';"Y'\\'~j'1 'y).
e

U.. ,-t7ylia je,;, ft'.lOmc

l''ll pił
: Jli ~tl"zpstw ., \v '.:ll3.. Jej
rep~·ezcn:'t:!eja
1.1L t.cs~n; ..;zv łn
we
'.'; 57:, ·:tk;ch
ri,whch MS.
il.'ljc~~~('iej v:.\'stĘP )\vała
\v c?oł()
\V~j
CZ\":ó"ce
(7
Cl1.'.y,
tyje
sanlO co RFN), rozegrała naj\vięc cj spGt~nI1 b2 i Odili\)~ła najwięcej, 110 aż .. 1 2W','-

karskic...h

e ie::;l\v. a tul.;J~c zrt'f\lisoV;ilła '"'{j.1
11 'mC'czach, \Vlas "lic dz'((ern pil-

naj\'~'lG\~ei

f

• US ,\ : \\" ~'lS --- 3 ra7.y, w t :illl-·":l r'n (\~sr~ '-v l ?ol'\.. :'". l.!'_~z('j.'n:k
10 w S euLI w 19P-8 r ,Tu,ii rl)' rio hl lO 7,(;<)1~,. 'i IV ...·~{ .. I,.: , ..
M~.
dany !.art w e-limin:h'j::t{;h Ot> ililj)"€ZY
,1 t~' :,. -PO ".
;-;.,
f4·\Ą·I,)l") t :l.lllt

bf!d1
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11k'
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.\RGF:l\TY:"L\: \l] l',"Ś !l ":1'-:V. l., tyfn ~-:"r.('t ' n l II ·.· ... : •.;,.. e
(19"'<1 i Wtl6) i w iccm·stl)"sl'."o w.,::··) 1". Ohr' ,1C:1 ::' >I~ l',' 'n .ll):)) Z uat::aLu ",V pO",!');:;-,:; j ..'1C~l. 1'" ~.,,:.- .: ' troft' ó\V h· j.:;.l;.1 ~ nl. 1t!1.
112 zwyei ~.t\V W T'll('h~,1"? (\ A!j1~1-y:·.i ! ,l \V Pu~hor~c Jr,I('H,I':I ·Y ncn t,lnyrn. ł3.l.~ .n s ,C;pC,t,l;:i.'li n1~~rl'i'j'.p "\ !·(~do.,.\'y('h o' i;:n!li<t~h (':~t.C·"CI 11
l~lot niekc.!'zyo.t.n:v. T rznn lC"}""C.'! -;·l t ':,'{' j i l,,) 7;,v:(;d'n~ c: · g'" l~"'Y W
Jlj.s.~ph~1ii. li'r ncji. \(, ;\:.:';:0 : "
~.:.: "V~;~ '''Hii
J l~Ij.)Um!~;~.
T"'\" ro.T
•

()~ll'll)~

(~"';17. ':;y: J~iOl.~{) :n.t'_;-t.. rat' .... ;1.3.,
JO fł~e
n u" L'\I\:'L';';'\
N('ry l)H~ ll;~'t) \1w.n.·~ 1.-") ,7.1.
• K..\MERU -,- : \\" ~L':i l r·l.z O.} l r -q("'ln;;,~T,lł 1 ,~ ń" ' t I~'/t\ fó':'j!O kraju dcnliolu~a V" l\.:''';:, e ::}o';:', r('rr<'·71""li:H·';~}J, ;. ~.. {-. ! • .:t ",:. 1S ~pl.l p iłkarzy : .. il.lrO!"t· ' . ' ,; ~':f- ! ~rc \ l ; z 7.'\~~;~n:cy i g.ra rp', ~
nikó~" !(Dlller lnu P,"Z1\. ~-l', ~c~u. ~!10\): ~:~ W >~'J-~:t.('h f " ~n l, ._. .~.
Trener - "tajny ::iv'ulI 'li" 7(". j Iz:-;-/rn :'Ih Otto rfb ~c1: (',1~' '.
nWl:>7{ly: br,mkn!'zc '.i'O')Ili"~ _ "K ono i .Ios('!lh- '\1110;'1{' Udl.
• ZSił n: w \'IS II r :l'y. :7"nn,' 10 (l.l,"c ;
i Hla'l', 1 ,. .
f(>J. mi;;;!rz.o~t.w F>lrop:,' ('P' ,) I, !"7~ i ln:UI - II m't':s"", :.~
ne Z\1/yc~~sl\~'a y...~ za",\·p i""'.'1 .-·l"':oró·.v. D,) pf'łn:. S'J·;cC'csćnv - \)";.1k-uje krążka MS. Trer.r: - \\;,!('ry Lohano\\sk l, GW:llZU:,: 1.. ,,,'1
J)a~aj('w (bpml-;'l~z), O k ,,:" l'l'ola~ow (pana,\.n·\{\, Su-git'j _A !dnlko\.\ , J\l .. ksa 11 (] C'f Z :\\\'a 1"0\\ l'r",Z~"'~'" :l.:ąc:y),
• I {"'l.l1SI'\: \'1 :''1; -~ J'(P:\r, r:l c !) z :. . ·} ';..·:"df ·1; ... ~ n;r)-~(p dJ
Italii ot\vofz."ło Z\\"ycit;~~t ..\'o rad ~ Bułgar'a \\f Sef;: 3:1 (~:.z· '\ .. l
!-o1. L;sikic\\"i(7.), C"';VH? !,:pk"(-sy klub,\vc \v p" L.21'(ł"'h
b:' .~y .
'l'n;n' r _ .Enp·;,'h J(';lI'i, C\\,j~'d\': bramk,".: ~ il\" ill Lung pomOl'ndr Gh corglte Hagi i n,;K "lU,' DOI'in l\btcul.
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so raw wew n,~tl' ::llycb !tan.
Ma-my
do
dyspoz.Yc;l s~cja~r·.A sily i uzyjemy icl1, gdy
tylko
zajdzie
potrzeba, Siły te pot ra f iły d-zialać skutecznie w llytuacjach najbardz'ej, krytyCz!:Ych, w latach
70 pod~zas· lali ter r<>ryzl11ll we
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do wycofanIa angl(>l~kiei druh-
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,Kw bę.hit> :la.i .... it:ko!!! i'1dy"" idualnością turllieju
..Ita!ia-

Kandydatów i maków
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ił.

Co

ciebie słychać?

U

Takie ma.'n P'n!J~ToJci , te
nie sypiam po calych noca ch!

4'

gwiazdą ·

-

r?ecżyw!scle

To

pTzvkre. l co w

zUliąz·ku

baTd20
z tym

rooi.ć?

M'iszę

Tobisz?

- A co fflI.Im

Od 10 do 16 czerwca 1990 roku

spać

• ZA ten minihołoskop nie bienam, zadnej odpowiedzialności . To;>
dEieło astrologów. Możemy jedynie powiedzieć - chcecie - to pnec!rtajcie.

w

d~;ei~!

że KowalSoki ukoń
odznaczeniem lcu"
pierwszej piJ'nloc!I ID lłaglycn
przypadl~acl! ?
- Napra·wdt:? Swietnie,
ide
zara.l do niego piJ'tyciyć 200

W iesz,

czył

KOZIOROtEC , .... 21.1U!. - M.ł.t
Tneba pnymiarzyć się do nowych okoltczn.oici l n""ipod~iewonych sojusz~ików.

gdyi ttłko współni.e udo sift Wam przebrnqc prz-el ~ny~tkłe przes~kody._ Nl~ ~c:r
po,I'tinoj takie. te potrtebo Ci sporo Cz;tIU .na. reallzocję wł~~nyc~ ce!o-: zyclow)lCh. I"nvpad~owe spotkani .. z dawna nu. w,dxtanq alobq. ktom k.edvs n ... byłCl
Ci obojętna. Refleksje I ..'pomnienia. W domu kłopotliwe sytuacje. W pracy
cłrooo8 nieporozumienia z kimś bardzo zgrvi1iwym. Zaskdkujqco wiadomoić od
dalekich krewnych. Wielu młodym. urodzonym w lotach 1961-1970, miły flirt pc>prawi samopoczucie. Ni8 unikajcie pn:~t" miłego towQrzystwa i spotkań w gronie
sympotycmych osób.

z

tl,<sięcy!

NA SPRZEDA Z

zagląd'l do ]UZ wypelni.o1!ego
kos'!a , i nagle wota:
- PrQS~ę na.tych.mi~
w'U-

te grzyby I Nie n.·.1.a

rz ucić
jeść,

00 są tmją.ce!
- To wca.le nie do jed~e'[>ia.
T-Q na sprzeda.!: odpC'wi(l,1~
kob iet/a.

ic h

CI;3.ee-doty

od.wa.a
SZCZ~SCIE MAŁ1;EŃSKlE
Mąt wrota

. m" i widzi

po pt'acy do do-

żonę

z4lanq h:Mni.

-

KochCllly, zrobilllm ci piero~ki. a,!e kie4y ttIVSzlam
na
chwilę do pokoi., piel zjadł
je wsz1J>$tkie!

Nie pIClCZ, najmHsza. Jeśli
iię stanie, kupię
ci
nowego, o wiele ladniejszego ...

WODNIK (u•• 21.1. - ".11.'
Wbrew pOlorom i przewidywaniom zapo.iada się bordlo udony tydzień. Nie
marnuj tylko okazji do zdobywania no~yc.h tajników wiedzy zawodowei. bo tyl-

psu

wiIlPTa,COllQł. lłl_

rod-: ;ce·'. Dzie!Di~io!et
cit' '; l1apisa-l : ,,/{odzi-c,ów
1n !ljemy już w ta.kfm
trudno Oduc~yć ich wicIu
PT?yt t01jCzajeń'''..

NAJLEPSZY '

Ja/cich środków używa
ni do mycia T1,acz]iń? W Sl1",t· l~tl rl.H~1
kie tak się blys.!czą ...
-

Próbowalltm różnych,
okaz4l się

-

najlepszym

-

Stal"sza kobieta roiem w lesie grzyby. Zbliża się leśniczy,

Nauczyciel zadal
cl(!m~we na

nie

coś

"'/Iżo!

Wszysik.ie

tym razem
JaD1~sza

ra

w

remu pn:jrpada w tym
ni·u nagrooa książkowa.
lemy Ją pocztą. Prosimy
me zapominać!

ko wówczas w procy docenione będQ. Twoje umiejętności. W efekcie będq także

pieniqdze. co nie jest bez znaczenia dla Twoich plonów iyciowych. W domu za-

panuje miło atmosfera dzięSci Twojemu urokowi osobistemu i większemu zainteresowaniu sprawami rodzinnymi. Wielu młodych, urodzonych w lotach 1968-1971

Krzy~ówka

docenia radość obcowo'lia z nietuzinkowq osobą. Wzajemne inspiracje uskrzydlajq WO~ no jakiś czos, o później pozostajq tylko wspomnienia. Dobrze chociaż,

(z

hasłem)

nr· 110

że miłe .

RYBY (ur. 19.11. - 20.111.)

•

W n odchodzącym tygodniu same przyjemności. których dosta rczy Ci kontakt
przede wszystkim z mieszkajqcymi po sQsi edzku. Wyka z oć m usis z większe opanowanie i odpow iedzi alność. Twoje decyzje w procy zawodowej pop rzed:!one być
mu:;:q gtęb::;zq refleksjQ. Dotyczy to szczególn ie Ryb wolnego stanu. Szyk uje się
spotkanie z kimś bardzo interes ującym, o co za tym idzie emocje o niebywałym
ład u nku. Roztropność w każdym dz iałan iu - ot o. co potrzeba teraz młodym. utod ~onym w latach 1970-1972. Dajcie się namów ić no toworzyslc.ie spotkanie; tem atów do intcresujQcej roz mowy nie zabraknie. Być moie zaintcrc5ujC!'ci e się tokże p~wnq

o30bq. Vlarto.
BARAN (u, . 21.111 - 20.IV.'

D użo spraw do załatwienia. Nie marnuj więc CZ:JSU i od poniedziałku zacznij
systematycznie pracować. Chyba że chcesz ściQgnąć kłopoty no swo~q głowę. W
domu komplikacje spowodowane przez osobę postronnQ. Najbli:sze dni mogą
być wyjątkowo wożne dlo Twoich towarzyskich kontoktow . Ktoś się Tobą mocno
i nt2reSU!e. Uczuciowy zawrót gło'o'VY to wystarczające alibi dla kogoś tak bardzo
w tę zr.ojo01:JŚĆ zaongażowanego, jak wielu
młodych, urodzonych WI lo ~och
1968-1971 C'!et{ajc;ie więc spokojnie i nie przyspie~lajcb b;agu wypadków i nie
ujawniajcie no razie włcs.-,ych emocji. Z ko~cern p!'zysz.fe;;}o tygo:łnia poczujec'e
sie triumfotortlm i .

BYK (u.

21.1V :

20. V.,

Inte(e~uiqco propozycjo w pr.:Jcy zawodowej. Zostonó'II się czy worto z ni-ej
skorz·J:itać. bo ni
jesteś z'lJolennikiem zmio:'l, Pewna wiadomość wpłynie korzystnie no Twoje samopoczucie. Dobro atmosfero w sprawach rodzinno-domowych
p')przedllJna dość istotnq rozmową. Wyrazy czyjejś sympatii przynioso radość.
B,": mo±c. b d~cyzi .. niekt6rych młod~ch, urodzonych w laloc~ 196a-1971 były
zbyt po:;pies'!ne. ole teraz trzeba będzie ponosić ich kons~k·.\'e-ncje bez S1.~mra
nia. GlI"o · pC'!.oróN tOC'Iyć się bąd~i
zQ~em dal~j, a:e pos"orojcie s ię obronić
sW'Ji? prooo,,:}·c:".!. L~~:' ie z::n/irow:m.e w u!..ładach z sym;Jot:ą jest wi~~!!j nli: pć
wn'"
BlI:!NIĘTA

(u, . 21.V. - 21.VI.,

.

Trochę ina:!.'~i' nii z..:Jolono· 'o~eś bęclz;~ przebie~oł nojbJ;iszy tyd'!ieii. Truo1no
bONiem przewid ieć ZQW.ile do'dadnie wszy~tl(t~ okoliczno§ci. Nie martw sie jedn!'J~ - ' Bliź,licło zow~;:e mojQ szczęście i najbordziaj cieszQ się z niespodzianek
lo,;u. Nie'i!')o:fI~'1WanO wizyto o .. oby, której nie widziałeś już bardzo długo sprawi. Ż~ o pewnych s~ra.voch zoc7i'1iesz m/"śleć zupełnie inaczej niż dO'!ychc.zos. 00bp,~-:- bJ ;eS"'::"'''''' h"lo, gdvby.:i pnestał słuch,ć płot~!... Wbrew obowom nie~tórych
mł c'1rc!" urodzonycł-t w lotach 19~8-1972 b~dzie to w sum,e urokliwe zokończ~
n i~ hąodria
N;~ W'll~.,g:t!ci~ j.~dno'<, oby sympatio r: 'J klęc-r\och błog':Jła C:ę
o 0:. ..... "'bo·:::c"li "!

R!\K (u,

22.VI-22.VII .,

d".'!':) pro!:y i obowiQ':~ów, ale w kOlku ud:. si~ załatwić sprawę.
na któr?j 7.01~i'f Ci jU! od dO';Jno. Dlo:ego te:! \t'~yroino poprawo samopoczucia
o~t.'Jt('io nie ł"tajhjJ!;Ze.l0. W sprawach o sobistych Tv,oje akcje idq w górę~ Zadboi o sVJ~je o,::v:hzorpn:ete zdrowie. N:e m.:~rt 'l się no zopos i nie wpadaj w
lale.

lw ... k'e

ponike, bo w or..:J~Y mas! sporo sat ys1ok-:.ji. Nikt 2 prze'oionych nie powiedział
jc;,'!c"e ()stotr"l~ego zdo"l7o w Two:ej sprawie. SIwo si~ więc no kor-krctnej rob''''lc;e. de ...... <;.;e l dr::tb"vc!-, pfl"iemności i z~~atvJioj od .. rę:.ci WSzi~tkie sprawy .
Mł,..,dym. u~cclł':lnym >N lot;j~h 1969-1971 pogratulować tr'!ebo cierpłiwości w rozł adł"lw/won'i u

lE W lu.

~·",,,n;,,,,u

23. VI1

7

..... mpatiQ.

- 23 VII!.'

n ie udo C i s~ę w'/pł/nać no czyste wody.
Ktoo'lty dOr.'l"l·AJ~ i finanso\."Je będą dominować. Nie zał amuj się. Zło passo
w hól,,=e minie \V pracy natorriast niezłc- os iągnięcia. Wizyto u przyjociól dostarcz'ł Ci wi~l~ emocji "" ~ród goici znoi~ zie się ktoś. o kim usHujesz bezsku·
tecznie l ;Joomr.ieć Czy słusznie lo robisz? Vl tej sytuacji t.nocznie lepiej będzie
w vc:>Lx się l całej .• ZOb:JNV" niż przeciqgać jQ \Y nied:oli czoność , W iel u mto·
d/ch . urodlon/c~ wlo łach 19S7-1969 mo w swoich r~kach wrele atutów, przede
w"'l" '1,,;~'dm zoś d03Wiod cl cnie i wyczucie sytuocji. Chyba nie ryzykujecie podejmui '1": +~c",zię zawarcia m l":łia ńs lw o .
J"!3""'!e w ncdchodzQcyfT" tyq"dn1u

PANNA (u, 24. VIII

- 23 (X.,

N')rcpcie wszystkie

przykrości

już la

T obq,

przestoń

więc

wracać d'!l tamtej

sprowy. W nodchodzQcych dn iach cze k a Cię całkowito zmiano nastroju, a nowel
tr'lbu hcio. ł:lędq wSDoniołe sp~tkania towarzyskie i powo:ły do rodoiei. Bord'lO u-='~nv W'(ja~d służbowy . S~oro nowych doś.,.,iQ~Cleń i. .. wraień o których roc·~i lepiej sryb~" zapomnieć. Dla wielu młodych, urodzonych w lalach 1968-1971
zo:;k~!.ru iq cy rozwój wydarzeń. Jesteście gotowi zainwestować swoje uczucia i to
n']w~ł w sytuacji , gdy nie mo gwarancji powodzenia. Dz iałacie spontanicznie
fic z.-,c w ·,łoczr.ie -no swojQ szcl.~śliwQ gwiazdę. Uważajcie jedna'< no to co robicie,
b"" ..,... "'-;e-:ie sie ..... orzvć

WAGA (u, . 2UX. - 23.X.)
f\I;e!:odowolenie . Tvm rotem jednak 'IQ sorawq nie udanei inwastvcji. Nikogo
ied"ak nie moi~st obarczać odpowiedzialnościq za swoje błędy . W domu spię
cia i SP'Jry. \V życiu zawodowym interesujQca, intratno oferto . Pierwsza połowo
nQ-:t""cood'!QceQo tyqod'lio upłynie pod znakiem interesów j nowych zadań zowodowych. Uwaiaj za tem no wspólnika i no przełożonych. Potem b dzie iUl:
całkiem przyjemnie I bez stresów. Niektórzy młodzi. urodzeni w lo tach 1969-1972
muua się zdobyć no kompromi!O. jeśli chca. oby ich kontakty l sympatio mio,
ł-, swój ciąą dol slY. C ierpliwość i rozsQdek. zostaną w'lt'łogr.,dlor:~ . O'<oie $i~
ie w " r1o bvło czekać!
SKORPION (u. 24. X. - 22.XI.)
S"C'''ęście sp:t:vio Skorpionom. A wydoIJołoby sie, że nie maino bezkarni:! wod!i ć losu no pokuszenie. Tymc!os~m wielko pokerowo rozgrywro, testujQco Twaj~ S1'an""e \011 procy. znowu udano . W domu rodzinnym wielki..! zamies~onie spow"l<:b""'lne prOOOZ'lC;O doletdei podróży. Udo Ci się załatwić IcjUc:a korzystnych
intl!'reCiĆW i wei~ć- w spółkę z kimś, kto potrafi robić jeS'!cze lepsze niż Ty interesy . Nte marnuj wolnego czasu, o już no pewno nie orzed telewizorem.
0c~·/wiście. że niektórym młodym. urodzonym w lotach 1961l-1970 nie jest łatwo
uśO"iec"''3Ć się. qdy ma się kłopoty w sprawach osobistych. No pocieszenie _
SV",łlt:tti O z"(ntJ""ie swój błod i prl~prosi O~. \Y'ybacz jej .
STRZELEC (Ut 23 I(I.-~' .XIl.'
Le!'lS'lo form" Większo odporno~ć psychiczna i zaradność ż'(CtOwo. Intrygujqce
znOif'm003d. Nie-.. teły. trzabo l iczyć się z tYf!1, te zozdros'lY rl'Nol zaczn ie kopać
pod T'l'JQ w procy zaWOdO'NCj liczne dołk i. Czyn ić to bedzi'!!' systematycznie i z
preFT' edł.~ociQ· Nie prze jm uj się tym zbytn io, bo S':1m wkrótc
się potknie. Som
~o'.Nini~~eś zC!dł.J.ać o SN!lje $orowy, t/n:' bordzie; że czas n"lgli Nie- zQoomina;
o Or!f'''HOrIrOC'l do .. urlopu i QrOmodleoiu no t~ cel ocIoowieónfch ł~r:duszy.
W~rt~ s!ulrać soj'.J~ ,:ni!t:ów 'oN dol s'!~j ro :hinie, \Vielu młod·;ch . urodz.on'ich w I~_
!r3C f'ł t061-1t)10 mus: o'<ozoc swej sympat ii więcej serdecznośd . Cteka ono tolcz~

nQ

m.:Jr~'f we~~Jny

r

·;~E ifł ~

n.- -~~;~,~ :'
,

.

Po prawidłow y m rozwiąza:tiu
krzyżówki litery z kratek ponumerowanych dodatkowo w
prawym dolnym rogu czytane

w

kolejności

odpowiadających

im liczb dadzą hasło, które wystarczy nadesłać jako rozwią
zanie zadania.
POZIMO: 1) płyty kamienne
lub ceramiczne, którymi okła
da się ściany lub inne części
budowli, 11) zajmuje się badaniem gl eb , ich powstawaniem.
budową, właściwościami itp., 12)
okładzina ościeża
stanowiąca
jego wykończenie oraz ochraniająca przed uszkodzeniem, 14)
Jarosław, prozaik, poeta, drama-

turg. autor "Lato w Nohant·"
15) obchodzi imieniny 21.1. 16)
silna truci zn a do
zatruwania
strzał , 18) pochylenie. inklinacia, 21) Adam (1838-97), poeta
p.:>lski, 22) tłok ze stali
lub
brązu mający taką formę jaka
ma być wytłoczona na innym
przedmiocie, 24) w arowna rezydencja o charakterze reprezentacyjnym w Hiszpanii, 25) Skarżyskie Zakłady
Obuwia,
26)
roślina
z rodziny lipowatych.
up:'awiana w krajach zwrotnik owych. 29-) niezbędna przy telewizorze, 30) roślina z rodziny
złożonych o jadalnych liściach.
3.1) rzymSkie bóstwo lasów górskich. 35) ischias, 37) ptak wodny. zamieszkuje daleką Północ.
38) czynyn wulkan na Sycylii,
39) .. kapitan" arki, 40) mączka
skrobiowa otrzvrnvwa n a z ni ektórych palm 'i sagowców. 43)
kwantowa whsność mikrocz:lstek. 45. matka prababki. 46)
gra w piłkę na kon iach, 4fł\
ssak z rodziny pustor(ł~~ów . Sil)
stan pogody, 51) nie umie czytać ałli: pisać, 52) miejsce wpłat
http://sbc.wbp.kielce.pl

lub wypłat pieniędzy, 53) czerwony... - to pożar, 54) dawny instrument muzyczny.
PIOr,OWO: 1) sklep z owocami, 2) utrzymuje
kontakt
między poszczególnymi organizacjami sportowymi, 3) usta la
jadłospisy
ograniczone
do
pewnych pokarmów, 4) w kalendarzu rzymskim nazwa 13
dnia, a w marcu, maju, lipcu
i październiku - 15 dnia miesiąca. 5) sukulent pochodzenia
m eksykańskiego, 6) państwo w
Ameryce Pn. i $rodkowej , 7)
układ między państwem a Stolicą
ApostOlską,
8)
scalenie.
scalanie, 9) glistnica
robaczkowa : z rodziny glist pasożyt ujacych w jelicie grubym u dzieci, 10) wózek kołowy z karabinem maszynowym , 13) patriarcha moskiewski
(1605-81)
jego ref rmy przyczynił :,
się
do rozłamu w cet'kwi rosyjskiej ,
17) s topieJi oficerski w
wojskach kozackich carskiej Rosji.
19) część telewizora, 2{l)
am~
rykaitskie ozdobne drzewo lub
półk rz.ew, .. kamienna róża" , 23)
strefa. 25) przegroda pozioma
dzieląca budynek na
kondygnacje. 27) podrzędny lokal rozrywkowy, z miejscem do tańca
2a) kolor umowny w k3rtach
który bije wszystkie
kolory.
3l) kraina wszelkiej szczęśliw~
ci, 32) niejedna
w
zes,,:ycie.
ksia7:ce Up.. 33) ro~lina
warzywna z rodziny motylkowatych, 34) d uży tłuczek do ubijania kapust,'·
36)
grze oh
g uzdra ła . 4-.o) miasto w Belgłi
oś rodek turyi;tyc 7 oy o międ-v
narodowe; _ sł!łwi~,
4H
dut ...
g9,rpek. 42) strac;, l~k, 44 bahiloński hóg pi ·h z v, s;rn Muduka, 46) pozostał~ć po desty-

lucji sm cły, 47) zwarte
wi sko dr7.c w, 49) polska
handlowa syntetycznego
ku s tyreno !.' {'~o.
Sł o wniczek:

Tre ś ć

hasła

IDY,
przesy łać

pod adresem reoakcjl
na kartach
w terminie siedmiu dni
ninie jszego
prawidłowe
odpowiedzi
się dwie nagrody
karcie pocztowej prosimy
sać: Krzyżówka nr 110.
łącznie

Rozwiąz:>oie

krzyżówki

nr

księgozbiór,

POZiOMO:

Allce, eksperyment. ratkI.
liana. Faun. wywóz. akces
nlmac ia . zad. ajencja . rzep.
rie, alasz. trzoda . yam.
kolega. cels ja n . rębacz .
piecza, twarz. skra. akcent,
bu .
PIONOWO : kre.ila
grenadierzy. zryw.
tyna, Sierpc. Zcrawszan
dór. ćwiczenie. baletmIstrz.
dolenc j2. ajerkoniak. ant3 \>3
lubczyk, amar~nt. uczta.
ezub.
Rozw. gl.; .. aj~ ,rszym
ciele m je~t ten, który cię
kuj " w szczęściu. a
nieszc:!ę.;,ciu·'

N

W

wynik"

losowania

prze ;H .~.",;, .i7,)ni""
książ

nagrody

trz ymujl:
nr 91

goszcz:

-

nc 91 -

Jan

Z!'cb,

Zbignie,.

ski, S Clc"!ednló'oV;
- nr 91 - Włolhlimlerz

ski, Radom;

- nr lM K01'lsk'c'

-

Edmund

n r 95 - Gnlyna

Ska rt~,& ~ -;:p-it3"lienn3

Gr biec.

W l,J s~c7ow3
!:an~le '!.~'!:'Jtle

K r7;r:towkl

tygodniu

opr. ..FIEDKA"
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P.~ULA ABDUL nazwisko jak z opowieści z "Tysiąca
jednej nocy"... 26 laL; niespełna 160 centymetrów wzrostu;
miliony SIJrzedanych egzemplarzy pi erwszej płyty; 6 pioek w dziesiątce ("Top Ten") amerykańskich list przcboz tego 3 na pierwszym lll~ejseu; 4 musie Avards (romuzycznych Oscarów) i prestiżowa nagroda Emmy, któukradła" ~Ia.donnie! Oto zawrotna kariera i już bogata
artystki, nazywanej- "fenomenem video-clipów"...
zyskała

ju'~
pewną
reputację
uzdołuiemy
ehorcograf,
\V-"lló{pracując w tym łJharak
terze pl'Zy filmach "KsJiąie w

j"ko

śpie\vać" ,
ta ńczyć,
s;~,
ił'o

grać

p oruszac
aktorsko. W

miejsce
:.-:ed'llio
w y łącznie
pan.u.ją 
.,piosen ek do słuchania"
weszły ,.p iosenki do pa·trzc'a". O~zy w i:;'Ci e , na jlep ie j, gdy
i d O' s lucha'!lla i do paia, no, ale o idc--ały na.dor
Abdu.l d:>ń się zblil:a,
ulega k westii, że
joj atu tem je.st ta.nicc;
W>'1"eOzonf' wyczucie ryhnu i u Taoi!:że <'' '0 !/Zawal.ne w decy dującyc h
o popula.rności i sła 
ch wiz.uaI nego przeaiJ60lutn a f vtc-geuia-

Nowym Jorku" i " Karate Kid
i oPr:ll'owując
choreografię dla George'a
~fiebaela,
Durana Durana, Janet Jackson
i jej braci, grupy " Kool and
lhe Gwg", steve' a
" ' inwoua,
Top",
Arełhy
Franklin,
Poilltcr.~
Sisters,. ))&1ly
l'aI'tou,
Trolleey , lilhnan
(dostala za \.o Emmy Award)
i nawet . dla talll'ć~ l'zy klasy.('znYłJb! \V tym roku to jej
powierzono
opra~ę
t"ne(·zn.
ceremonii wręczenia Oscarów,
Pi rwszą
p iosen-kę
n-a.gra ła
p ry w atnie. tak dla siebie , jakD pró bę.' N agranie trafiło, ponoć przypadkowo, do kalifornijskich
p rezc-ntm-ów
płyt
i
nieba wem
p rawie
wszysI'k ie
nac1 asla-c-je radiowe zacz<:ly
wać "KnOłJked oul" Hak owa
p ierwISzu p iosenka się nazywala). Nik t jes.z.cze n·ie widział
P auli Abdul, a jaź zn.a,ł ją Lo
plyty. Wytwórn·ia " Vit-gin Recorm"
SZ) beiu·tlko
wYPu.5cila
p ie.rwszy k,rążek - ,,(' or evu
your girl" (.. Na
zawsze t·woja"), nie zdą ;i;on o nawet n aicr 1;cić p ierwszego c-lipa ! Niebawem
ukaza ł się album" 'lraight up",
p iosenki z nie.go p mebily się na
czołowe mic-jsca list pI7.c-bojÓw.
P'rillce posłał Pau·li bukiet róŻ
z g,ratulacjami. Ni e, sta ·llowczo:
I lC 11l.0'bna żadną mia~ą u:wa;i;ać P-a.wli Alxluł za twór prodncen,tów wylansowany dzięk i
reklamie ! To
publiczność ją
najpierw wy bra ła ! W ",ideo-cEpach objawił się talent taneczny Paul i.
_ Traltttiję' bardw s r:o pracę i publicznoŚĆ! jednak j ś.l!
sama nie potrafIłabym
bawlc
się na ~iradzie, w jaki
sposób mogłabym
rozerwać
widzów'!! -- pyŁa Paula. której
śniada
karnacja i egzoŁY~7ZJa
trochę uroda
jest W) niki m
swoistego co<: ailu: ojciec był
SYl'Yiczykiem ze strony swojego ojca (czyli dziadka Pau\!),
Brazylijczykiem z malki (babk il. nat.omiast m a tka Pauli to
Kanaoyjka.
W clipie ,, ~lr:1 i~ht. up" zademonstrowala cZi:'czo'kG jak
l'red :htai r c
i od raz.u
wzro,ło we \\'_'Zystkich amerykańskich szkola~h tailca zapotrzebowanie na nauczycieli slepowania! Gdy była małą dz.: wczy-nką , zobacz) la w t v "Deszczową pio 'ink~" i pow'cdz:<lla
do matki: " To j t to, co ('heialablm rob ić !". W clip:e "Opposiles atlrad" . który ukaz.ł SiQ
w grudflb, !}rezentujc pa:.tisz
n.ezapomn:;,',ego num u
Ła
n cwego Gene'a KeJly,
tall-

n"

,.zz

cząe z ::\Iickey MOlL,e! ZIl1 <lrly
niedawno sła·w·ny
ciH>l'eog·r a!
Broadwayu. Bob F osse, był ni:)
zachwycony: .,Ona por u ~za "i O; ,
zatl'Z)mujc na
k l' ólł;:O,
znó w
puszcza w l' uc h : jest
l an tast -"zna! ".
żartuj". że wyehow;:>ła sic: l,a
starych komediach !ilm!>wych
wy t wórni Metro Goldw.w 1\1::.ye-r ... i na wołowinie z puszki:
"Ojciec pracewał w fabr y{'e
kousl'w! Nic mO#:l\c jul patrzeć na mięso zostałam wegetarianką ... ".
Miescka w
Los
Angeles l'wzem ze stal'8Z..1 siostr ą Wendy i jc-j dwoj gicm d'Lieei. O swoim życiu prywatnym
ta-k mów i: ",T~tem z telro \'0dzaju dziewt'zyn , kłórl" "n.rażują się w stu l~r~e-J1ta c lt u'" laki z\\ iązck nie
czuciowo,
mam h 'raz czasu: obeen ie moim m~iem je t praea ...".
Ma jej dużo - nowe nagrania płytowe, nowe widoo-dipy.
Z br aku cza u odrzu<!ila nawet
propozycjG Prin-ce'a, aby opraować
choreog·ra!icz,n·ic
jCol)
cEp " HaWance·'.
Paula Abdul pracowicie wykO>l'z:v.st uje s wój
piosenl{1\r~.ki
k wad-ra.ns su.k.ccsu... a Jlln:i..c bQm:e to cHu:roj, n·iż kwa<Lra~Is. .. 'l

Zadzi\.ia j .\c·!\ mt'la m orfozo: p l'zc ' Ledł fiłlllO\\<Y
alull,' k ~t it 11 ••(,_
-fittion. Przez w iei .. lal h y ł on najb li i,ęzy" . hGrl'or o \Vi. K O\Jno j _
wtl się Lo\\ie m r .. źy~e rom i (;c na rzystl) m jako. ta j rm nkza i nie
z hadan .! sila , Il ufej przede \\ sz}'\tkim 1\ łt'Ży . ię o \'a\\iać . ' j , w ąt 
p lh\<it" n :l t a kim stos unku do ś\\ ia ta !:'wi' 7d za "'« i y la Iitl'ratura
k tórej n ajwy bitll lt'j\i p rz<.'dst9. \\i dele (np , 11. G. W ell) r af'ZCj tra~
SZ}!i rzytl'!nik ó w in \\ azją p ot w Ol'ÓW z
ko'mo,;u li ii p roro ko \! a li
pOkojo wą z ni m k ot'gz. s tcndr.. Za(,7ął n:1 \\',' l u ho \\ iąZY \o\ 3Ć p('wh' n
llit'l)isa ny k anon opow ir sd f 3nlast y ,'zli o· nauk o \ y,-, h, zgodn ie z kt,;ry m pla net a Z i<' m ia m u \ ia ła b y~ :I~sro. ;'o u a przt"z M .usjall lub przy.
b)SolÓW z inn Y4'h ~ a lak ty k, T a k h _ lo do i"za.w ( . A • Al . .. '\ , (. LE _
N A i ID lU c nlu , I;'dy pic' r\o\ s i lu dzie· \h IH: 1i na h ",i ,:il) ('u.
Zakrojone na wiellq i poważ
na skalI) badania kosmosu rychło

ujawniły,

ż"
w układzie
powinniśmy SZlI-

slonecznym nie
k ać sobie
wrogów, bo ich po
p ro~tu nie ma. Wsz ch 'wiat nie
jest nieprzyjaźnie nastawion do
Ziellli. 1'0 odkryde
sprawilo,
że w Iitel'atUl'ze i f ilmie nastapiło
p rzewart Otil'iQw3nie poj <;l',
symboli i stl'r('otypów. .ft· z ze

tl'zydl.ic:·ci lat. trlllu mielislllY
.na ekranach " Zf'm... tę kOHIllO,>U " ,
" Inwazj porywu'zy ('ia''', " Zaka zaną planetę" i inne honory
w k onw ncjii s lenee-fidion .
Teraz film f antastyczny ł, czy
si q ś m iało z i nnymi ga1unkami
przygodowym, sensacyjnym.
komediowym, a nawet z... w (slet'n m (" Gwiezdne \\o.jny") choć nadal najcz ściej j (Inak z
h o rrorem. Przybysz z kl)Slllo.m
w cale j uż nie muszą być grot--

nynll pot worami (. , łłli~lcie IlO lkallia t ...:edego ~toplli .. " , " KT." ),
aczosami
mo.r.na SI /.
n'c h
pośmiai',

WYIWANlf

Jedną z zabawniejszych komedii {olllaslYCZlIych Oti alnich lot
jE'st amerykailski film .. 'IOJ.

:Michael KeatoD, 1.1 11 )wy
przeciwIlik Jacka Nicholona w głośnym
f .Im.c
"Batman" , bijqcym rckordy
kasowe nie boi siG z'nie rzyć niejako kr)re pon-

dencyj l:e i rzucić im

znajlep z)'mi
wyz'N~n!e,

Nie zrażając :C;, że Du.Un Hoffman za
k:eacj(!
p ych.cznje chore~o (nrtYEt» w obraz:e " Ra in lan"
rok te ilU O,cara,
wczc 'niej
• ':chol-o!l

otrzymał

i

że

zagra! w paniale ..czubka"
w f:lm:e l\oUlosza Fo.rmana
" Lot nad kukułczym I:'nia:1.d('m" - Keatol1 pcdj.!ł si,!
roli
upo-śledzolJeg:)
p,ych:CLlI.e w " Dream tea m " .
Czy
d rÓKna
wakoi'Y-l1 poprz,ón.ko n ... ?

:\'I.\COCIlA Jt::ST KO

'~lITKĄ"

w

BalIjami-

reżyserii Jti ('harda
niI . Ten były aktor

(.. Parni tnik szalonej gO!ipodyni·'. "Swiat
Dzikie~o Zachodu")
od kilkunaslu lat zajmujc' ,i, l. powodzenicm re--;i;y~l'ri:j filmową, spcejalizując sil: zwłaszcza w ohrazarh ~ensacyjnych C,Go'r,,·y 10war") i 'zpicgowskich
(.. Maly
'ikila"), Tym ral.elll si gnijl do
lC'matyki fa:ltas~y('z ej, by zrobić pełną hUllloru bajkę dla dorosłych. W eza~ach gdy pl'l.ybysze z kosmosu niek"nleC7.nie IIlU. zą przerażąi', można sobie poz"olić bez wywol} w •• nia
zoku
II widzów na pokaza ie ltO:;milki w postaci pic;knej , po vabnej
i p( lnl'jeksu kunicly.
!3ohater(,ll1 filmu j" t zwariowany naukowi, c, oPt.:ln y ch.ci:1 nawiązania kontaklu z poz<ll.icm"kimi cywilizacjamI. .·i'
doceniany. przez
otoczenie, owdowiały, mie 'zka razem z kił
kuna tolelni,! córkl\. T)n1czas m
za Ziemi lijdllje stat,k ko"r.licl.ny. z któregu wychod/.i pl<;klla
dziewc~yna rnaj'lciI za l. .. danl

ego

naukow('",

,ltiel'Ował on
~'ł pl'zf'strzell kosmif'1.II~ 'ygnaly
zakió('ają"e rytm życia na obcej p~anecie. Tch spotkanie 1',,7~
pocznie caly ciąg
zabawnych
przygód, z er tycznymi Wł"CL

nip",

Hi·.toi·yjka j<.st wit,c banaln a
i nie doswkujclllY sit; \\ f abuł"
tego tiJII1U jakkl! ' odkl'yw-

('zy"h pl)lIl~ : łów,
i(' ,) t dh}"
dzilo. M ,lmy przed/'ż do l'I:Y ui,,nia .t uL .... orcm
.0Ilwrcyj>1Y!ol,
1'0Zl'yv kowym. al zrobionym Ila
dohrym poziomic. Akcja toC.ly
'i~ wartko. n8pi~c'ie jl"bt ,Jllli~
j tni stol>niowalw, a kulmi,13t'ja
zapiera dech w !>iN9i. C'hoctd
jednok o to, ;i;c n.ł.ys. rowi udało si~ w
,manc sc\l 'l1Ialy j
stereotypowI' chol'akt .ry w pisa':'
sytua/'je pcJn humoru. ha rdzo
zabawne d i(llogi i p arodi') I!ł()~
nych n; gdyA hollywoodzkich tJl mów.
I ol1lizl1l opiC'ra sic; tu
glów"i
na
zdel'zt'niu. w ia!a
zi(,lllski<'l{u z pozazil!rnskil11. nu
kontroHd kultury naszej i .. kf)~
mi 'znej". U'a dziewczyn,}' z innej plandy \\'szystko jl' t no w e
i niel.l1:lI1<'.• Iu:;j wi 'c d świud 
~yć: pierv:~I.ł. go pocal>Jnku. ':ek su. zi"msl:ieh zwyczajów i oby7ajów, przy:-.lo~ować si . dn i,ycia wśród oh '~ej oble cywiliz cji. POWOduje to wi 'l (:mie~z
lly('h sc n i 5ytua ·ii.
W I' ii
piękl>ej kosmitki wyst puj(' jf'dIla z najmoclnir>js/.ych obecnie
aktorek <llllcrykatlski h, symhol
seksu
lal osiellldzi shltych Kim n .. inJ:.'r (.. Dziewi"ć i pół
tYG<)d ,ia"). J("l nnprawd~ z .. kOltlita. Jej purt.lIHCltl it-~t znany aktor ko 'lcc1lowy Ibn A y k r oyd , klón go
patlll~tlJlIly
/.
"Ulu<.-,; Broth ·s ..... ' 'jCO('z kiwan('j zmiany mi j~c " i .. cicczki
w noc". W umie - ponad pół
lo e j godzi n y d J!'cj !'Ilzrywki
i syrnpat.yc" go rt'lnk ...u.

.:.

Z pr miel' pr z' s I( go ty;:/)(1 !II

go-,,(;') poL l'au'J ~ławny prl.' d
laty wioski tilm r d .. r ico h· lłi
ni l'l!:o . 0 'IEM I POL". W royu
1963 ot r zymał on O,cal·a. G 'and
Prix na fes'iwalu w ~loskwic i
wi.lc illnych nagród, 130h It'rem
j t tu reż'. er film')wy, klóry
p r z ŻYWił kryzys t",órc,:,' i ni e
n\ożt! zr\..al;lO\\'a ć

nuv;t y,o

dzi(>ł3.

Uoko ~I!J i e
o aczają

t!lansu woj go żY"ia,
go w 'pomnienia, l~ki
i o. sc je. le umie 'obi\! 1IpOrządko\' ć
;i;ycia z kohi lami.

Clas ·... ypf'lniają 111 ~n', r,,j~ni a
na ja\\ lP, o~)razy 7. pr7
łości,
wyłania
", \ icl omiarowy portr t bolla "·a. uj ..... niaj"cy najinlymniejs7.f' zakam rki j go P ydliki. W r ol.lch j!łównych
bru'lIo M a t r oi a nni, <\nouk <\imrr.
ndra
Milo,
h.udia 'ardinio\lł' l lilii.

z których
w~

( .. 't uo,' j"

").

W 'inie ' ....... izy)oym dl.isiaj
tran(' ski dramat·
05:II.y j n.}..
-poli,y '«ny .. Df.UG1E PL'\. ZCZE" (1!1J1ti) •• \k,'ja rozg y ..... a siG
w"pi,lcz 'nic "Boliwii. BohalPrem j st arGcntYllski p;sarz., który po zwolnieniu z wil;zienia
pragr.ie przeOostać się do rodzinnego kraju. gdy« j go .r.ycill zagraŁa nil;bcl.piecz 'r1st wo.
W ut'ieczce p zez Anoy pomaga
mu pc ..... ien francusld geolog" .
W roli glów/l<>j [k>rnard Giu\Id " u. .\
polem amcrykali:.k i
dramat psycholOj(ic.:ny
.. K IM
JE 'T JULIA?" (198ti), o pięknej
k,)biccie.
która po wyp::.dku
1X-dd na zo:taje transplan ł acj!
O1,.;::gu. • lu i ona przys:o~owa~
si~ do nowej . .. kompiik()\~an J
s~· .laeji. W roli ~!ó""nej ~tan'
\ illui nę ham.
T \nrl'~Z WIt\CEK

"Zlote" przeboje »lonne \\'arwi('k i Johna T r a\oll~ o az :~gC!l
e ,,!\lury" Jarka Kaezmarlo kiego z'lala,dy s:<; .. a [ajnowslych
h ,,\Vifonlł·'.
Dion!le W arwiek. to prz.de w,izY'lklm utwory kompoa i aranżer a B urta Ba'characha, k tó:'y przeby w ał ta~żc
Wa .. w ick p rzy:pomi'la kłasyczne pozy ej"
,,"' alk on by",
yone \ibo bad a bearL", " Don't make me o\ c r" i "Readl out
mo". Alb um J ohn a T ravolty, to piosenki z filmów, w klórych
ten p op u: a r ny ak tor : "Gor~zka obolnie j nocy" i "Grea~ e".
Jacka Kaczmarskiego, Przemysława Gintro\\ 'kiego i Zbię
Lapióskiego czc.ka ły na wydanie łO l~t. Kaczmarski, k Ć. I
a wł aś!lie tOUl':J.ee po kraju, z<lpowit:-d:dal p~zygo~owanie nona g rań.

.. Pronicie" na wieść o dziale w l!:'gorocznym fest;walu sopocgrupy " Kaoma", p::-zygotowywa e ~ą doda:ko?:c e.,:z. ·nplar.le
._lt.. ...." , .
"Lambada", zawiocającej utwor:,' u:rZ)'lJlla'le w tym rytmie.
pracy na est!'a dzie E\\ y Bem firma : \d~ l I " ~ bum '11 " T l' n
"'''JI~I(: kllir
~\\ial", E. Dem .śpcev;a p·o·...
" . 'tar. ugo Il:1na"
go \\' aso\\ s k iego.
Iy solista nie ioL 'ejacej już grupy " Ex- d a n ce" na"
ł p, rWallum s o:owy. W p raey nad płytą p ... lll. g 1 11.1 m.i
hu),zS.il'raÓ.8ki, "łodziml erz N.horny, J a n u~'L :1. " I' n i Lo ra SlaP lyt a zatj l, ultn\; na Z05:a1a ,,011".

orilla1-::l.ć pl'('ho ~\

gdJ'; prz.)- padkowo

------------------------.
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D.ln •

milkIł " ·

http://sbc.wbp.kielce.pl

~

kro) <1 ,. li!mi(' ..- Ioja

nUł'oc' ha

j ,'

STRONA

Piąt e{{

-

S. Vi.

P ROGRAM I
1{,:.OO P[(\ e; L ,i fil ó.u!.a i

T-:!'łc g 3.ze -

t:,.Dookoia
..l mlodyc
s to-lu ' -

widz' w:
wii!{sze
poetów po lsk ich r ecy,uH :
J\.. Seniuk, M . P ekulm.i l
K. K OVlalew ski
la dzieci: "Oki ~l1 ko P a n16.:)0
kracego"

16.0~

16.:>.>

l ,l.'ei.ec:x pt:es3 ~1

20.15

23.20
23.30
23.40

17.1\l S t'.luio italia '90: U :vczy 5-

to';.! ot war c:a Mis l1 zo.;[v:
Pił ce Noż nc J
S wiat'l w
oraz m ecz: Argen tyna -

Kamer un
W p rze rwie m e cz u

do~!anoc :

Dajki z m ch '.l i pa prOCl '
20.00 Wiadol"10ści
.
20.30 Spotkanie
w icepremier.a
L. Balcerowicza z d ziennikarzami
21. 15 "Długi pł aszcz". - f l a n ~.
dramat sensa cYJ., r ez. Glles Behat
2i.55 Weekend w "Jedynce"
:J3.05 Wiadomości wieczorne
23.20 "Rzeczpospalita sama;'z~dna": Se jmik (sz~oły, OSWlata - dyskusje z u dz. prof .
H . Samsonowicza i senatara A. Radziwiłł)
PROGRA.ł1

II

16.35 Korepetycje dla m a turzystów: Język angielski (51)
17.05 PL'ogram dnia
17.10 Wzrockawa lista przebojÓw Marka Niedżwieckie
go"
17.40 Express gospodar czy
18.00 Pragram loltalny
18.30 Dobra Nadzi ja" (11)
~erial franc.
19.20 Antena ~Dwójki" na najbliższy tydzieu
.
19.30 .. JapoÓskie
interpretacJe
muzvki Chopina"
w
Zelazowej Woli gra Rumiko Tsuruta
20.00 Magazyn "Piątek"
11.30 Panorama Gnia"
21.45 Turniej tańca towarzyskiego - •. Gryf'OO"
małego
%2.25 Wielka
S1:ansa
teatru - rep.
22.55 Kim jest J'.llia" - dra~at oby~.
prod. USA,
reż. Wa!te1: Grauman
0.25 Komental'z dnia

Sobota -

PROGRAM II

9.()O

T ele-g" - progI'. r e gion .
DTV Krak&w
11.30 Czas akademicki"
12.00 ::Bariery " - proble my ludzi n i ep eł nos pra w ny ch
12.25 Program d n ia
12.30 Zw ier zęta świ ata ": .,Ga{.'yl"
cz. 1 - film p rod.
USA
13.00 "Bu d zenie
d elfi nów"
f ranc. f ilm dok.
13.10 "Spektr um" .mag."
13.25 "Wszystka co
zywe
pol. film dok.
13.45 ,,Meandry a~chit ektury":
Woda w archItekturze
14.05 Chiń ska medcyna tradycyjna" - pa!. fi1m dak.
14.30 Cisza i dźwięk" (S): Ka;:en Tanaka (Japonia)
15.00 " Bruce Forsy th's Specjal"
- ang. pragI'. rozr.
16.00 Odeon"
na
antenie
:.Dwójki":
Banco, czyl~
konta walutawe; Nałogl
polskie Podglądactw<l';
Dziś wieczór komedia Sam na sam z widownią
16.45 Studio . Italia '90:
mecz
ZSRR - Rumunia (trans.)
19.00 "Szopka całoroczna" Marcina Wolskie go pro gr.
satyr.
.
19.30 Wiatrakowe przeboje "
;:ep. z Przeglądu Piooenki
Morskiej Wiatrak'8920.00 "Wirtuozi
wialinistyki":
Robert Szreder
21.00 "dwa+2": Pacta pamięta
21.30 "Panorama dnia"
21.45 "Ktoś za drzwiami"
franc.-wł. dl'amat sensac.,
rei. Nicalas Gessner.
23.15 Komentarz dnia
23.20 Studio Faksal '89, cz. 2

Niedziela -

9. VI.

PltOGRAM I

7.00 "Witamy o siódmej"
7.36 ,,Kraj za miastenl" - rep.
7.55 "Po gospodarsku" - mag.
wiejski
8.10 "Od niedzieli do nii!dzieli"
pragI'. rolno
8.55 Program dnia
9.06 Dla młodych widzów; "Teleranek" oJ'az film
.,Detektywi na wakacjach" (S)
- ,.zasadzka" - serial TP
10.30 WiadamGŚci poranne
10.35 "Na podbój oceanów" (2)
"O ludziach. mitacll i
potworach" - serial dok.
l'll'Od. USA
11.25 ,,Notowania"
11.50 "Szalom·' - film dak.
1~. 36 Telewizyjny
koncert ży-

damości
działce"

progr.

rekr.

8.49 ,,ziarna" progI'. red.
katalickiej dla dzieci i rodziców
9.00 ~Drops" - mag. dla dzieci
i młodzjeży
oraz film %
serii: .,Heidi" (:tl, 22)
10.30 Wiadomości poranne
10.49 Militaria, abł'onność. no;"oczesoość" - mag. wojskowy
11.05 "Im dalej w las, tym wię
cej ... " - film dok.
11.35 .,Zyć" mag. ekolog.
12.05 ..Siódemka" w .,Jedynce"
- francuski progI'. sate!itarny prezentuje
13.35 Program puhlistyczny
H.05 "Nad
Niemnem, Piną i
Prypecią" (6): Kated!'a w
14.~

15.!}O
15.20
l.5.40
16.1G

16.iO
17.tS
17.30.
B.3l.I
Hl.'lO
19.1
19.38

czeń

13.15 Teatr dla dzieci: Maria
Kossakowska
j
Jap\:;z
Galewicz "Latają~a "yspa"
reż. J. Galewicz
13.55 .,Marze" - mag.
14.15 "Tońko.
czyli legenda o
ostatnim baciarze" - film
dok.

15.05 ,.Śpiewać każdy moie" konc. p!osenkarzy amatorów
Pińsku
15.50 "Powrót Arsena Lupina"
"Mis()u księga w kamie(1) serial fra-nc., reż.
niu" - film dok.
Vittorio Barino.
Telemo5t:
Warszawa16.50
.,Antena"
Waszyngton
17.15 Teleexpress"
Telewizyjny
informator
17.30 Festiwal
Piosenki
Rawydawniczy
dzieckiej Zielena Gó.,Pri'Zydenci~·: F. D. Roora w: Koncert =a!ew!,
sevelt
16.30 Wieczorynka:
•• Wiwat
.,Rewizja Nadzywcz3jna":
skrzaw"
Ppłk
Wacław Liph'tski i
19.00
..
Modrzejewska"
(5\
pIH'. Włoozimierz Szyc "Warszawa" - serial TP
biali kurierzy
:!0.15 Wiadomości
.. Odwieczne pieśni" - ii!m
20.45 St~di0 Italia '90: Brazylia
dak
Szwecja (traa!iłB.)
"Teleex!)r'c...s"
22.5.5 Wiadomości wieczorne
Partrety: .. Strzaslt'ł!l]' ż:'
ciarys" - film <lok. o ma- _ 23.18 Studio Italia '"96: M~
USA
C%echaslawllcja
jorze Zenonie Tarasie'.\.--!czu
(skrót) oraz RFN - Jugo.. Butik" - maI(.
,
sławia (sk!'ót)
Dobranoc:
.,M'1urycy i
0.20 Zakończenie pm~!'amu
Ha ..,r:tn~k"
PROGltAM Ił
.. Z kJłTHeq
w;r ód ~w le ·
m"g.
nat": ka{'z:d
I 8.15 .. Kalejdo'iko·' wojsk.
Wi dorności
9.15 .. Pl'Zeciąd t:::god,,';" (d!

I

I
I

NUMER 111

l:

10.. VI.

PROGIlAM I

6.45 TTR mechanizacja rolnictwa. s. IV;
Powtórzenie
wiadomości i przygotowanie do egzaminu
7.15 TTR. produkcja zwierzę
ca. s. IV: Powtórzenie wi:\7.45 Pragram dnia
7J'lI) "Tyd'!:ień na
8.20 .,Na zdrowie"

progI'. sa~y r . - wyi!:.: B.
D </k iel
B. Opałko,
A.
Kaczm'arek, J. Stepowski,
C. S zczygielski, J. Ofier,s ki i iu.
Studio Italia '90: Włochy
- Austria (trans.) i Z jednoczane Emiraty A rabs\!:ie
- Kolumbia (skrót)
,.Zycie jest fraszką"
T elegazeta
Kub a Rozpr u wacz" cz. 1
~n g. film k rym. (94 m in.),
reż. David Wick es.

STRONA 10

nieslysz ą c.vc1ł-\
dla
fA~e ł ...·SZ3Cych:

9.:j'1 F i iul

.,Madrzejewska" (5 r;al TP
l !,q'j .. Jutro pon ; ~u'!i.)ie !c"
H U': .

se -

L okalny kancert życzcń.
Program dnia
.
Polska Kronika Filmowa
Kina familijne: ,,Autostraw r ót do d omu" - serial
prod. USA
da do nieba" (15) - " Po13.00 ,,100 py tań" da Zdzisława
Najdera
13.40 Macie j Niesiołowski Z
batutą i z humorem
14.25 " Misss Polonia '90" - k u lisy
15.?J) Pad róże
w czasie i
w
przestrzeni: "Biblia a historia" (7) - "Raj utracon y" ang. serial dok.
16.10 Radość w Radości - rep.
16.45 Z wizytą u ,,złodzieja tę
czy" - rep. z planu filmu
z udz. Oinra SharHa
17.00 Studio Sport: Grand National - wyścig przeszlwdowy (Liverpool)
17.30 "Bliżej świata" - prze gl.
tv satelitarnych
18.15 Teletombala nagrody
19.00 "Wydarzenie tygodnia"
19.30 .. Galeria
37 milionów";
Dyplom'SC i '69
with People"
20.00 "Up
koncert
20.50 Na Rassie, Łyczakowski,
Orląt rep.
21.30 ,'panorama ania"
21.45 "Płonące pola" (2} - austraI.-ang. serial obycz.
23.20 Serwis
wiadomości prarządowych
"Czerwany
Kapturek"
progr.
satyr.
23.45 Kamentan dnia
23.5{) "Akademia wiersza": Adam Mickiewicz "Niepewność"

Poniedziałek 11.
PROGRMI I

VI.

13.30 TTR. fizyka, s. II: Utrwalenie wiadomości'
14.00 'I''I'R biologia, s. II: Ssaki .....:. przeg,ląd i znaczenie
15.00 Muzyka, kI. II:
Co sły
szymy w muzyce?
15.35 NURT - Ed'.lkacja kulturalna
16.20 Program dnia i Telegazeta
16.25 "Luz" - progr. nastolatków (dyskoteki)
17.15 "Teleexpress"
17.30 -;,Gorące linie" pub}.
17.55

111.35
18.50
19.00
20.15
20.45
22.55
23.10

międzynar.
Wędrówki

dalek.i,e i bliskie:
.,Czarna karawela",
cz. 1 - film dok. prod.
Mak<1.a
"lO m1Rut"
Dobranoc: "Kłopoty żab
ki"
Teatr Telewizji:
August
sttindberg "Pelikan", reż.
Jerzy Afanasjew.
Wiadoma.ki
Studio Italia '90: Mecz Anglia - Irlandia (transm.)
Wiadomości wieczorne
Studio Italia '90:
Mecz
Kostaryka
Szkocja
PROGRA~

n

17.10 Program dnia
17.15 Przegląd PKF
17.45 " O jczyzna - polszczyzna":
"Kocha mnie kocha
mię"

18.00 Program lokał!ły
Palli.
18.30 "Legendy filmu":.
Newman
19.30 .Roman Lasocki przedsta~ia": Beata Walykiewicz
- skrzypaczka
20.00 "Auto mato fan . klub"
20.36 Studia tajemnic - progr.
W. Konarzewskiej
21.15 Spotkanie z .,Manru" J.
Paderewsltiega.
21.30 ,'panorama dnia"
21.45 "Gniazd()
os" rum.
film oltycz..,
reż. Horea
Popescu
23.łO Komentarz dnia

Wtorek -12. VI.
PBOGllAlI I

8.35 .. Domator": R,uł" na ży
czenie - Na grzyby
8.50 ~Domowe przedszkole"
.15 W i adomości nora!>"'?
9.25 .. Blueben" {S} - aug. s"!ria! oby cz.
19.15 ..Domator": Rad? na ż .... -

16.30 ..Teleexpress"
113.45 Studio Italia '90: Belgia
- Korea Płd. (transm.l
19.00 Dabrauoc: ,.Domek tr:!:ech
k(}t k6w"
19.10 .,Plus--minu~" progr.
p u b!.
19.30 Wiado'ffi'()oci
20.00 Spotkanie z min. J. Ku- .
roniem
20.15 ,,Blue-beU" (5) - ang. serial obycz.
21.10 ,..Listy (} gospo<j arce"
21.45 ' "Tele-wizja z pod1:i emia":
O n~ i za nas (2)
22.35 Wiadamości wieczorne _
22.50 ,.Leksykon polski.~j
~
zv'ki rozrywkowe) ': "S
23.4.5 Śtudio Ita lia '90: Hal andia - Egipt (sk rót)
PROGRAM II

10.00 ,,'I'ele-9" - p-rogr. region..
OTV Kraków
17.25 Program dnia
. 17.30 .Dookoła świata": ..U p3J.!atynów w Rwandzie"
18.00 Program lokalny
1S.3O "Dawniej niż wczoraj"
mag. hi.st.
16.50 Powrót do raj.u - ret}.
19.10 Madlitwa
wieczorna
transm. z kościoła sióstr
klarysek w Starym Sączu
\
19.30 Nasz partner ..'Fiat". C 7...
l: "Najpierw był kryzys"
- rep.
20.()() ,.Przeboje Bogusława Kaczyńskiego":
..Strasroy
dwór" w Ankarze
21.00 .,Wywiady Ireny Dziedzic"
21.30 ,,Panorama dnia"
21.45 .,Zad wielkiego wieloryba" film abycz. TP,
reż.
Mariusz Treliński.
23.05 Roz.mowy ..Alathei"
2:ł.35 Komentarz dnia

Sroda -

mechanizacja. ro1nictwa. s. II: Powtorze ·
nie w ' adomości j pnygotowanie da ~zaminu
H.GO TTR p!'o:I ukcja ro~'it'ina
s . II: Inne ID rody ochron'.p

15.::5

rośHn

P r o~ ram

d r-l.'l i Te'cga'!i!-

t3
1" .40 D ' a d l ; e·~i · .. T tk-Tsk"
.. G lt:l' i16.05 K l" o Tll<-'raką:

s:,," -

s :! rh l anim . pr.. d .

U S L\
http://sbc.wbp.kielce.pl

10.25
10.55

bary
11.40

. " ki
CnOr05ll1S
na organach Bazyliki
Mikołaja w Gdańsku
13.35 Kapitan Blood" 'przyg. proo. USA (r. ",NI _ • • ·" "
1935). reż . Michael
15.35 "Międ·zy wiosną a

(2)

16.30 "Smak życia" -. p rogr.
udz .. A. Osieckie], M.
dowicz, J. Waldorffa .
S chmidta , C. Walczaka
17.15 "Teleex~r~"
17.30 Na odSiecZ
::... film fab.-dok.
19.00 Wieczorynka:
skrzaty"
19.30 Wiadomo3ci
20.05 Uwodziciel"
(6-ost.)
~ng. serial obycz.
m.55 ,,Polska, Niemcy
- wyd. spec.
21.45
W Zelazo
Woli"
1:;~ Piotr Palecz,oy
22..25 "Dominikanin w
gach" - film dok. o
J. M. Bocheńskim
23.15 Studio Italia '90:
ławia Kolumbia
Kamerun
(skrót)
0..20 Tel-egazeta
PROGRAM

PROGRAM I

12.3G
12.35
13.-!5
14.25

oożvtecznym

12.50 F;.zyka: Pawszechn~ć praw
fiiyki
13.30 TTR, produlc:eia zwi:rzę
ca. s. II: Użytkowanie 0wiec
14.00 TTR. biologia. s. II: Pow,
tórzenie
wiadomości
o
zwierzętach

14.45 Poznaj swój kraj : Polslc:ie
W7SPY

15.05 NURT; Matema.tyk'!
V1f
sr.kol<!
nodst;l.wowet
Klas:! Vlil
15.35 Pragram dnia i Teleg'łZe
ta
w!dzów:
15..!0 DI'ł
mhdy-ch
.~Kame!eonu

16.05 Dla dzieci : "Cojak"
teleturniej
16.30 ..Teleexpress"
.
16.45 studio Italia '90: Urul!wa)
- His2panra (tr:lnsm,)
19.00 Dobranoc:
.. ZaC'!a\"Qwany
ołówek"

19.10 "Powrót do EurQ!lY"
pragI'. pu bł.
19.30 W ' adam06ci
20.05 Diabełek Ul
przednią
~~vbą" - dramd SDOł.-!}
b':cz. prod. radz.. rei. Oktaj Mir Kasimow
21.35 .. ZawszE' 00 21" mag.
reoorter6w
22.15 Wiadoffia,jcj wieczorne
22.30 Rozrnovr·t w .,Res PubHca"
PROGRAM II

16.05 Korepetycje dla maturzvstów: Język an~ie!ski (52)
16.35 Korepetycje dla matl1r,.~
stów: Język angielski nł\
17.05 Program dnia
17.10 .. Zbliżenia, C2:<'U to i aw
o filmie"
17.40 Ex-oress gospodarc1:v
Hł.lJO Program lokaln .....
lS . ~ Maga1:v!l .JOZ"
19.00 :.Ś!~PV'· ta!"" - no~...eła fi!·
ml>wa TP. rei . RySZ'l.rd
ReI'
1!ł.30

NaS? 03 :--

n~r

.. "FL1[·'

~.

2

.,Pierwszy w Eur9-p;e" . .
~o.. t}

•. K' 'I:!n
C i 2:"

l ud i
7

~

p rZ C~~ ł O.i

.. Z" wszlfstkic!t st !'O"ł": - dr(?~a {r,-, de·
C~. l re~ .
~() . ~S St" rliC\ I ! H('
'911: Areen·
tl." na - Z~RR (t r ał"St"1 . \
k . 2 , ,4:; . Pa nOra"'l3 d ni ., (w
:!<9.!

Bułgar i a
makra~ii

~ . 'j~

p~e r ...q~~ Ple{'~!.~ \
. "/~ t~hirvncie70

~J . ~~

T

'rP
2·t f',Q

~CWi7j~ nOC !ł
KOn\i''1 t :l~Z d'.... ~

"Między

13.05 (1)
Andrzej

10.00

6.15 Exoress gospodarczy
8.35 •.Domator": Nasza poczta
- Na grzy>by
8..50 ,.Domawe przedsUtole"
9.15 Wiadamaści poraBne
9.25 .,Nasze dzieci rosną"
węg. film obycz., reż. Gyorgi Szalay
11.00 .. Damatar": P .r zyjemne z

C'Ze!łi~

13.:!& ITR.

13. VI.

a.J5
9.00

15.00
15.55
16.20
17.1G
17.30
16.00

n

- progr.
DTV Kraków
Pawi tanie
.
.,Grzechy · dzieci~wa"
film TP. wg BOW. B.
sa. reź' Krzysztaf
•.1 00 pytań dQ.....
"
"Z głębokości serca
progr. poet.-muz.:
Dawidawe w wYk.
sztafa Krawczyka, z
Witol{ia Gernanda
"Chopin w sennikach"
recital Ewy Bauer
Relacja z festiwalu
Krakawie
Biografie: .,Agatha
stie" - an~. nIm
reż. Toby Wałlis
Kulisv" - progr. CI
dzie •
,.W \abiryn.cie" TP (pawt.)
..Mistrzowie kina
czesnega": Jer1:y n'A;" """"
Tełe-9"

;ta!

Has

18.00 Kaczmarski '90 - rec
/
Jaołta Kaczmarsk~o
19.25 Pr-z:eglad filmów pi!ll'!
Parandowskiego: "RZyfl1
- pol. film dal!:.
20.00 Joseph Haydn .. Msza
sońska". w~-k.: chór i
Państwowe;
w Łodzi pod

dyr.

Bugaja. soliści - A.
warnicka:- SQpran.
Suska - mezzosot>ra'l
Fraksteln - b s
20.45 Stun;(> Italia '90:
- USA (Łransm.\
ok. 21.45 .. Panorama dni .~"
przerwie meczu)
22.55 .. Syren .. " - jU!!!.
rei.. EVa Balez
23.50 Komentarz dnła

Piatek .
II Hi

15. VI.

PROGRĄM I

Exp~es~

eo~:>darCEv

6.35 .. Inmato ..·• · Nas:!'!
- Na .,-zvb..
8.!1G . Domow(' . przedszkole"
'I.". W;adol'l'(?śc; t)aranne
9.2.5 .. Boso do łó±ka" (2' r:'l~ oby(',>;.

0'-01

N~O

10.38 . Domator": Sz!c!)!3 dla
n~CGW

roit'

12.00 !'i-notka'lia 7 literatura.
II lic.: H. Sienkiewicz ;
nisa!'" histGl'yczn v
'.
lZ.!\() W
E'J!'ooi<" n(}wo;,vlr~~
Gruz" Ba tv 'i - sv!llPi
!low.,cb czasów
11'
!3. 3Ił TTR
maŁematvlc:g
s. .
Ppw'ór7el'ie mater'3ł"
14.00 ITR soofkania 7 liIc'P'
tura s. H: Z"aczel'ie ri

m3nt.\"z,mu w li~e-ra+u" !~
iv('il1 narOO!J
11:\ ~l\
W ~'7lt:''t~ t w cłomu" .
!5 . ~ . Tl.TRT: Pa' ks en"lI:!~'ł C~A
c

(1WIl~'"

Z

~w~nhłal"~ 7rn;~

n" .. prnt:'raruic- t. rt'd:akcj'l
od:Jowiada.

,,,e

\1

-'31',
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IHELCE, uJ. SIENKPE\\lICZA 15
11171-g

~

OKAZJA

ElO

D

D

§

~

OKAZJA

O

O

OK4ZJA

ElD
ElO
El

R
D

ZAPRASZAMY
PT. KLIENTOW
DO NASZYCH SKLEPOW Z al'tykulami sPożywczJmi
WYJĄTKO\VO ATRAKCYJNE CENY
292-k
Życzymy udanych zakupów

[J
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tl

u
Elr1
~I
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"AL.'\N"

PA ZPORTY
IHZY
RFN (3 l:!,g.),
kandyna \\ ia,
i inne

Kanada,
\""-Iochy,
WE ·T."

(lańsze od WARTY).
PHASZA~lY
poniedziałku do soboty

';0.17.9-19
I. 266·69.

110S6-g

IlraWl\TIA CHEMICZNA
KIELCE,
'A li OXO\\'ICZA 19
teł. 31-14-96

11151-1(

E
E

j

3
3

WRZSiT "OGNIWO" i "TURIMEX"
POSIADA WOLNE MIEJSCA

L
L

NA OBOZY 3-tygodniowe dla młodzieży do lat 17
E w ZSRR - w miejscowości CARYCZANKA
E
k. Dniepropietro\Vska.
Ośrodek położony W lesie, nad rzeką, zakwateL rowanie W budynku stałym, pełne wyposażenie
E łącznie z kinem letnim i dyskoteką.
E KOSZT 892.000 zł z transportem i wyżywieL niem W drodze plus kieszonkowe 30 rubli.
E Posiadamy ró",-rueź kilka miejsc na 3-tygodnioE we kolonie do Jałty w dniach:
L 25 czerwca do 19 lipca 1990 r. dla dzieci do lat 1-6.
E Cena jak wyżej.
E Informacje lub zapotrzebowanie pod nr tel.
L 213-71 i 216-82.
E
291-k

E

k

BIURO ORGANIZACJI IMt'RE7
25-312 KIELCE,
ul. Ile..

33
3
J
3
3
J
3
3
J
3
3
J
3

Październikowel

34

tel. 411·41 w. 267 lub U6-97

J
J

WYCIECZKI AUTOKAROWE
• WĘGRY - Szolnol< (4 god.. , Bud"pe~ztl - c('na li1 ,06O
termin: 2_23 i !7-Jt czerwca l !lO r.
• ZSRR - Lw6w _ Rowno - Bnesć - cena 150,000
termin 21-23 I 2&-30 czer",ca 1590 r.
VOUCJlERY:
Bul!;aria, W(gry, ZSRR, Francja, HiszpanIa, 'Vło(;by
WCZASY KRA.lOWE - DW wysoki standart
Ustka - si rple6 - cena 558.000
Zakopane - lipiec. sierpień - cena 5J8. ; 5'0,
WIZY _ PA ZPORTY - UBEZPIF.CZENlA WARTA
TALONY PALIWOWE
ZAPRASZA ty
<ld"lcnnie opr6Cl1 nledzi ł otl • do 18, w oooty od 8 do II
Dom Rzemiosła, tel. 44'-'1 lub 411-41, w wn. 2ł1, 23&

..

J 1l65-g

~.l~~AA.l.~~ • •~ ....LA.U..A"'''4.A····Ił

••''' •.u..u.L.l

~

...

TYLKO U NAS

'

UUUL!1JUUUUULIUUUUULIUUUUUUUlJUUUUUUUuuuuuuuuUU\

KOLONIE i OBOZY LETNIE w Leningradz.ie:
Cza trwania - 2 tygodnie.

"P OAGRA"
FERUJE:
WZYSKA TOCZNE
SWIECE ZAPŁONOWE
SZliLO OZDOBNE, KOLOROWE
SWJETLÓWKI
ZAPŁONNIKI

LAMPY rtęciowe i sodowe
- LAMPY światła mieszanego MIX
LAMPY projekcyjne i telewizyjn
SWIETLÓWKI dermatologicz.ne
ZARÓWKI HALOGENOWE
samochodowe i projekcyjne
PO KONKURENCYJNYCH CENACH
w SPRZEDAZY detalicznej i pOLarynkowej
w SI\.LEPIE przy ul. JANA PAWłA 1112
w KIELCACH
293-k

S acerkiem po' regionie
SPtilka pOlsko-belgijska domOdernizacji ZaI<Iad6w Gip,
Nidy" w Gacw I kwartale 1'91
zostanie produkcja
tynków na eksport.
z:uuierza się w GacwYlwarz.ać 12 mln metrów
rato vych takich płyt rOCZ-

OKP - Jan KozIowdo \\ la<lz admJniparU! politycznych l
spolecznych
wOj"tarnobrzeskiego z w ... io~
do!tonanie przcgl:l.du pomobelisków I tablic na t się

upamlęL'liająCYCh

utrwaleme "Iam('rS'
w PolSCE', najszrrszcJ opinii pu.... ie riJ'
h lerd:LI pan s<=n:;.tor
lłt'nf' ! _,ęk:SZlJlg.; tych obiektów ~in
najszybciej rozebrawzniesione
zostały
połeczeustwa l raJlaJulrowsze uc:o:u:!trloł'vc,,:ne naroou, a
dz!f

SlaJ, w
'oln<'J polsce, stanowią
anachronizm ...
Wedlug danYCh Woj. Komitetu
Ochrony Pamic,cl Walki l Mę
czeństwa, w wOj. tarnobrzc'skJm
tarejestrowanYCh jest łącznIe 426
mieJSC pamlęcl,
poczynaj lic od
alk ze Szwedami we Wrzawach,
pOpr7. z bitwy t czone przez leI!ionistów pod Konarami, az po
zmagania na przyczólku baranowsko-sa.ndomiersltim,
'Varto panu senatorowi przypomnieć słynną
slr(;fę Asnyka :
.,Ale nie depczcie przes7Jości 01t:tr7.y, cboć macie sami tloskonalsze wznieŚĆ ..• ".
• Hotel robotniczy PU B przy
ul. Urzędniczej w KielcaCh jt;St
Chyba najdrożs',y na bwlecJe,
Dla pracownika posiadającego umowę
ko'SZ
II,tka dziennie 195 tys, zł. dla innych l! t 's. zł;
3~sobo" a rodzina .a pokój bez
ła~ienkl musI placi,! l mln zl mie-

SPRZEDAż
(1981).
bo

SPRZEDAM
"l26p"
Kielce, 31-22~3.

SPRZEDAM

organy

Młodzieżowa Agencja l(ult ury
Iiielce, ul. Staszica l, tel. 443-09, godz. 9-16
11088-g

casio"

japońskie (nowe, tanio), Kielce,

Grunwaldzka 41143, 31-48-20.
11117-g
WIDEOODTW ARZACZ japoń
ski, nowy. Kielce, 513-27..
11111-g
SPRZEDAM nadwozie "l25p"
(1981) po remoncie. ICelce, tel.
20--218.
11114-g
SPRZEDAM "FSO 1500" 1978
(85), nowy odtwarzacz. Pogorzak. Skarżyska,
903-5

łe 3

WARTBURGA",
2-letniego
sp~dam. Kielce, 514-03.
11161-g
SPRZEDAM "wipsocal", jdgomaść przeciw łusz
czycy. Kielce, 468-85,
11164-g

słowiańską

wyży

ZGLOSZENIA

KOMPUTER
"commodore" ,
nowy. Kielce, 66-47-90.
1111l-g
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PUB "TIMA" ZAPRA ZA na. wycieCz.ki autokarf'we
ZSRR - Równo - 11-14 czerwca - cena. 160.000
:!I
18-21 czerwca - cena. 160.000
:::I
~ - BERLIN ZACHODNI - 14-16 czenna - cena 120.000 1<11
21-23 czerwca - cena. 120. 00 zł
t - WI:.OCHY (namioty) 28 sierpnia do 2 wrz.eŚnia
~
•
cena 1.300.000 zł plus 65 dolarów plus wiza.
~ Pośrednictwo pa zportO\ 'e
•
TIMA"
ul. Rewolucji Paidzierniko--ń j 4.4,
tel 410-41, wewn 182.
~

EE

KIELCE,

!

1115G-g

A~""""""' ~~.""'.6..A.6AAA.J.

••

.&..~A"·.·4."'

PRACA

RÓŻNE

Diuro Turystyczne "AGA"
e, ul. Krasi kiego 26/5
tel. 31-34-53

~

•• ""'L.A

Kieł

OFERUJE
wy ieczk.i autekarow

Z ' itR - Luck - Kow l
22-25 cz.erwca 1990
cena 151.000 zł
RUM NIA - tralU_ t ZSRI\
_ WĘGRY - CZI:.CJlO LO"ACJ , 17-~ cz.u '('a 1998
1-' lip a le90
'na :!4J •
TUnCJA 1-15 1lpu br.
celU
•.
y.
Za.pra lamy w

'0<1".

18-16.
11157-,

2ALUZJE oraz p;onowe zaobrotowe. Kielce, 21;7-15.
10831-g

słony

oczarowana"
d7.iew?l-ULA
czyno z O' trowca Swif;lok:zyskieco , stu~entko. anchs~ykl
zapomniałas podac. swo go.:,-dresu. Jak mam CH: odnalezc?
Proszc:. napisz nr oferty len ~~m
•. 10804",
109, ,-g
LO.lBARD Kielce, Sienkiewicza 7', leI. (;6-36-32 udziela pożyczek.
10966-1(
ALAR.1Y
419-01.

ins!;;,luję.

MO 'TAZ żaluzji.
5:'7-832,

Kielce
11140-g

Skarżys ko,
!ł08-s

APRAW A pra~c~
automatycznYCh, r generacja prog ramatorów. K Ielce, 23-ti72.

PROBUOO Slar chowi e,
Krywki Ha, teł. 79-31 Latrudni
ki rownika budowy i praeown'k6w w zawodach bud wIanych. Praca w 'karży:.ku-Kalll ,
11128 r.

LOKALE
SZUKAM

działalność

lokalu na

n.em'e:ilniczą,

TA 'lO, sz.ybko, solidnieboazerii, szafy, pawlacze. Kielce, 32-49-03,
11140-1!

montaż
Z~L

'ZJE

Z\PRA 'Z
DO
punktu inrormac~' rp;o
r kłam. 1'';0
DJI . P Cn." Y'EK"
rS nr
\t:1. 451-48, \HWn. 223
11130-g
~LL&L.~&~~~LA&a

~.LL&~~~.

I"

http://sbc.wbp.kielce.pl

PRZESTRAJA 'IE St-cam-pal,
.. ,deo. K :elee, 222-42.
II 11"-l
ZALUZJE.
Kielc,
66-(;2-8·;,
KRAWIECT \'0 - kr(>f 2, tex:>!:. ŁMi, L;-tt'pado""a 48 tSto)" ),

:-;:. ·1)_ •

cich.,

najo. Swięlokrzyskic lUlI
okolice. Kielce. 32-57-35.

Chętniej

LOKAL do ""ydzier"awienia
okolice Ki lc. Oferty
11159' 'Biuro Ogłoszerl, Kit'1c~,
"ł
1115!~ .

(100 m)

1113~-/!

'iięcwie.

•
W Uceum
og0 .nok.zWlcą
cym w Bu ku już po raz dMlł!1
wręc2.,-,nQ
g.lople
matu'.Lyst6w
o:l"rodv pieni,-ine utundowan
prze>: dr.
tani lawa "ouk.a, lekarza stale
m!,-s7.Jrającego
w
szwaj arii, abs !wpnta tej ~?ko
Iy~ Narrody otrzyrnalo ~!eł1m1oro
ab'lolwFn'(,w i absoJwentt'I:. któ~ w lI:az,lIl o;lp, o<;agnlęr Rmi w
nauce I d>:lalalnośc1 ~pol .. cmf1
oraz kuJ ur. 1,1'j.
C pr. J)

Gwarantujemy ciekawy program, peln
wienie i zakwaterowanie, przejazd PKP.
CENA około 550,000 zł.

garai'I.

Hl
ODDA 1: własnościowe
raz dopłacę za wif;k~z.e
to!s~ie. Ki lee, 552-łj8,

-~

M-:: \lo\.1 J Jł'~-II

U ER H1
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STRONA 11

D ziś składamy życzenia

l\:lEDARDOl\l i l\'B ,KSYMOl\1
jutro PELAGIOM i FELICJANOM
w niedzielę BOGUMIŁOM i MAŁGORZATOM
POS'l' OJE

KIELCE
O głosze ń

lIiuro
cąnłl~

KWP, tel.

H 8-:;S

'i.30-11i.

SłuwackIego

B iu ro

8.V1.

' IPra-

-

15. g. lU. Wideo; "Akapolicyjna I V" - . USA, I.

U. g . 14, 16. 18.15. 9-10. VI. . ,Obywntcl PiszczyltlI pol. . 1.
15, g. 13.45. .,Rain Man" - USA,
l . 15. g . lU. . ,Pracująca
dzicwezyna" USA, l . 15, g. 15.45.
IO.J5. Wid(>O: "Akademia poliC.'.,jna IV" USA, l. 15, g. 14,
16, HU,;.
.
lo ,,!.\~o ~k·wa" S.VI. - .. Mó", mi
Rockci 'l1er" - pol., bo., g. 13.:;0,
n .~{I,

"MHo.~c.

szmaragd

kro-

i

- ' liS,\ ,·1. 15. g.
1~ . ~0,
9-lU.VJ. .. Mów mi Roc-

k odyl"
U .36.

k eff.'lkr·'

-

pol..

b9..

g.

15.30,

n .su. .MiłoŚć, szm[lragcl i krokody li' - USA. l. 15. g. 1:>.:'10. 19.:{O.
: "Study jo e" 8-Hl. \'1. ..Hil,""kiri'; - jap., I. 18. g. 14. 16.10,
ts.I •. Z 'sta w bajcj{ pol., bo.,
g. l l.
"ł!:{'!łO "
8. VI. niec7.ynnf.'.
' -H/.\'1. .. Kut:,.or HCJward" USA. l 15. g. 15: .•SI.Owar7Y~z(,
nie ?.1oc7.yneow" - ir .. t. 15. g.
17 . Jq IO.VJ. Bajl<i, g. I~.
" S ahaF'
8--1G.Vl. .,Krokoelvl Oun<lf'C"
3u~tr.. 1.
12,
g. lS. ..1<01.,,·a" USA.
1.
15,
g HI.
r; i\ L€R!E
.,Piwnice" - llI.

BVf.\
-

.1:\'ysla\\'[l

Leśna

i

7

!\1ttl ilł <-ita

rpalarst.\va

KRłdoh':-; kic~o
st u" - CTyllliC

KJ'?ysztof«
11-17.

Kuli-

N .' \ROnO WE \\')'sta 1.,Ą:a

plac

P arł ~"l tłntÓ \\
stała:
"Pr7yroda Kleleccz.vznj.~"
Wyst~·
\v;.' -.:Zd:;;':('WC· •• Francesco PWZZ3 -

grafika"
rnalarst\:t'ie
l.\<\. ó ' .\'
w

tl.1.nlilfSlwo

f

k!es~v
\Vef.~ ;-;t;

'I

\\,{;)(Jyslow&

"Oialy 0\Vojcjecha
r\'sunitctch

Szcz("pall:;k'iego"

CZ\ ''!lne 9--10
"'ĄHOOOWE

.. PAlcAC "

lm:

-

ut

ł~'-'śCjus'lki
tl
t':i'
C7,,,nne

~i Fl.t.{}M L ,\ T
Zf?,.·(} ~l SRIr.:C.O _

' - l :;'

.,Zab8,\\ ki
10-17
SZKO LN VC II S.

czynne ",. godz.

nil·dzielę

f..'.'

n·ł ł.l.(, O ftE K

-

C"f)Ó/.

II.

w

czynne

t O--j 'j

- OW '''/I;'l) ,\1

T-ark

nieczynne.

' lIl lJZ ~;l1 M

SIE",K I EW ICZA ' WS I

KJ El .EC KI EJ
w T okarnj-

"~t n op'rafi{'z n v

XIX ·wlec?IWch

W""I r73
Z~grnrł~

challlp.

R:=tdkowic Dwór
Tadcus? ~(!k -

1

chP/i nlp\\!.(l

'7

Sumu-

r?,czba: - czynne lt-17~
S I" CZ A S OPIS M WBP

lar~twc i
CLYTł: \

pr:!\" tlI
r'óc iec;.'r .ka tO; C7.ynna
b(>(l71e R'vst,-\wa ot .,Sejm l Senat w' Polsce te l.biorów \\'8P-'
lWł(>c!2:aołe
\.'\f~'~tnw~"~
ponle(~7I.:... H:;:t.

t.v~nr~t.

C'z\vartkl.

Włosi

J a n a ' Koc b anowskitg'o -

,.Piosenki StarszYCh

Panów"

g. 18.
KIN ."
od S do 10. VI.
"Gorylc me mglc" - USA, 1. 15,
" Ballyk"

-

Telewiz ja

g. 9, 19.30. "Młode str~clby"
g. 11.30, l3.30.
,.MQla
maCOCHa
jest Iwsmitką" - USA. L 15. g.
15.30, 1 7. 3~.
,.Od e on" -

PIĄTEK.
Program
I,
godz. 17.1.0 - ' transmisja z
urocz,yst()ści ohvarcia oraz
przebieg meczu Argenty na. - Kam er u n.

,.DziccI
USA. 1. 15. g.

C-9.VI.

gorszego Boga" -

-

U, t3, 15.30. . ,Nietykalni H
J. 13, g. 9 l 17. 10.YI. -

USA ..

-

.. Dzieci
gors7.ego Boga" USA, l. 15,
g. 13. 15.30. Zcstaw bajek - pol.,
g . 12. , .NietYkalni" - USA, J. 1&.
g. 10 I 17.30.
APTEKI :
stały
dyżur
nocny

SOBOTA.
Program II,
godz. 1~. 45 mecz ZSRR
Rumunia (na żywo). Program l, godz. 20.45 mecz
Włochy Austria (na ży
wo) oraz. skrót meczu ZEA
- Kolumbia.

pelnią nr 67-010 pl. Zwycięstwa l ,
61-001. ul. Trau~utta 40
INFOłti\1 ACJA
slu~by
zdrowia
- c7ynna 6-20. tel. 261-21, Informacja o usll1gach - 365-8:;'
TRLl!:I>'ONY: Stra~ Pożarna 998.
T{omends PP 251 -S6. Pogotowie

NIEDZIELA . P rogram l,
godz. 20.45 mecz Brazylia
- Szwecja (na żywo) oraz
;krót spotkań USA - CSRF
RFN - łu g osławia.

Policyjne 997. Pomoc drogowa 996
Pogotowie Ralunkowe 999, Pogo:
lawie Energetyczne - Radom 9~1.

SKARŻYSKO
KI N ,\.
•,W o ln oŚĆ" 8-9.VI. dzeni" - USA, l. 15, g.

"Do zobaczeniH

,.Zdra16.~O.

chlopcy'· -

P olskie Radio

19.

Skarźysk u - R e j ow;e.
n a ~O - czynne 9-17

płatki

ul.

Sło n ecz 

nr 29-0-16
ul. Apteczna 7. t el. 531-527.
PO STO JE
l'A K S OW E K. : Dworzcc PKP - teL 137-05.

cji' z meczów

, (j)

-

"R ob otnik" - &-le.VI. - ,.\VIIlow" - USA, l. 12,,,,:. 15. ,.F;X·'
- USA, l. 18. g. 17 . i 19. 10.VI.

Na sportowych arenach

Zeslaw bajek -

g. 11.
"Star" 8.\:!. "IZsl ą żę
\\7
Nowym .Jorku" USA, l. 12.
g . 16 i 18. 9~10.Vl. .. KapHaL
czyli jnk zrobl~ 'pieniądze w
POlscc" - pol.. 1. J5. g. 16 i 18.
lO.VI . zestaw bajek - g. H.

PILKA

cz\!nnrł

\l."'

jalkit'H'
wiJlnyC'h

~odz

dni

ou

. 7 .30-]:).~{Q z
~hv13tt.·czov("h ,

• m

OSTROWIEC

ora cv

-

rl#ni
teL 533-32.

Pl-":y

godz. 14• . _

,.Uutnik ·' -

8-1O.V1.
.:Jak
to się r obi W Chicago"
USA.
I. lę . - g. 17 l 1B.
.,PFod o' vlllk"
8-10.VI. ,.Kr,?!<odyl Dundce ·n" - BSA.

Pozostali nasi III-ligowcy
na wy jaZdach: Broń Radom:r. 'ande('ją w N o w ym Są
czu (sol>Qta godz. 1(,). a' Korona
Kielce z Wawelem w Krukowie
•

T E L EF ONY~

I>o.gotov.'i.e Rntunkowe ń!l9 Po·
g otoi.':*ie PP 991: Strr.'Ż
IPożarna
g93 Pomoc Ofo~owa 9S1. Pogoto"

grają

bajek -

wie Ęnergetyc?ne K letce l\Tiast
'194 K .ele!' T eI'cn 906 Po~O~OW1(, .G~u~O\V~- 31-20-!:!O t9!lZ. - Po: "'

g.

11.~_0.

VII, "lU i IX eliminacje m ist rzos tw Polski w kat~!:,orii \l\'V~
.cigoWl'j. m
eliminacja
trzostw Polski w kategorii mło
dzik .02, m elimina('ia m i ędzy 
narodowy ch nlistrzostw . Pols ki
formuły C. S obota i roiedziela,
godz. 13 (w oba dni), tor .,Kielee" W Mied zianej Górze. Uwag a : gil'łda samo('hodowa w nit>dzieło: odbo:dzie si ę na od('inku

"Król12: g.
Zcsta'w

JEDRZEJÓW
"':"
.

wvd -kan C .O ' clcktr:vciD ąm
Kultur.v.
8;-:1I2--VJ.
.le RPGM czynne ",. I(od z l5~"3
.,Ram)Jo r" - US,," l. 15. g. 17.
:(.;
. 59-8Q '. 43il'-94
Pocztowa i;,~
.19. 9.V! . .." ..• Rarnbo I" '- US A .
(ormacj:. o uslt,,~ach 911,' l nfór1. i \5," g. la. lO. V I : .::... Zestn·.~· ha·nacJa PKE. 93Q -ln!.ormacja ..PKS _je'le - g. ~j: . .
16-~1~.79 IWlel .. C cn t ra~n\'." G6:'~~-li-

INFORMACJI
T li I{\' ST)' C ZS " J .• JT ' · - ' tel 48tl-SG
., . . ':',,1' rio 16 '" <;ooofv - ón -f4 "-.
IN 'f'OltMĄ(' JA . O
FSt..U G .4. C II '
.0'\1"11"
Ki.lc e tel. 43~-S2 ~

., 2'()d:t

4--17

US U '.G J ·

8.1.71. -

I'OGRZEBOW E;
l ei 31-70-47.

-, pol.. I. 18,. g. 16. 18. .

'n,,•

U wa::a r Za
""

ł'WI;r.a mie .

o d n o\I(,:i a d a

fOSTRONA12- NUMER 111

e ~~"e-nt1ła fn p

kin

toru.

(ap l j )

w

środowleh uPił"arskich ,e"'onen·

t- łoch" pnez n i euwagę-

z m ian y

red.:lkc'ja

>.

Zyczymy naszym
kom jak najle pszeg.,
i wielu estetycznych

oglądania najlcPszy~h

'II

i 5
Na

li i ..

,
.
,Telt'lou Redakcji ł.ąt'znośei z
\\:icna'!li. program I I O Wa r<lZawa. 43- 33- 21. ,cod zit"ID\ł c
od 9.08 do :?! .EUI.

będzic prowadziło
sędziów
międzynarodowych
włoskich sęd ziów liniowych.
każdym
stadionie będzie

punkt medyczny. \'fi sumie podczas MS zatrudnionych z.ostanie
111 j::>karzy, 135 pieh;gniarek i
677 osób personelu pom()cniczego. Punkty medyczne
hędą
miały do sw<f'j dyspozycji
karelek pogotowia.

cję

z każdego dnia

P ram

że

najstarszym

89

Argentyna Mediolan, godz.

ZEA - K~lumbi'a .
.lonia, godz. 21

drużyna' 'Munśrednia wie-

dialu 90 to USA -

ku 24,2.
J" la ndia -

natom:ast

•

n3jstarsza

28,9.

Nic wiedzie
rozgryw anych

szybowcowych

się

w

nie

zomicściłiś ·

P olakom
Lesznie

mistrzostwach

Europy. Po 6 konku r enc iach w
klal'ie ot'wartej .Janusz Cemka
jest dopiero 10, a· w klasi e 15-metl'oWf'j Waldema.r JaworlSki
p:asllje się r>.a P. pozycji.

my zapowiedzianej w tekście liJłV no,·
. • kut".cIniejSlych
slrzelców
grupy)V
f
łneclej ligL Czynimy to dziś, o lain ~
ł terHowanych i
cl-,tełników pno p ra·
l
slomy.

I

1

r

.:. 20 bramek
Marek
Portyszek
K9'rona. _:. 13 bramek - Robert KOI~
pe,e'yk Blękitr,;,
';'12 b<amek - Cz .. •

http://sbc.wbp.kielce.pl

słow

dl

w.
45

ru

Głuch Sandecja, .:. 10 bromek
Ryszard Bargieł Cracovio, Arł!u Bł~ ..
. s ki GOfbornio, Tomasz Ju,kowsci Ro·
domi ak, Grzegorz Kopytowski Broń, Jocek Rop. ki Unio, Zbigniew Sw;ęlek Lublin'anko ••:. , blomek WoJd.,m.
Drozd Avio,
Jacek Kaspnolc Rod ....
miali:, Andnei Pidek Wisla, .:. • bram.ek - miedry innymi: ' JarodolV M.
.iolek Stadion
. W ... sł .... S......lewsl<;
(. kW
Bh;ltiln i.

ci

nc
111

z
m
pl
tr
~ ci

USA Czc ch osł<n~'acja.
Florencja. godz. 17
Brazylia - S zw eeja. T:l'
ryn. godz. 21
- RFN - Ju g osła w ia.
d\olan. g dz. 21

Wojewódżki

Kongres
w ponie d zi"ł ek. 11 bm, o
16 w s ali
Budowlani w Kirkach,
na 15 (s.tadion la)
Woj .. wódzki Kongres

Wtelegraficznym·· skrócie
na

"

10 czerwca

piłka

rzem w całej 'historii !VI S' o)'ł
42-letlli Argentyń('zy k Ric·ardo
no~ hini. s t artujący w
turnieju
w M eksyk u - 1982 r.
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Najstarszym uczestnikiem turn'ieju jest bramkarz ang~~lski
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nik om, może przwraw
o zawrót głoWY. W
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mis-
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lezieniu się w czwurce
szych, gdyż za tym
nie ' tyiko ambicje
ale tówniC1; wielkie
dze. To co na przykład

(niedziela godz. 16).
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tach do pierwszeg-o mleJsea,
to według fachowców jest kh
wielu. Wymienia się oprócz
Włochów reprezentacje RFN ,
Brazylii, Argentyny czy Holandii. Są to zespoły ba pewno znakomite, . ale i wśród
pozostałych , To małymi Wy jatkarni, nie ma słabeuszy. Miśt
rzosiwa świata maja to do
siebie, że za.wsze zc1ar.zają się
niespodzianld.
Na przykład
któż przypuszczał, że na meksykatiskim Munclialu lak wysoko zajdą B elgowie, którzy
byli o krok od wielkiego finału. W gronie 24 finalis tów
każda drużyna marzy o zna-

eliminacyj-

nych nie bG.dzIe, dopiero od
ćwierćfinałów będq transmitowane w~zv,tkie ~po.t kania.
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Jeś li Już mowa o kandyda-

Po:lskie R adio w godz.
22-23 w audycji "Sport i
muzyka" nadawać bGdzie
codziennie
najważniejsze
relacje
z mundialowego
dnia .. BezpośrędnJch rela-
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Ża,łOWallO śro(lkuw nie
tylko
finansowych, w · unowocześ
nienie stadionów; zapewnienie
milionom widzów odp'owied~
nich warunków do oglą(lania
mistrzost.w.
Włosi
ponadto
mają jeszcze dodatkowy impuls we wzorowym
przeprowadzeniu ~Iundialu, gdyż
ich ,lrużyna jest jednym
z
głównych kamlydatów do ty.
tulu mistrzowskiego.
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w s zystko, aby ta impreza wy pallia jak najokaza.}ej.
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• W finale teniSOWYCh
slrzostw Francji singla
spotkają. się Jugoslowianka
nica S,')es oraz St elfi
(R FN). W półfinale Graf
nala Janę Novotua 6 :1.
S eles zwycięiyła Je:mifer
riati 6:2, 6.2.
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