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• 3 tys. rodzin w koleice • Decyduie

kumoterstwo i łapówki? • Będą slumsy
MóWi się, że niezrozumiałe
zasady rządzą przyznawaniem mieszkań z urzędu, że liczą się tu kumoterstwo i ła
pówki. Plotka niesie, że mieszkania pochodzące z odzysku,
często o niezłym standardzie,
trafiają się ludziom najmniej
potrzebującym, ale mającym
układy.
Wielu bulwersuje '
fakt, że przestała działać społeczna komisja mieszkanio. wa,
skład której wchodzili
radni, przedstawiciele związ
ków zawodowych - "Solidarności" i-OPZZ oraz Spółdziel
ni Mieszkaniowej "Bezdomni". Istnienie tej komisji było

w

gwarancją prawidłowego rozdziału mieszkań . .
Naczelnik Wydziału ds. Lokalowych, Andrzej Kędra na
szczęście, rozwiewa całą masę
niedomówień, jaka narosła wokół pracy jego .komórki". Pewne

jest jedno, problem mieszkaniowy w Kielcach jest bardzo nabrzmialy, a sam naczelnik i jego
zespół, niestety, nie ~ą w stanie
zażegnać tej tragicznej sytuacji.
Mieszkań z odzysku jest niewiele. Od półtora roku miasto dysponuje zaledwie 60 lokalami.
Są bardzo różne, w większości
jednak o niepełnym wyposaże
niu technicznym nie ma

w nich centralnego ogrzewania,
sanitańatów, czasami brak wody. Pozo~tawiły je osoby, które
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Jestem załamana - mówi Joanna. Oblałam egzamin. Dlaczego? Egzaminatora bolał
brzuch, był wściekły i chciał jak najszybciej dostać się do domu. Jechałam sprawnie,
ale komu mogę to udowodnić? Nikomu. Na poparcie tego (f o się działo w samochodzie
nie mam żadnych świadków. Jak powiedziałam mojemu instruktorowi, że nie zdałam
to złapał się za głowę.
'
- Nikł nie poda pani nazwiska
egzaminującego, kfóry oblewa
bez powodu, złośliwie. Wszyscy
się boją Każdy kursant chce
w końcu otrzymać prawo jazdy
- mówi jeden ze szkolących.
- Wymyśląją nieprawdopodob-

To jest sensacja! W najbliż
szą sobotę, przed meczem IIligi piłki nożnej Błękitni Kielce
- Hutnik Warszawa na stadionie Błękitnych będą się ścigać
czołowi polscy żużlowcy! Kiedy przed dwoma tygodniami ' pisaliśmy o przygotowaniach do
powołania w Kielcach sekcji
żużlowej nie spodziewaliśmy
się, że speedway może trafić
nad Silnicętak szybko.

tek spotkania
15.00).

piłkarskiego

g.

(sw)

ne przeszkody, takie sytuacje jakie nigdy nie będą miały miejsca
w rzeczywistości, na normalnej
drodze. Jakiś tor manewrowy,

o tym nie slyszałem.
Podobno przyjechali egzamina·
torzy z Radomia i nie poradzili
sobie z poustawianymi słupka
mi. Po prostu chcą nas załatwić
- żalą się uczestnicy jednego
z kursów. - Ciągłe odsyłanie nas
zapewnia im po prostu pracę .
Na egzamin dostajemy cał
kiem nowy samochód - odzywa
się Jurek. Nie wiemy jak

wcześniej

prowadzeniem. A poza tym
wciąż czekają nas różne niespo-

dzianki. Egzaminatorzy nie podchodzą db ustalonych kryteńów
obiektywnie. Moja znajoma jeź
dzi naprawdę nieźle - od egzaminatora uslyszała: technicznie
ma pani. jazdę opanowaną
świetnie, ale nie zaszkodzi jak
pojawi się pani jeszcze raz. Co
miała robić? Odeszła wściekła.

Jarek nie dość, że oblał to jeszcze musiał nocować na dworcu,
jazda skończyła się o godzinie
23, czym miał dojechać do Ostrowca.
Tyle gorzkich żalów kursantów. Tylko czy słusznych. Co są
dzą o sposobie prowadzenia
szkoleń, uzyskiwania prawa jazdy egzaminujący? Czy zmiany
wprowadzone 1 maja br. są uzasadnione?

Na razie będą to jazdy pokazowe, ale organizatorzy: klub
Błękitni i wielki sympatyk żu
żla pan Józef Szymański zapowiadają wielki show: Oprócz pokazów,
które rozpoczną się '
o godzinie 14.00 przewidziane
są wyścigi żużlowych motocykli
z...( uwaga!) kartami. Za kierownicami tych minibolidów zasiądą nowo kreowani mistrzowie
Polski Andrzej Szymański,
Piotr Graczyk, Tomasz Odelski. Emocji nie powinno zabraknąć, a żądni mocnych wrażeń
też nie powinni narzekać. Moto- _
cykle i karty na bieżni Błękitnych
będą osiągały szybkości do 150
kilometrów na godzinę! Ciekawe
kto w tej konfrontacji zwycięży.

.

wchodzą
biegi, jak działa
sprzęgło , mamy problemy z jego

- Nowe przepisy ściągnięte
z modelu zachodniego
mialy na celu przede wszystkim
podniesienie poziomu nauczania,
a co za tym idzie zmniejszenie
liczby wypadków na drogach mówi Rajmund Pastuszko, zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury Technicznej. - Ludzie
zdają u nas 3-4 razy i już robią tragedię . Mało kto wie o tym, że
w Anglii niektórzy podchodzą do
egzaminów 70-8{} razy. W księ
dze Guinnessa jest zanotowany
rekord, facet spędził za kierownicą 330 godzin z instruktorem,
zanim zdobył prawo jazdy. Moim
zdaniem nie istnieje konflikt na linii
zdający - egzaminator, występuje
raczej ukryty żal kursantów do in-·
struktorów. Po prostu ci ostatni
bardzo często nie umieją przystosować się do ńowych wymogów, nowych czasów. Dawniej
byli osobami najważniejszymi , je-

zresztą

dyną nadzieją zdających, urzą

dzano im fety na zakończenie kursu, hołubiono . W tej chwili ich rola
kończy się przed egzaminem. Dla
niektórych ta .degradacja" jest
przykra.
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Impreza rozpoczyna się
o godz. 14.00, żużlowe pokazy
będą

się

odbywać

także

w-przerwie i po meczu (począ-

e~

KIELCE, UL. lAGNAŃSKA 119
ZAPRASZAMY CODZIENNIE OD 10 00 DO 20 00
NIEDZiElE OD 11 00 DO 19°0

W ubiegłoroczny styczniowy w1eczór do Komendy Rejonowej
Policji w S. przyszła matka dziesięcioletniej Zuzi, aby zawiadomić o jej zniknięciu. Rankiem, ok. 8.30 odwiozła ją samochodem
do szkoły. O 13.30 dziewczynka skończyła lekcje. Dzieci widziały
ją w pobliżu szkoły, potem ślad po niej zaginął. Nazajutrz - prowadzono szerokie poszukiwania - niedaleko od miasta, w zagajniku położonym koło głównej tamtejszej drogi, w oddziale
leśnym 228c znaleziono zwłoki dziecka. Dziewczynka została
zgwałcona, a potem uduszona dwukrotnie obwiązanym szalikiem.
Zuzia broniła się, ściółka leśna w pobliżu była pozrywana. Napastnik - sądząc po obrażeniach na twarzy dziecka - brutalnie
ten opór stłumił. Znaleziono także szkolny plecak.. Morderca nakrył go gałęziami i przysypał leśną ściółką Teren przeszukano
dokładnie. Utrwalono znalezione w pobliżu ślady pojazdów,
. ._
w tym kół i podpórek nieznanego "!ot?cykJa...
Na wieść o tej zbrodni przyszedł swaadek. WidZiał ZUZlę klika
naście minut przed drugą Wracał właśnie motor~erem z pracy
do domu i w pobliżu przejazdu kolejoweg.o za';lwazył stojący n.a
poboczu drogi motocykl. Siedzący na mm nieznany mu mę~
czyzna w białym kasku starego typu rozmawiał z 1~11-łetnlą
ziewczynką z założonym ptecakiem z emblematem. Wyglądało

•

to tak, jakby pytał o drogę. Po ok. pół kilometrze świadek zauważył w bocznym lusterku doganiający go motocykl. Prowadził
go wcześniej widziany mężczyzna, zaś na tylnym siodełku siedziała owa dziewczynka. Potem świadek skręcił w boczną drogę, oni zaś pojechali prosto.
Motocykl ten - według opisu świadka - miał jasnozielone
osłony na nogi i jasnoczerwony przedni widelec, rzadko spotykane zestawienie. Opis, jak drogowskaz, zaprowadził policję
jeszcze tego dnia do Alberta K. Sw/adek zapamiętał n~wet literową część tablicy rejestracyjnej: "KJZ". Motocykl podejrzanego
miał właśl1ie taką tablicę, jasnozielone osłony i p'omarańczowy
widelec. Alberta K. aresztowano.
Albert K. był stolarzem w zakładach meblowych. Krytycznego
dnia spóźnił się do pracy prawie 3 godziny. Miał ~acząć zmianę
o 14.00, a na stanowisku znalazł się dopiero 20 ~lOut J;Jrzed S!edemnastą Motocykl .postawił przed bramą, maJstrowlopowledział, że był u siostry w innym mieście i spóźnił się na ~ląg·
Policji opowiadał że po drodze do pracy naszła go chęć na piWO.
Zajechał więc do ~anego ml:' b~ru " U ~,!riana.". Twierdził, ze był
tam do piętnastej, potem zmienił zdanie I sWÓJ pobyt ł!'ochę .wydłużył. Opisywał nawet ~branie właściciela lokalu I kobiety
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http://sbc.wbp.kielce.pl

BEZPŁATNY

DOJAZD AUTOBUSAMI MX <RElAUI:

OSIEDLE ŚWIĘTOKRZYSKIE -' CENTRUM MX
OSIEDLE ŚUCHOWICE
CENTRUM MX
LOSOWANIE NAGRÓD 25 PAŹDZIERNIKA
SZCZEGÓŁY W SKLEPIE

U...wo!·"
13-/etma dziewczynka urodziecko - poinformował 1

dziła

bm. lekarz oddziału położnicze
go szpitala rejonowego w Upsku
(woj. radomsl<ie) Andrzej Milczarek.
27 września w szpitalu rejonowym w Lipsku 13-letnia

dZIewczynka . mIeszkanka jed-

nej z pobliskich WSI, urodziła syna. Lekarze by" zmuszeni zastosować cięcie cesarskie. Matka
i dziecko czują się dobrze.
O fakcie urodzin powiadomiona została prokuratura rejonowa
w lipSku.
(P)

,

.

Pewna jest podwytka cen paliwa,
terminu
powiedział rzecznik prasowy Ministerstwa
Finansów Andrzej Morol.
.
"Podwyżki cen paliwa zapowiedZIane są w ustawie budżetowej , wynikają

średnio o 300-400 zł. "Jej
nie potrafię dziś określif" -

I

•
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dzono nowej listy osób ocże
kujących na lokal komunalny.
Obowiązuje jeszcze stara, zatem członkowie komisji byli dotychczas "bezrobotni".

wyjechały na stałe za granicę
lub zmarły, a nie miały dzieci,
ani krewnych , mogących się
ubiegać o prawo do zasiedle- '

Komu w pierwszej kolejności przyznać mieszkanie - rodzinie, której spalił się cały dobytek, czy matce -z dwójką
ciężko chorych dzieci, posia-

nia opuszczonych pomieszczeń .

- Plotka, że mieszkania
przekazywane są po znajomości, nie ma w sobie odrobiny prawdy - twierdzi Andrzej Kędra. - 20 mieszkań
przyznanych poza kolejnoś
cią otrzymali ludzie, którym
zawalił się, albo spalił dom.
Owszem, istnieją podejrzenia, że mogli oni sami wzniecić pożar, by dostać lepsze
mieszkanie i na dodatek
w trybie przyspieszonym,
jednak bardzo trudno udowodnić komuś podpalenie.
Pozostawienie zaś ludzi bez
dachu nad głową byłoby po
prostu nieludzkie. Poza tym
mieszkania komunalne, którymi dysponuje miasto, bardzo
odbiegają od komfortowych.
Np. 34 rodziny, które nie miały
się gdzie podziać, znalazły
schronienie w hotelu komunalnym przy ul. Skrajnej. Zajmują tam pojedyncze pokoiki,
mają wspólną kuchnię i sani-

UIO

dającej mieszkanie spółdzielcze, gdzie unoszą się trujące
związki zagrażające życiu, to
poważne dylematy. Ktoś musi
je rozstrzygać. lepiej lub 99W d . I d
rzej robią to w y zla e .' s.
Lokalowych. Bardzo trudno
jednak ocenić, które z nieszczęść ludzkich jest większe ."

BEATA MlOTKOWSKA

Sł . dk
O

tari~ty.

Obok siebie koegzystują
byli więźniowie, wychowankowie domów dziecka i rodziny,
często wielodzietne. Na otrzymanie w miarę "normalnego"
mieszkania będą musieli jeszcze długo poczekać. Być może miejsce w hotelu zamienią
, na slumsy, o budowie których
myślą ojcowie miasta.
- Nie jest też prawdą - mówi naczelnik Kędra ~ że przestała działać społeczna komisja mieszkaniowa. Po prostu
od. ubiegłego roku nie sporzą-

stępowania

wyjaśniającego

w podobnej sprawie.
A jak wygląda w tej chwili
sprzedaż cukru?
Cukrownia "Łubna" w Kazimierzy W. go nie sprzedaje,
bo nie ma. Magazyny świecą
pustkami, brak jakichkolwiek
zapasów. Kampania cukrownicza rus~y dopiero 10 paź
dziernika.
Inaczej wygląda sytuacja
w ostrowieckiej cukrowni .Czę
stocice". . Jej szef Bolesław
Smyl poi!1formował, że ja'\< na

podroieie
z niej i będą następowaly" - dodał A.
Moroz.
,
Oświadczył on jednocześnie, że
czwartkowe doniesienia mass mediów
o terminie i wysokości podwyżki uczynione zostały na odpowiedzialność
·dziennikarzy. "Te informacje są nieprawdziwe i nie wysz1y z Ministerstwa
Finansów" _ s,twierdził A. Moroz.
Dziennikarze dowiedzieli się o proponowanej cenie Et-94 na poziomie".
9 tys zł.
PAM

a

razie popyt na cukier jest dość
duży, sprzedaż idzie nieźle, ale
nie chciałby zbyt daleko wybiegać w przyszłość. - Chcielibyś
my sprzedawać nasze zapasy
sukcesywnie - mówi. - Nie zależy nam na tym, by jednorazowo wyzbyć się wszystkiego. Tym
bardziej że wydajność cukru
z buraków. w tym roku będzie
niższa niż w latach ubiegłych.
W sklepie zakładowym .Często
ci c" cukier kosztuje 7.600 zł.
Zakład - powyżej 10 ton sprzedaje go za 7.500, a im większa
ilość zakupionego towaru, tym
jest on tańszy.

Na terenie Kielc sytuacja ze
.słodkim zakupem" wygląda bardzo różnie w różnych częściach
miasta. Ekspedientka sklepu przy
ul. Romualda 3 twierdzi, że cukru
mają pod dostatkiem, w cenie
8.500 zł za kilogram, a .puder" pakowany po 0,5 kg za 4.800 zł. Dostają towar z rezerw państwo
wych. Od ub. tygodnia nie ma też
problemów z zakupami przy ul.
Krasickiego. Kilogram cukru kosztuje tu również 8.500 zł.
Nieco drożej, bo 9.500 zł zapła
cić trzeba w sklepie Jerzego Pęcz
~iewicza przy ul. Hożej, a nawet
10.500 zł w innym prywatnym
sklepie na ul. Urzędniczej . Obie
placówki zaopatrują się w towar
w hurtowniach prywatnych. Pfawdziwie krytyczna sytuacja jest przy
ul. Armii Czerwonej 200. Ostatnia
dostawa była tam w sierpniu. Dziś
można kupić tu tylko .kostki" po
8.500 zł za pół kilograma,
/
Sytuacja nie jest więc jeszcze
unormowana i trudno powiedzieć,
kiedy to nastąpi. Na razie brak jest
widoku na tani cukier.
(MAF)

L. Wałęsa i H. -Suchocka

TELEFON ZAUFANIA dla
- Czynny w każdy
czwartek w godz. 18.00-20.00 - '
tel. 456-70.

Imieniny obchodzą:
- JAN, TEOFIL
jutro - IRENA, TERESA
w niedzielę
- FRANCISZKA, MAREK

młodzieży

TELEFON ZAUFANIA (dla
ludzi z problemem alkoholowym) - Od poniedziałku do
piątku w godz. 18.00-20.00, tel.
573-46.

KIELCE
BIURO OGŁOSZEŃ, tel. 3245-40, czynne w godz. 7.30. 16.00.

"Chcę zebrać informacje
od społeczeństwa o tym
co jest złe, chcę z tego
RADOM
stworzyć program wykoBIURO OGŁOSZEŃ, tel.
nawczy urzędu prezyden279-95, czynne w godz. 9.00ta, rządu i parlamentu, by
17.00.
wszystkie te instytucje
KINA:
pracowały zgodnie z wolą
BAŁTYK - 2-4.X. - "Królewnarodu" - powiedział prena Śnieżka i siedmiu krasnoludzydent.
ków" USA, bo., g. 13.30,
15.30; .Smród życia" - USA, I.
Kredyt "suszowy"
15, g. 17.30, 19.30.
Premier Hanna SuchocRESURSA - .Obcy III" ka podpłsała rozporządze
USA, I. 15, g. 9.00, 15.30, 17.30,
nie, które określ~ zasady
19.30.
udzielania kredytów rolAPTEKI - stały dyżur nocny
nictwu na odbudowę propełn ią nr 67-010, pl. Zwycięstwa
7,61-001, ul. Traugutta 40.
dukcji rolnej na terenach
INFORMACJA O USŁU
dotkniętych przez suszę.
GACH - 365-35.
Resort rolnictwa przekazyTELEFONY: Pogotowie Rawał bankom treść tego roztunkowe - 999, Straż Pożama
porządzenia w brzmieniu
- 998, Pogotowie Policyjne 997, Komenda PP - 251-36, ' przewidzianym do ogło
szenia, aby zapewnić uruPogotowie Energetyczne
Radorn- 991 .
chomienie tych kredytów
w najbliższych dniach.
OSTROWIEC
Kredyt o obniżonym oproKINO
centowaniu (obecnie 15
ZDK HUTY OSTROWIEC proc.) będzie udzielany gos.Ścieżka strachu" - USA, I. 18,
g.17.00.
podarstwom rolnym jesienią

TEATR
PAŃSTWOWY TEATR im. S.
ŻEROMSKIEGO - próby.
KINA:
ROMANTICA - 2-4.X. - ~a
horyzontem" - USA, I. 15, g.
14.00, 19.15; .Obcy III" - USA,
I. 15, g. 17.00.
WIDEO - nieczynne.
MOSKWA 2-4.X.
.Switch" - USA, I. 15, g. 13.30,
17 .45; "Przylądek strac~u" USA, I. 18, g. 15.30, 19.40.
2-4.X. STUDYJNE "M.A.S.H." - USA, I. 15, g.
16.30; "Gabriela" - braz., I. 18,
g. 19.00; 4.X. - .Fałszywy ksią
żę" CSRF-niem., bo., g.
14.30.
ECHO - 2-3.x. - "MÓj włas
ny wróg" - USA, I. 12, g. 15.00;
.Rozmowy kontrolowane" pol., I. 15, g. 17.00, 19.00: 4.X.nieczynne.
APTEKr - stały dyżur dzienny, nocny i świąteczny pełni apteka przy ul. Pocieszka 17.
TELEFONY:
Pogotowie Ratunkowe 999, Straż Pożarna - 998, Pogotowie Policyjne - 997, Pomoc drogowa - 66-{)(}-65,
Pogotowie
Energetyczne
Kielce-mlasto - 991, Kielceteren - 956, Pogotowie Gazowe- 31-20-20 i 992, Pogotowie Wod.-Kan., CO., Elektryczne RPGM, tel. 463-80,
czynne w godz. 15.00-23.00
w dni powszednie, w godz.
7.00-23.00 w dni wolne od pracy tel. 31-16--47 i 430-94.

ii~.iiiiiiiiiiiiil

l

SKARŻVSKO-KAMIENNA
APTEKA DYŻURUJĄCA nr 20-074, ul. Starokunowska
1f7, tel. 565-45.
POSTOJE
TAKSÓWEK:
Dworzec PKP - tel. 51-37-05,
pl. Wolności - tel. 537-98, ul.
Sienkiewicza, tel. 282-B1 .
STARACHOWICE
APTEKA DYŻURUJĄCA ' nr
27-076, ul. Staszica 64-79.
POSTOJE TAKSÓWEK tel. 53-10, 58-30.
Uwaga!
\

Za

ewentualne

zmiany
w repertuarze
dakcja nie
odpowiada. kin re-

Nauczanie
~

.

psow
Związek
Kynologiczny
w Polsce - Oddział w Kielcach
informuje, że są jeszcze miejsca
na organizowanym w paździer
niku br. kursie PT (.pies towarzyszący"). Bliższych informacji na
ten temat udziela biuro oddziału
w Kielcach, ul. Piotrkowska 6 czynne w poniedziałki, środy
i piątki w godz. 17.00 - 20.00,
tel. 438-81.

rać.

Weekend

ze sztukq
.Galeria Mistrzów" zaprasza miłoś
ników grafiki i malarstwa na trzydniqwy "maraton artystyczny". Już dzisiaj
o godz. 18.00 w hotelu .Świętokrzys
kim" w Cedzynie zostanie zaprezentowane malarstwo: Jenego Gnatowsklego, Zbigniewa Kurkowskiego,
Andneja Minajewa, Stanisława Mazusia, Jana S. Łamrka. Tematem prac
będzie "Kazimierz nad Wisłą w malarstwie współczesnym" . Przewidziano program artystyczny i degustację
trunków.
Zwolenników \}iafiki zapraszają już
w najbliŻSzą sobotę piękne wnętrza
Muzeum im. Henryka Sienkiewicza
w Oblęgorku. Na wystawie z cyklu '

a

współczesnoś

zaprezentowane zostaną prace
Lucjana Mianowskiego i Krzysztofa
Skórczewskiego. Natomiast otwarcie
wystawy grafiki Zbigniewa lutomskiego nastąpi w niedzielę wkieleckim .Ring
Burgerze" o godzinie 18.
(MAF)
cią"

,informacje
.od społeczeństwa"
Prezydent fłP Lech Wa~
sa, podczas spotkania z załogą Fabryki Samochodów
Małolitrażowych SA w Bielsku-Białej oświadczył, że jego wizyta, podobnie jak kilka
wcześniejszych, jest speł
nieniem obietnicy z okresu
kampanii wyborczej!

jako pielWszy. Na następny trzeba bęi mnogość towarów w różnym asortydzie poczekać aż 50 minut. Z ławki
mencie. Klie~ci potrafią to docenić.
podnosi się kilka osób, kobieta
Dlatego przyjeżdżają tu na zakupy z caz dzieckiem, starszy pan, młode małłych Kielc i okolic. Można w Centrufl1
żeństwo. Puste siatki o dużych rozMX kupić właściwie wszystko i często
miarach mówią mi, że szykują się
taniej niż gdzie indziej.
wielkie zakupy. Nic dziwnego, firmo- W "MX" robię zakupy co tydzień
wy autobus "Mltexu" dowozi wszyst- . - trafiłam na stałą kHentkę . - To dobkich do Centrum MX za darmo.
rze, że w Kielcach istnieje taki sklep.
Kierowca zabiera ludzi z każdego
Mam z głowy codzienne wyprawy do
przystanku. Autobus powoli się zapełosiedlowych sklepików, gdzie i tak nie
nia. Dojeżdżamy przed Centrum MX. zawsze mogę wszystko dostać. Tutaj
To końcowy przystanek. Na rozległym
przynajmniej odczuwam komfort psyparkingu stoi już kilkanaście samochochiczny. Po prostu jest w czym wybie-

"Między tradycją

"Chcę zebrać

dziś

ZAKU PY

Fot. A. Piekarski

ek
bez S!~!,~n~e
pa nI. a f.~i~~:~~~~ii ::~~J:i~:r:t~I~:;:~

Wzrost cen cukru w ostatnich miesiącach wywołał
zaniepokojenie, a wręcz panikę wśród nabywców.
Trudno wytłumaczyć, czym był spowodowany ten nagły skok. W niektórych regionach kraju mówi się, iż
działo się tak za sprawą gangów spekulantów, którzy
wykorzystując obawy związane z suszą, a co za tym
Idzie nieurodzajem buraków, czerpali nielegalne zyski
do własnej kieszenI.
Od kilku tygodni Urząd Antymonopolowy w Lublinie zajmuje
się problemem manipulacji cenami cukru. Okazuje się, że dochodzenie w sprawie zmowy
hurtowników obejmuje cały kraj:
W Kielcach do Urzędu Kontroli
Skarbowej nie wpłynął jednak
żaden wniosek o wszczęcie po-

Paliv#o

br. i wiosną przyszłego roku
na zakup nasion, nawozów,
środków ochrony
roślin,
pasz i paliwa. Rolnicy spłacą
go wraz z odsetkami po
przyszłorocznych zbiorach.
Najwięcej
kredytów
otrzymają województwa,
które najbardziej odczuły

skutki suszy.
PAM

- Ciekawe, jak my się z tym zabierzemy - śmieje się dziewczyna. Zawsze muszę tyle nakupować. Przyjeżdżamy tu często i nie potrafię się
oprzeć, żeby czegoś nie kupie. Rachunki opiewają zawsze na ponad 200 tys'. zł: Wrzucamy je z mężem do urny
i może dopisze nam szczęście w którymś z kolejnych konkursów. Praktycznie nie istnieje problem z dojazdem do sklepu. Firmpwe autobusy spisują
się
doskonale i jeżdżą
punktualnie. Gdybym jednak posiadała
własny samochód, mogłabym przyjeż
dżać tu nawet codziennie.
(AGA)

·Sesja Rady Miejskiej w Radomiu

Nowy ~iceprezydent
Od 17 września był wakat na
stanowisku wiceprezydenta Radomia po odwołaniu przez rad-

Festyn wChodowie
zarząd OSP w Chodowie, gm. Charsznica, zaprasza 4.10. br. do
Chodowa na strażacki festyn dożynkowy. Początek godz. 14. Na festyn przybędą posłowie na Sejm RP z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Jacek Soska i Włodzimierz Wiertek oraz komendant główny Pań
stwowej Straży Pożarnej sI. bryg. Feliks Dela.

Zb

- Niech pani popatrzy, ile.tu polskich towarów - wtrąca mężczyzna
z małym dzieckiem. - Tego nie spotyka się w innych sklepach. Właściwie
mamy przesyt towarów z Zachodu,
które nie zawsze są dobrej jakości. Kupując nasze produkty, mam przynajmniej pewność, że są świeże i nie nasycone chemikaliami. Wybrałem hurtownię MX, bo jest ich tu prawdziwe
zatrzęsienie i w dodatku po przystęp- nych cenach.
Młode małżeństwo, z którym jechałam autobusem, właśnie odchodzi od
kasy. Wózek, jaki pchają przed sobą,
jest zapełniony prawie po brzegr.

nych z tej funkcji Andrzeja Lecha.
Wczoraj na nadzwyczajnym po- '
siedzeniu zebrała się Rada Miejska, aby dokonać wyboru następ
c:y. Jedynym kandydatem zgłoszo
nym przez prezydenta miasta,
Wojciecha Gęsiaka, był dotychczasowy pracownik kieleckiej delegatury Ministerstwa Przekształceń
Wlasnośdowych i zarazem asystent
wojewody radomskiego - 34-łetni
prawnik Kazimierz Wlazło.
W tajnym głosowaniu Rada
Miejska wybrała Kazimierza Wlazło na stanowisko wiceprezydenta
miasta.
(sy,k)

•
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i podpórek motocykla, porównano je z próbkami

gleby z opisywanych miejsc. Także wykazały posPoradycznie podającej tam piwo. Te osoby, zezdobieństwo. Jeden ze śladów okazał się odbitką
nające już dwa dni później, nie potwierdziły jego
tylnego kola motocykla Alberta K., ekspert znalazł
zeznań. Ponadto owa kobieta sprzątała tego dnia
aż 7 cech wspólnych. Albert K. wcześniej zeznał,
że nie miał zwyczaju nikomu pożyczać motocykla,
w pobliskim liceum do ok. siedemnastej. Alibi Alberta K. było więc wątłe.
a w tym lesie nie był od lat piętnastu.
Motocykl podejrzanego - wśród kilku innych Czterdziestopięcioletni Albert K., rozwiedziony,
pokazano świadkowi. Wybrał właściwy, mówiąc, . ojciec dwojga dzieci, od dawna miał .niezdrowe"
że jest najbardziej podobny. Nie rozpoznał jednak
skłonności do małych Clziewczynek. W 1979 r. zospodejrzanego, ale w sądzie potwierdził, że czło
tała skazany przez Sąd w S. na 13 lat więzienia.
wieka w kasku rozpoznać trudno, a on nie mając
Zgwałcił 10-Ietnią dziewczynkę, którą zwabił do
stuprocento,wej pewności nie chciał krzywdzić
samochodu. Wyszedł wcześniej i w 1987 r. sąd
człowieka. Swiadkowie - bo znalazł się również
w T. wymierzył mu łączną karę 6 lat pozbawienia
drugi świadek, który widział dziecko ze sprawcą wolności. Zwabił do lasu i zgwałcił dwie dziewczynmieli problemy z określeniem koloru jego kasku.
ki. Był to okres częstych amnestii i Albert K. zakład
Faktem jednak, że Albert K. miałw domu aż 3 kaskarny opuścił we wrześniu 1990 r. Później spotkał
ki.
Zuzię, którą najprawdopodobniej pytał o drogę,
Większą wartość dowodową posiadały opinie
a potem zaproponował podwiezienie. Tym razem
ekspertów. Na rozerwanych spodniach dziecka
jeszcze zabił.
Psychiatrzy i psycholog, po obserwacji, nie
znaleziono ślady białka nasienia oraz stwierdzono
ujawnili u niego niedorozwoju lub choroby psyaglutynogen A. Takie ślady mogą należeć do osoby
chicznej, tylko cechy nieprawidłowej osobowości.
mającej krew grupy A (beta). Albert K. ma właśnie
taką Na kurtce podejrzanego znaleziono kilka wło
Wiedział co robi.
A. POPIEL
sów. Dwa z nich wykazały podobieństwo do wło
sÓW zamordowanej dziewczynki. Pobrano również
Dane umożliwiające identyfikację osób zostały
próbki gleby z butów ofiary i podejrzanego oraz kół
zmienione lub pominięte .

http://sbc.wbp.kielce.pl
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jak jest naprawdę. Że nasi guru poświęcają się dla swoich uczniów bardziej niż uczniowie dlą nich. Ze żyjemy
w ścisłym celibacie. Ze nie stosujemy
żadnych używek : nie tylko narkotykÓW,
ale papierosów, alkoholu, a nawet kawy i ~erbaty ...
Na zakończenie opowiem o innym
zdarzeniu, dla mnie i dla Wielu innych pamiętnym. Byłam w 20(k)sobowej grupie wielbicieli Kryszny, która odbywała
latem br. tournee festiwalowe po Wybrzeżu . Przez dwa tygodnie naszą bazą
miała być mała miejscowość Krokowa
koło
Wejherowa. Zamieszkaliśmy
w szkole.
Co może zrobić ksiądz proboszcz,
gdy zaniepokojeni parafianie pytają:
Cóż to za dziwni ludzie przyjechali do
naszej wsi? Może ostrzegać swe
owieczki : To sekta ... inna religia ...
(skrajnie: antychrysty!) Może też, porozmawiawszy samemu z gośćmi , zaprosić ich do swej świątyni, by opowiedzieli o sobie i by parafianie mogli zadać im wszystkie jakie zechcą pytania.
To właśnie zrobił ten ksiądz. Koś·
ciół był nabity. Wspólna msza stała
się niezwykłym, niezapomnianym
przeżyciem. Nasz mistrzduchowy zrobił krotki wykład , było mnóstwo pytań.
Razem śpiewaliśmy Ojcze Nasz i Hare
Kryszna. Dwa dni potem obchodziliś
my święto - odpowiednik Bożego Narodzenia. Przyszła cała parafia - trzysta osób, wójt, proboszcz, klerycy.
W dniu święta kilka par wstępowało
w związki małżeńskie poprzez tradycyjną ceremonię agnihotry. Ksiądz proboszcz wygłosił krótkie kazanie dla nowożeńców. I parafianie, i my odnieś
liśmy wielką duchową korzyśt i wiele

Droga do raju
#

BOG

nieiedno ma
Droga Pani! Z dużym zainteresowaniem przeezytałam w ostatnim wydaniu .Relaksu" Pani artykuł .Droga do
raju". Podpisuję się obiema rękami pod
Pani refleksjami, a szczególnie pod ostatnim zdaniem Pani tekstu:
"Ważne jest, aby nie myśleć stereoty~ami, aby umieć spojrzeć na religię,
która jest jednym z ważniejszych elementów życia, obiektywnie i gruntownie". Chciałabym dodać do tego knka
własnych przemyśleń.
Jak często czujemy się zagrożeni istnieniem grupy ludzi, którzy myślą
i działają inaczej. Jak często .inny" znaczy dla nas "gorszy". Pół biedy, jeśli

powodem jest po prostu brak wiedzy.
Gorzej, jeśli potępiając .innych" próbujemy wybielić siebie.
Nie mam zamiaru przeprowadzać
apoteozy świadków Jehowy. Są w ich
doktrynie religijnej rzeczy, które mi się
podobają i takie; których nie akceptUję.
Ale gdyby wszyscy Polacy traktowali
swoją religię tak poważnie jak oni,
czy mielibyśmy w kraju tyle przemocy, alkoholizmu, przestępstw? Czy
mógłby sIary, opuszczony człowiek
umrzeć w swoim mieszkaniu w bloku
- gdy nic nie Wiedzący sąsiedzi siedzą tuż za ścianą?
Głębokie, poważne potraktowanie
religii wymaga życiowych wyrzeczeń.
Każdy z nas wie, ile brakuje nam do
ideału, do jakiego nakazał dą7yć Jezus.
Ile sobie .odpuszczamy". Pół biedy,
dopóki wszyscy wokół nas tak samo
sobie "odpuszczają". Czujemy się usprawiedliwieni, a nasz )deaf' odsyła
my do szuflady .rzeczy niemożliwych" .
Ale niech pojawi się obok nas ktoś, kto
swoją religię czyni najważniejszą rze-

Jak JWlec

się

rano
z pościeli?
Normalny, zdrowy, po najwyżej
jednym, no dwóch zawałach i palący góra 40 papierosów dziennie
czterdziestoletni mężczyzna, potrzebuje 12 godzin snu na dobę.
Ponieważ jednak miewa on najczęściej huk roboty, a dobę
w swoim czasie wyjątkowo wręcz
głupio wymyślono jako okres 24godzinny, nie ma on żadnych
szans, żeby położyć się spać
przed 2 w nocy. Do tego niektórzy
- z powodu nagminnej w Polsce
ciasnoty mieszkaniowej - zmuszeni bywają sypiać z żonami, co
wygodne być w żaden sposób nie
może. W związku z tym wynalezione przez jakiegoś cierpiącego
na bezsenność kretyna irracjonalne godziny rozpoczynania pracy:
ósma, siódma, a w skrajnych
przypadkach nawet szósta rano,
powodują że ów omawiany, standardowy i potrzebujący - przypominam - 12 godzin snu w godziwych warunkach musi wstawać po
zaledwie 4 godzinach nerwowej
drzemki. Toteż łatwo mu się obudzić nie jest. A jeśli juj: się nawet
obudzi, 10 cerę ma ziemista" oczy
zapluszczone, chodzi po ścia
nach, gada od rzeczy, a gdyby zapytać go wówczas znienacka
o nazwisko, to marszcząc czoło przypomni sobie z wielkim trudem
jedynie tyle, że zaczyna się ono jakoś na.K.
Aby więc obudzić się o 6.00, należy na noc wstawić do miednicy
dwa budziki radzieckie. zamówić
budzenie telefoniczne, przykazać
wieczorem groźnie całej rodzinie,
by nas zbudzila oraz spuścić z łań·
cucha domowego buldoga, któremu od maleńkości już o 3.00 w nocy zachciewa się spaceru. Któryś
z tych sposobów odniesie zapewne
skutek, ale to dopiero połowa zwycięstwa. Pozostaje bowiem problem jak - będąc już obudzonym podnieść się z tapczanu i wygrzebać z pościeli. Tu pomaga placz,
rzekleństwa, pomstowanie na pający akurat ustrój społeczny, wyważanie pięścią żonie, psu i dzieoraz dawanie sobie uroczyssłowa honoru. że dziś
orem
pójdziemy
spać
o 19.00. Pomóc na niewyspanie to
nie pomoże. ale z lóżka zwlecze.
I tak da capo al flrlEl, do końca naszych dni. a przynajmniej do - odpukać! - emerytury. To zgroza jest
I
dla cywilizacji judeochrześ
cijańskiej ił końcu XX wieku!
zę Państwa, ~rac~Jmy do
• ~, to jest nieludzkie, mehumae na dworze jeszcze ciemno. i~wiórki i borsuki zaczynają
wIaS'Iie drugi sen .. .
MAREK KASZ

imię

czą w życiu ,

kto mimo upokorzeń chodzi codziennie od drzwi do drzwi
próbUjąc mówić innym o Bogu - O!
Wtedy zaczynamy czuć się zagroźeni
w naszym dobrym samoptlczuciu.
I jakże bystro przyglądamy się takiej
osobie, szukając wad, które uczyniły
by ją podobną do nas.
Z wykształcenia jestem psychologiem i wiem, że proces tworzenia ocen
innych, "obcych" grup ma swoje prawidłowości. Jeśli w małym miasteczku na
ulicy pojawi się pijany mężczyzna - nie
wzbudzi sensacji. Obserwatorzy pomyślą najwyżej: .pewnie dostał wypłatę albo pokłócił się zżoną... " Fakt, że jest pijany, nie wzbudzi niczyjej wrogości , raczej spotka się ze zrozumieniem. Ale jeśli
tym pijanym będzie Murzyn - więk
szoŚĆ obserwatorów uogólni: MURZYNI
PIJĄ Nikt nie będzie zastanawiał się nad
sytuacją życiową tej osoby, szukał usprawiedliwień. Ta sama prawidłowość
odnosi się do świadków Jehowy i innych
.mniejszości". Trudno zostać zaakceptowanym, będąc "innym". Trudno zmienić ukształtowany w ludziach stereotyp

się nauczyliśmy.

.inności".

Ludzie piszą o mniejszościach , bo
to chwytliwy, egzotyczny temat. Ale
często jak w podanym przez Panją
przykładzie - ich informacje sąniepeł
ne, a interpretacje i uogólniefjia nieuprawnione. Tymczasem słowo drukowane ma piekielnie twardy żywot!
Jestem członki,em Międzynarodowe
go Towarzystwa Swiadomości Kryszny,
zwanego też "ruchem Hare Kryszna".
Jest to (w przeciwieństwie do niektórych'
prądÓW zrodzonych z mody na Orient)
autentyczna kultura duchowa oparta na
bardzo starych tradycjach i pismach (takich jak Bhagavad-ilita, spisana 5łys. lat
temu). Gita mówi, że Bóg jest jeden, ale
w różnych religiach opisywany jest
w nieco inny sposób. Bóg może przyjŚĆ
osobi~ie (jak w Indiach 5 tys. lat temu),
może też przysłać swego ukochanego
Syna - jak Jezus, albo też proroka - jak
Mahomet. Jednak cel wszystkich autentycznych religii jest ten sam: nauczenie
ludzi na nowo miłości do Boga i Jego
stworzeń. Dlatego podstawowe zasady,
jak Dekalog, są dla wszystkiCh religii i dla wszystkich ludzi - uniwersalne.
Bóg nie jest formalistą i nie rozumuje stereotypami. Jak "bYCie komuchem" niewiele jeszcze mówi o wartości moralnej konkretnej osoby, tak
samo "bycie katoliklem" czy "świad
kiem Jehowy" nie wystarczy do zbawienia. Bóg zna nas najlepiej,lepiej niż
my sami. I rozliczy nas przede wszystkim z .uczciwości wobec Niego, ze
szczerości i wysiłkU w dążeniu do Niego. Przecieito jest właśnie jedna złych
wspaniałych uniwersalnych zasad: Nie
sądźcie , abyście nie byli sądzeni. ..
Kilka lat temu wpadła mi w ręce broszurka wydana przez wydawnictwo
kościelne "Periculum" i przeznaczona
dla duszpasterstw młodzieżowych. Autorka, siostra Michaela Pawlik, przestrzegała czytelników przed ruchem
Hare Kryszna. PraWdopodobnie czyniła to w najlepszej wierze, gdyż zarzuty,
jakie wytoczyła przeciw nam, były naprawdę ciężkie: że nasi mistrzowie duchowi wykorzystują nas, .piorą" nam
mózgi, że dopuszczamy się nadużyć
seksualnych, bierzemy narkotyki. ..
Spotykaliśmy się już z różnymi posą
dzeniami. Ale tym razem po prostu rę
ce nam opadły.
Cóż - może ktoś źle autorkę poinformował. Może czyjeś grzechy wskutek pomyłki zapisała na nasze konto.
Ale do tej pory przykro mi, gdy myślę
o wszystkich, którzy jej broszurkę
przeczytali - uwierzyli - teraz unikają
nas - i dlatego nigdy się nie dowiedzą,

Przychodzi refleksja~ czasem księża
obawiają się, że inne grupy religijne odbierają wyznawców religii rzymskoka-

tolickiej. To nieprawda. Ludzie, którzy
przyłączają się do innych religii, to
w przeważającej większości osoby,
które byty niewierzące albo też utraciły wiarę i poszukują czegoś innego.
Jestem pewna, że ani jeden katolik ztej
małej wioski na Wybrzeżu nie przyłączy
się do ruchu Hare Kryszna. Po co miał
by to robić? Przekonał się przecież, że
jego własna religia niesie TE SAME
WARTOŚCI...
'
Dhyana-kunda devi dasi
Diana Rutkowśka)

FIATY: 1991 - 4(}-44
mln, 1990 - 35,5-38 mln oraz
38,5 za .bisa" i 29 mln za składa
ka, 1989 - 30-33,5 mln (w tym
.bis"), 1988 - 20,5-31,7 mln,
1987 - 21 ,5-23 mln, 1986 18,5-20 mln, 1985 - 14,8-16,5
mln, 1984 - 13-14,5 mln, 1983MAŁE
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- Przeprowadziliśmy anonimową ankietę wśród 209
uczestników szkoleń - dodaje
Andrzej Kozłowski, starszy
inspektor wojewódzki WIT której wyniki rzucają światło na
sprawę, zamiast ustawowych
20 godzin jazdy 5,8 proc. kursantów zapewniono tylko 5 godzin jazdy, 12,1 proc. 5-10 godzin, 19,5 proc. 10-15 godz. A
przecież szkolący się płaci

z góry za 20 godzin, reszta
pieniędzy trafia więc do kieszeni instruktorów. Tylko że
jest to sytuacja nie do udowodnienia. Nie ma świadków zdarzenia. Naiwny uczestnik kursu pod wpływem perswazji,
zapewnień instruktora, że jest
świetny i na pewno zda podpisuje bez zastanowienia ksią
żeczkę obrazującą prawidło

wy przebieg zajęć. Z innych
punktów ankiety wynika, że 45
proc. kursantów nie ćwiczyło
nigdy ruszania pod górę, 96
proc. naukę kierowania w zakresie manewrów podstawowych odbywato na mało ruchliwej drodze (to skandal!), u 16
proc. godzina nauki jazdy
trwata mniej niż pół godziny, 35
proc. oceniło, że nie są przy- .
gotowani po kursie do samodzielnej jazdy. W ankiecie
uczestnicy
poinformowali
jeszcze o innych zjawiskach
mogących mieć wpływ na wynik końcowy: instruktor był nie

Generał de Gaulle był dla wielu osobą kontrowersyjną Jeden ze
znanych francuskich rojalistów, człowiek wyksztatcony, doszedł do
wniosku, że generał postępując w sposób niekonwencjonalny ... opę
tany jest przez diabła. Chcąc ratować od mąk piekielnych de Gaulle'a,
a przy okazji Francję, zwrócił się do doradcy rządu, a zarazem sekretarza generalnego Wyższej Rady Sądownictwa - Pierre'a Chabranda z propozycją dokonania egzorcyzmów dla zbawienia duszy
prezydenta. W tym celu Chabrand, podając akta do podpisu de
Gaulle'owi, miał trzymać źdźbło święconego bukszpanu i dyskretnie
uczynić znak krzyża.
_
Chabralld wymówił się brakiem święceń vprawniających do tego
ZEM
rodzaju zabiegów.

11-13,2 mln, 1982 - 10,8-12,5
mln.
.
DUŻE FIATY: 1988 - 36 mln,
1987- 27-29 mln, 1986- 17,526,5mln,198S- 15-23mln,1984
- 16-18,5 mln, 1983 - 16-17,5
mln, 1982 - 14,5 mln.
POLONEZY: 1992 - 90 mln,
1990 - 54 mln, 1989 - 44 mln,
1988 - 37-44,5 mln, 1986 - 32
mln, 1984 - 25,5 mln, 1983 - 18
mln, 1982 - 17,5-18,5 mln.
SKODY: 1989- (model ,,120")
- 54 mln, 1988 - 51 mln, 1986
(,,1OS") - 37,5 mln, 1983 - 22
mln, 1982 - 21 mln, 1978 - 10
mln, "favorit": 1992 - 95 mln,
1990 - 76-80 mln, 1989 - 74
mln.
TRABANTY; "polo" - 199148 mln, 1986 - 12,5 mln; WARTBURG - 1988 - 18 mln; DACIA
- 1991 - 47 mln.
ŁADY: 1986 - 39 mln, 1985 37 mln, 1979 (model ,,2106") 15,3 mln, "samary"- 1988- 50-58 mln, 1987 - 65 mln.
FIATY: ,,131" - f980 - 19,5
mln, " rItmo" - 1979 (B) - 23 mln,
"croma" (B) - 1990 - 140 mln,
"tipo" - 1991 - 125 mln, "rega-

. .,:.:

---
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Egzorcyzmy

WIESCI ·Z

Notowania oczywiście w cenach wywoławczych zaniżane
przy transakcjach od 10 do nawet 20 proc.:

----

W Kwasie u Katarzyny Gaertner
Widok z wysokiej skarpy na" kasztel", budynek przyszłego
tęatru. Tuż obok po lewej stronie powstaje scena.
Fot. T. Głębocki

,

W południe na placu giełdowym
w Miedzianej Górze było znacznie
mniej aut niż o tej samej porze kilka tygodni temu. Liczba zawieranych transakcji znacznie wzrosła i można się spodziewać, że taka tendencja będzie się
utrzymywała do końca roku. Rosnący
popyt sprawia, że rozbieżności cen
tycll samych marek samochodów
w tym samym wieku są ogromne. Np.
jeden z małych .fiatów" wyprodukowanych w bieżącym roku miał kosztować 48 mln, inny 55 mln i był to rekord
giełdowy. Fakt, że to drugie auto było
"bajerancko" wyposażone, ale tak wysokiej ceny nic nie usprawiedliwia.
Składak z tego samego rocznika miał
kosztować 23 " bańki ".

--

... ...: :.

ruszać

tylko krzyczał,

w tych wymiarach. Na
moim kursie z 22 osób zdały
dwie. Gdy wsiada kobieta egdem, pochodzę z małego
zaminator tylko mruczy pod
miasta, nie miatem ani jednej
nosem: pani pierwszy raz, a to
godziny jazdy w Kielcach, zasię jeszcze spotkamy. Wraskoczyła mnie sygnalizacja
cam z jazdy z miasta i nie
świetlna, instruktor nie miał
mam pojęcia co się mojemu
czasu, - chodziło mu tylko
egzaminatorowi spodobało,
O zysk.
. a co nie, to wszystko jest
Obowiązkiem
szkolących
względne, prawidłowe ruchy
ze Starachowic, Jędrzejowa,
i błędy są dowolnie interpreSkarżyska jest zorganizowatowane.
nie kilku jazd w Kielcach, po to
żeby uczestnicy zajęć oswoili
A łapówki? Czy w tej obecsię z dużym ruchem, ze skrzynej intymnej scenerii egzamiżowaniami, światłami. W każ , natorzy mają większe możli
dym ośrodku powinni oni
wości brania pieniędzy? - Zatakże rozrysować plac mapewniam panią - mówi A.
newrowy i na nim trenować.
Kozłowski - że gdyby chcieli
- Bardzo wielu instruktorów
brać to dawniej też nikt im
idzie na łatwiznę I tego nie
w tym nie przeszkadzał. Raz
robi - mówi R. Pastuszko. znalazłem się w sytuacji (byA potem pretensje zdają
łem egzaminatorem), w której
cych kierują się zupełnie
instruktor dyskretnie wyskoniesłusznie w stronę egzaczył do kiosku po papierosy po
minatorów.
to, abym był sam na sam z kurZa kilka tygodni zrobimy
santem. Aktualna sytuacja:
ranking instruktorów i ośrod
nikt nikogo nie zna, nie ma
ków szkolenia. W tej chwili
żadnych poufałości ,sprzyja
w województwie istnieje 160 ·' to więc bardziej obiektywszkół jazdy, pracuje 470 innemu
egzaminowaniu
struktorów. Wiele osób nie . z umiejętności, a nie z towauświadamia sobie, że trwa
rzyskich układów.
między nimi walka. NajsmutKursanci krzywią się, że doniejsze jest to, że 'nie zdaje sostają nowy samochód na egbie z tego sprawy klient - inzamin. Fakt, to jest moze pewformuje Andrzej Broth, zasne utrudnienie, trudno wyczuć
tępca · dyrektora
Zakładu
pojazd w ciągu kilku minut. Ale
Obsługi UW. - Nie wybiera on
przecież co dzień - tłumaczy
najlepszej szkoły, idzie do
A. Broth - nie będąjeździć sapierwszej z brzegu. Instrukmochodem, na którym się
tor, który oszukuje i jeździ 6
szkolili ,tylko zupe!nie innym.
godzin zamiast 20 będzie
Co sądzę o zarzutach, które
w najbliższym czasie przekierują pod naszym adresem
grany. Po prostu nie znajegzaminatorzy? Wiele jest
dzie się na liście najlepnieprawdziwych - mówi jeden
szych, najbardziej rzetelz instruktorów. -;- Skąd ja mo- .
nych szkolących. Takie listy
gę wiedzieć co rozgrywa się
będą wywieszone w wielu
na trasie między moim uczmiejscach i mam nadzieję, że
niem a egzaminatorem. Bywreszcie sp"Ołeczeństwo naułem pewien, że człowiek zda,
czy się wybierać dla siebie naja ~ik egzaminu jest negakorzystniejsze opcje.
tywny.
Dawniej był obecny przy egzaminacyjnej jeździe instruk- Moim zdaniem egzaminator, teraz tylko egzaminator. torzy są bardzo krytyczni. StaTo czy jest on obiektywny, czy
ram się swą pracę wykonywać
ocenia sprawiedliwie jest wyrzetelnie mówi Dariusz
łącznie sprawą jego sumienia
Kusztal instruktor ze Stąpor
- twierdzi A. Broth. Nikt nie
kowa - ale nie jestem w stawie jak zinterpretuje on przepinie wyszkolić ucznia doskonasy. W każdym razie nie ma
la. Mamy tylko kilka godzin jazżadnego interesu w tym, żeby
dy po Kielcach, sam dobrze
karać człowieka, którego widzi
nie znam miasta, to jest cenne,
pierwszy raz na oczy i który
że możemy sprawdzić swoje
nawet jeśli nie zda to do niego
umiejętności w dużym ośrod
może więcej nie trafić. To jest
KU, ale wiele osób nie jest
loteria.
w stanie sprostać tym wymoJak to nie ma interesu? obu~
gom.
rza się jeden z kursantów. BieCzy nowe przepisy sporze za to pieniądze. Za każdy
wodują znaczną poprawę
dOQatkowy egzamin płacę
sytuacji na drogach tego
128 tys., egzaminator dostajeszcze nie wiemy. Ile osób
je od tej sumy prowizję. Zdazdających nabawiło się nerję już trzeci raz. Pierwszy raz
wicy w związ:ku z konieczwjechałem podobno krzywo
nością powtarzania egzamiw bramkę, egzaminator wynów tego nie jesteśmy
siadł i zacz~ mierzyć odstępy
w stanie ustalić. Czy każdy
linijką zabrakło mi 5 centyegzaminator ocenia sprametrów. Przecież to głupota,
wiedliwie, a instruktor szkoli
plac manewrowy przy ul. ,.
rzetelnie 1- -te pytania poOkrężnej to wersja minimumzostaną b.ez odpowiedzi.
ludzie jeżdżący po ~ lat saIWONA ROJEK
mochodami nie umieją się po-

doszkolony -

jezdziłem niesprawnym pojaz-

AUTOGIEłDY
ta" - 1968 - 58 mln, "uno" 1991 - 92 mln, "argenta" - 1986
- 55mln, "panda"- 1982- 28,5
mln.

"passat" - 1979 - 26 mln, "jetta" - 1985 (B) - 85 mln.
RENAULT: ,,25" (O) - 1986115 mln, 1985 - 90 mln, ,,18"-

1877 - 26 mln, ,,100" - 1988155 mln;
MERCEDESY: ,,3000" - 1982
- 73 mln, 1981 - 55 mln, ,,2000"
- 1978 - 46 mln, 19n - 43 mln.
PEUGEOTY: ,,50S" - 1986130 mln, 1983 - 59 mln, ,,205"1985 - 68 mln, 1990 - 90 mln;
MITSUBISHI: "colt" - 1989115 mln; NISSAN: "sunny" 1984 - 60--72 mln, "cherry" 1984- 38 mln; VOLVO: ,,340" (B)
- 1984 - 63 mln, BMW: "728"1983 - 75 mln, ,,3.'8" - 1989134 mln; TOYOTA: "camry" 1988 - 138 mln; FORDY: "scorpio" - 1985 (8) - 92 mln. "sierra" - 1989 (D) - 140 mln, 198358 mln, .,escort" - 1981 - 36
mln, "f"/esta" - 1986 - 67 mln:
OPLE: "kadett"- 1980- 32min,

.. aseona" - 1986 (8) - 66 mln,
"rekord" - 1986 (D) - 70 mln.
1984 - 55 mln.

Giełdowe
dylematy:
.. kupić, nie kupić?"

Fot. A Piekat','O

VW: "polo" - 1989 (B) - 96
mln, 1988 - 84 mln, 1979 - 28
mln",golf" - 1991 (8) - 135 mln.
1986 - 87 mln, 1983 (O) - karoseria model " golf 11" - 73,5 mln,

http://sbc.wbp.kielce.pl

1982 - 48 mln, ,,11" - 1988 (O)
- 81 mln, 1983- 49,5mln, .. S"1981- 25,5 mln.
AUDI: ,,80" - 1988 - 150 mln,
1985(B) -74mln . 1980- 38 mln,

A. PIEKARSKI
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Chopin
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* Czym dla pana jest festiwal krynicki?
- Jest dla mnie wielką radością. To znakomita okazja
przedstawienia wielu ludziom, często po raz pierwszy, dzieł muzycznych, pokazania na żywo wspaniałych artystów. Publiczność
krynicka jest specyficzna.
Wśród słuchaczy są tacy,
którzy po raz pierwszy zasiadają w prawdziwym teatrze,
a przyjeżdżają tu z najodleglejszych zakątków kraju.
Często spotykam się z ubolewaniem, że sale koncertowe są puste . Ja mam zupeł
nie inne · doświadczenia.
Gdyby w Krynicy były lepsze
warunki, to widownia liczyła
by nie 1,5 tysiąca widzów,
a znacznie więcej .
* Jaki był początek pana
kryni.ckiej przygody?
- Zyciem rządzą przypadki, szczęśliwe i nieszczęśli
we zbiegi okoliczności. Kiedyś zatelefonował do mnie
dyrektor Ośrodka Kultury
w Krynicy - p. Stefan Sopata i poprosił, abym przyjechał i poprowadził na festiwalu koncert z "Toscą" Pucciniego. Nigdy nie byłem
w Krynicy i opierałem się. To
było daleko i tak nie po drodze. Ten piękny kurort miał
klasę, kiedy Lwów był blisko
i przyjeżdżała tu klientela
lwowska. Jednak pan Sopata nie ustępował, a przy tym
był tak uprzejmy, często
dzwonił i zapraszał,
że
wreszcie wsiadłem w samochód i przyjechałem. Dziś
nie żałuję. Zachwyciła mnie
serdeczność i gościnność
gospodarzy. Tym ludziom
zależało na tym, aby realizować tu rzeczy nieprzeciętne.
Nie mogłem im odmówić.
Kiedy poprosili, abym poprowadził następny festiwal,
zgodziłem się, choć miałem
już festiwal w Łańcucie . I od

promenadowe i koncerty
w muszlach, przyjeżdżają
opery i teatry. Po co to
wszystko? Ano po to, aby ludzie leczący się cudownymi
wodami mieli także strawę
duchową. U krynickich wód
bywała Modrzejewska, ,występowała Ada Sari, M. Cwiklióska i Smosarska, nie
wspominając już o Janku
Kiepurze. A dziś? To pustynia kulturalna. Przyjeżdżają
cym ludziom trzeba coś zaproponować. Niestety mimo
przeobrażeń
politycznych
myślenie ludzi nie uległo
zmianie. W tej chwili mam
sytuację ó wiele trudniejszą
niż w latach ubiegłych. Praktycznie mogę liczyć tylko na
przychylność i życzliwość
burmistrza.
* Podczas tegoroćznego
festiwalu odbyła się promocja najnowszej pana
książki "Wielka sława to
żart". Kilka lat temu kontrowersję wzbudziła inna
pozycja. Mam fu na myśli
"Kretowisko" ••• Pisał pan
niej o różnych środowis
kach artystycznych, ministerialnych strukturach.
Czy to nie zaszkodziło panu?
- Nie, wręcz przeciwnie -

w

pomogło. Przekonałem się

bowiem, kto jest moim wrogiem, a kto przyjacielem.
Otrzymałem tysJące listów
od czytelników. Sledziłem je
z przerażeniem. O takie kretowiska potyka się w Polsce
wielu ludzi. Wydawało się, że
nadszedł już czas dla profesjonalistów i ludzi energicznych. Lech Wałęsa, którego
darzę
wielką
sympatią,
przysłał mi na jubileusz pięk
ny list z życzeniami, zachę
cał, aby brać swój los w swoje ręce. W wielu przypadkach utrudniają to inni. I to

17 września w Ostrowie
Wielkopolskim uroczyście zainaugurowano XI Festiwal
"Chopin w barwach jesieni" imprezę zorganizowano pod
patronatem Ministerstwa Kultury i Sztuki. Z Orkiestrą Symfoniczną Filhannonii Poznań
skiej pod dyrekcją Andrzeja
Borejki jako soliści wystąpili
Janusz Olejniczak (fortepian)
oraz Janusz Purzycki (slcrzypcel. Pozostałe koncerty odbywały się w położonej niedaleko
Ostrowa miejscowości Antonin, w przepięknych wnętrzach

nolegle też będę montował
programy z Krynicy. Mój wieczór benefisowy ma być emitowany w dniu święta telewizji. Natomiast w październiku
czeka mnie duże toumee kanadyjskie od Atlantyku do Pacyfiku.
Powoli zabieram się też do
pisania kolejnej książki. Tym
razem będzie to "Łańcut moja miłość", czyli opowieść
o dziesięciu latach festiwali,
o radościach i smutkach.
* Kiedy zawita pan do
Kielc?
- Z przyjemnością odwiedzę miasto, przez które bardzo

Pałacu Myśliwskiego Radziwił
łów.

często przejeżdżam. Chętnie

spotkam się z moimi słucha
czami, czytelnikami. Mógłbym
przyjechać już w listopadzie.
Czekam na zaproszenie.
* Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała

DANUTA PAROL

Czarni przeciw białym
Spike Lee, znany i uznany reżyser amerykański mło
dego pokolenia, słynie z bezkompromisowych wypowiedzi - szczególnie gdy idzie o położenie Murzynów
we współczesnych Stanach Zjednoczonych. Uważa, że
amerykańskie społeczeństwo jest rasistowskie. Za tę
sytuac;ję obciąża także prezydenta George'a Busha.
Jako dowód i przejaw nagannych postaw przytacza wypowiedzi szefa administracji, którą zinterpretował jaki) poparcie dla szefa
policji w Los Angeles - "bohatera
ludu amerykańskiego". Niedawne
rozruchy w Los Angeles (przypomnijmy: bezpośrednią przyczynąbyło uniewinnienie policjantów, .
którzy pobili zatrzymanego Murzyna) są dla Spike'a Lee dowodem,
że kolorowi nie mają nic do stracenia. Zresztą dyskryminowani
w USA są nie tylko Murzyni.

jest tragiczne.
• Pan sam przekonał się
o tym. Nie wyszedł pan zwycięsko z walki o dyrektorski

Lee porównuje położenie
czamych w USA do ich warunków, panująCYCh w krajach
Trzeciego Swiata.
Odwołując się do postaci symboli Spike Lee uważa, że pastor
Martin Luther King. z jego kampanią niestosowania przemocy
nie może już stanowić wzoru dla
czarnej młodzieży amerykań
skiej: był to wielki człowiek, ale
jego idee wykazały swoją ograniczoną skutecznośf. Wzorem
może się stać na powrót Malcolm X. - przy~ódca "Czarnych
Panter", dla którego przemoc
stała się środkiem walki. Lee
przygotowuje autobiograficzny
film, poświęcony Malcolmowi X.

colm X. także twierdził, że elementarne prawa zagwarantowane Konstytucją Stanów Zjednoczonych, posiadali tylko silni i uzbrojeni. Dla białych stało się
to problemem - twierdzi Lee nie wtedy, gdy sami się uzbroili,
tylko wówczas, gdy zaczęli pragnąć tego i czarni.
Można uważac, że poglądy
Spike'a Lee - jednego z najwybitniejszych
czarnych
amerykańskich reżyserów filmowych - zarażone są lewicowością i "czarnym spojrzeniem". Jest to jednak pogląd
nieodosobniony, zdanie zbliżone do coraz większej grupy
nie tylko czarnych intelektualistów. W różnej formie sygnalizują oni problem, który
Ameryka musi w najbliższych
czasach rozwiązać. Inaczej do
podobnej sytuacji, jak ta która
miała miejsce w Los Angeles
może dojść w inńych miastach. Co bardziej kasandryczne opinie głoszą także niebezpieczeństwo wojny permanentnej w USA - czarnych
przeciw białym.

Spike Lee twierdzi, że korzenie tego procesu tkwią
w kapitalizmie. Rząd jest
władny, by przynajmniej .adstołek?
- To prawda. Nie zostałem . ministracyjnie" poprawić sytuację. W Stanach Zjednoczołatwiej zorganizować?
dyrektorem Teatru Wielkiego.
Coleman Young, mer Detroit,
nych narodziła się nawet spisW Krynicy występuje
Moją kandydaturę sto(pedosądzi,
że czarni powinni się uzkowa teońa głosząca, że biała
wali
średniego . szczebla
specyficzny rodzaj trudnoś
broić, aby móc się bronić. MalAmeryka
stara
się systemaurzędnicy. Czas pokaże, czy
ci. Ulice są własnością burtycznie rujnować czamą spowybór innego czło~ieka był
mistrza, który musi czuwać
łeczność. Wysnuto ją m.in .
.
słuszny.
Nie
zrezygnowałem
nad czystością, porządkiem,
z rozmaitych raportów statysze
stanowiska
dyrektora
natomiast wiele budynków
tycznych - choćby danych na •
pierwszej operowej sceny
pozostaje nadal w posiadatemat śmiertelności wśród mui jestem pewny, że taka proponiu giganta z tamtych czarzyńSkiej młodzieży, zaplanozycja nadeidzie.
sów, czyli Przedsiębiorstwa
wanego ludobójstwa, wynikłe
*
Mieczysław
Czuma,
Uzdrowisk. Nigdy nie mogo wskutek działań prawa
Macie skończyć z tym bagnem, usłyszeli
naczelny "Przekroju" nawią
i wymiaru sprawiedliwości.
głem dojść do porozumienia
Tu ma zapanować pogodna pogoda
zując do pana jublleuśzu poWątkł
tego
typu
myślenia
moż
z dyrekcją tego przedsię
Kto się sprawdzi, wygra. Jest męska umowawiedział, że życie mężczy
na odnaleźć nie tylko w wypobiorstwa. Także w tym roku
Depresję zasypać, a jawę - wybielić!
zny zaczyna się po pięćdziewiedziach "naszych agitatodochodziło do ostrych kon- . siątce. Jakie więc są pana
. Więc, gdzie ruchomych piachów baty
rów", ale i w publikacjach '
-Gdzie gęstozasłonne mgielne są tumany
fliktów. Twierdzenie, że festinajbliższe plany artystycz"Newsweek" czy "New York Ti.A po nogach chłoszczę kipiele, bałwany
wal wprowadza w Krynicy
ne?
me" albo też w filmie Johna
?ycia sens znalazłem zgubiony przed laty
zamieszanie
przyjmuję
- Po powrocie z Krynicy zaSingeltona "Boysjn the Hood".
Zycia sens zgubiony - znalazłem
z największym oburzeniem.
czynam nagrania telewizyjne
kolejnych programów z cyklu
To jest niepojęte. Na całym
»B. Kaczyński zaprasza dzieświecie gospodarze takich
ci". Te programy to moje oczko
kurortów dbają o to, aby kulw głowie. Cieszą się coraz
tura gościła w ich miastach
większą popularnością Równieustannie. Są koncerty

tego momentu tu jestem.
* Zmieniła się sytuacja polityczna kraju. Czy w nowej
rzeczywistości imprezę jest

all da o sa moatestacii

red.

Kulturalne.to i owo
Artystka

pracująca

"Jest to artystka, jak już niejednokrotnie stwierdzaliśmy, wybitnie uzdolniona, ma dużo temperamentu,
samorodny humor". Tak pisał jeden
z recenzentów występów Ireny
Kwiatkowskiej na poznańskiej scenie w roku ... 1936. Pani Irena obchodziła niedawno 80. urodziny. Pytana
o receptę dla kobiet pracujących powiedziała .Trybunie· (nr 218-92):
.Nie mam recept Teraz już wszystkie kobiety są "pracujące ... Muszą
więc godzić obowiązki, pocieszać
się. że będzie lepiej i podejmować
wciąż nowe zadania ....
ZYCrfTTly 100 lat i z niecierpliwoś
cią oczekujemy na kolejne role,

Frankenstein we Wrocławiu
David Wickes realizuje we Wrocławiu telewizyjną wersję słynnej powieści Mary W. Shelley .Frankenstein". W rolach głównych grają m.in.
Lambert Wilson, Patńck Bergin
1 Randy Ouaid. Film zostanie niemal
w całości nakręcony w Polsce. Jego
wsp6Iproducentem jest z naszej
strony finna M.M. Potocka Production.
Podzwonne dla "Bębenka"

Po 13 latach na ekrany polskich
kin wszedł oficjalnie głośny film Vol·
kera Schloendorffa .Blaszany bębe
nek" (Złota Palma w Cannes '79, Os·
w tym m.in. w przygotowywanym
car '79), zrealizowany na podstawie
dalszym CIągU populamego serialu
powitści GOntera Grassa pod tym
TV pt .Sześćdziesięciolatek".
samym tytułem Dotychczas film
znany był u nas głównie z kaset wideo i projekcji zamkniętych, a w szerokim rozpowszechnianiu nie mógł
się znaleźć m.in. z uwagi na drastyczny epizod obrazujący wkroczeme Armii Radzieckiej do spalonego
\ po WOjnie Gdańska

Jako uczestnika festiwalowych spotkań zwróciła moją
uwagę niezwykle ciepła atmosfera i życzliwość zarówno publiczności, jak i organizatorów. Ci
ostatni od lat dbają o atrakcyjną
obsadę wykonawczą oraz urozmaicony repertuar. W tym roku
utwory Fryderyka Chopina zdominowa-ly oczywiście większość
koncertów, ale oprócz nich program antonińskich spotkań wypełniły dzieła Henryka Wieniawskiego, Stanisława Moniuszki,
Josepha Haydna, Ludwiga van
Beethovena, Roberta Schumanna. Wzbogaceniem muzycz- .
nych wieczorów była recytacja
poezji w wykonaniu aktorki Teatru Studio w Warszawie Teresy
8udzisz-Krzyżanowskiej. Opiekę artystyczną nad tegorocznym
festiwalem sprawowali prof, Barbara Hesse-Bukowska i Zdzisław Dworzecki, zaś wysoki poziom wykonawczy zagwaranto..yali między innymi Wojciech
Switała, Camillo Radicke, Momo
Kodama, Marek Drewnowski
oraz Zdzisława Donat.
Festiwal antoniński wyróżnia
się na tle pozosta-lych przede
wszystkim osobliwą scenerią
koncertów. Wnętrze Pałacu Myś
liwskiego dodatkowo działa na
wyobraźnię słuchacza swoją kilkuwiekową przeszłością, urzeka
romantycznym nastrojem. Urok
tego miejsca sprawia, iż każdy
festiwalowy wieczór jest i będzie
zawsze ogromnym przeżyciem
dla publiczności, bowiem muzyk!odbiera się tam inaczej nizw wielkich gmachach 591 koncertowych.
Uczestnicząc w antonińskich
spotkaniach po raz kolejny uświa
domiłem sobie, że nie istnieje żad
na granica między światem dźwię
ków, a tym, co niektórzy nazywają
wrażeniemi pozamuzycznymi. To
jest po prostu jedna synteza kilku
aspektów sztuki. Dla mnie o wiele piękniejsza, pełniejsza
i bogatsza.
WOJCIECH ANTOSIK

Po serii filmów dla doroswreszcie na ekrany trafił
film dla dzieci. Choć niekoniecznie tylko dla nich. Z przyjemnościa. na pewno obejrzą
go także dorośli.
Bohaterem obrazu Briana
Levanta "Pies imieniem Beethoven" jest przesympatyczny
bernardyn,. który całkiem przypadkowotrafiłdo rodziny Newtonów. Został wykradziony ze
sklepu przez szajkę rabusiów po drodze na szczęście udało
mu się wyskoczyć z samochodu
i uciec. Cóż z tego, skoro nagle
przeistoczył się z atrakcyjnego
towaru kosztującego dużo pieniędzy w zwykłego przybłędę.
Zareagował podobnie jak czło
wiek, który znalazł się w ciężkiej
sytuacji i musi sobie jakoś poradzić - wkradł się do obcego domu, nie mógł jednak przewidzieć, że mieszka w nim facet
nie przepadający za czworonogami. Na usilne prośby trójki
dzieciaków o pozostawienie miłych

łego pieska w domu Newton argumentował: - To stworzenie si.ka gdzie popadnie, ślini się,
zrzuca sierść, niszczy ściany,
meble i buty. Po jakimś czasie
.dzieci się nim.znudzą obowiązki

wyprowadzania go, karmienia
spadną na mnie. Potem kiedy
psa się już jako tako wychowa,
on będzie stary i najzwyczajniej
w świecie zdechnie. Lecz wtedy
dzieci się już do obecności zwierzaka przyzwyczają Qędą chciały mieć nowego. I cały kłopot
zacznie się od początku.
Czy pies to tylko kłopot?
Z pewnością nie. W społeczeń
stwie funkcjonuje stwierdzenie,
że dobrzy ludzie kochają zwierzęta, a źli nie. Zdarzają się osoby, które na skutek niedobrych
doświadczeń z bliskimi wolą
przebywać ze zwierzętami. Chociażby Brigitte Bardot - otoczona czworonożriYl1'li przyjaciółmi
żyje z dala od świata .
Reżyser filmu .Pies imieniem
Beethoven" pokazał. że zwierzę,

http://sbc.wbp.kielce.pl

Tymczasem - jest jak jest (lecz widać, tak trzeba)
A trud nasz konieczny (krzepiąca świadomość)
Wiem teraz, żem gorycz swej mamości przeżuł(awy)
,
A wy ziemie chwały - i tędy do nieba!
Więc, gdzie ruchomych piachów baty ...

które jest dobrze traktowane,
odwzajemnia się wielką miłoś
cią darzy swego pana szacunkiem, lojalnością i zawsze
w miarę swoich możliwości
przychodzi mu z pomocą Uczucia czworonoga są tym barCIziej
cenne, że pozbawione wyracho.wania, równie intensywne zawsze bez względu na zamożność
właściciela:

Dlaczego pies wabi się Beethoven? Bo tak wymyśliła Emily
- miłośniczka muzyki, najmłod
sza z rodziny Newtonów. Film'
cieszył się za oceanem olbrzymim powodzeniem - ' złośliwi
komentowali, że istnieje obawa
czy znanym z rozleglej ignorancil Amerykanom tytułowe zawołanie nie będzie się już zawsze
kojarzyć z wielkim, futrzastym
zwierzakiem. Rlm jest niezwykle
cenny jeszcze z innego wzglę
du. Uczy miłości, uczy rozróż
niać dobro i zło, pokazuje normalne relacje między rodzicami
i dziećmi. Trzeba zdawać..sobie

WlTCHAMERA

sprawę, że gros filmów na kasetach wideo, czy też bajek w naszej telewizji pokazuje jedynie
przemoc, walki i agresję. Co może myśleć o świecie dziecko,
które ogląda często parę godzin
dziennie filmy opowiadające
głównie o zabijaniu. Dialogi: musimy go zniszczyć za wszelką
cenę, utniemy ci głowę, ja cię
jeszcze załatwię, stanowią 90
proc. treści filmów.

.Zastanawiam się, czy producenci, scenarzyści i reżyserzy
takich pouczających obrazków
dla najmłodszych nie widzą
związku między swoimi "dzieła
mi" a rzeczywistością w której
synek mordujący mamusię siekierą nie wzbudza już większych
emocji. Dlatego też proponuję
przyjrzeć się nieco uważniej temu, co oglądają wasze dzieci.
"Pies imieniem Beethoven" stanowi naprawdę bezpieczną i pouczającą rozrywkę·

IWONA ROJEK

"uS"

• no'!"/ album
Petera
Gabriela
- Jestem znudzony swoim image grzecznego chłopczyka - oś
wiadczył muzyk rockowy Peter
Gabriel w wywiadzie dla agencji
Reutera, poprzedzającym promocję 29 września jego nowej płyty
•US".
.US" jest pierwszym albumem
42-letniego Gabriela od czasu wydanej w 1986 r. płyty .SO·. Został
nagrany po rozstaniu z długoletnią
żoną JiII Moore i aktorką Rosanną
Arquette oraz po 5-letniej terapii
grupowej, którą zakończył w zimie
1991 r... Odkryłem w sobie jakiś
gniew, pokłady bólu i gnIewu,
które utrudniały moje związki
I osiągnięcie intymności" stwierdził artysta dodając , że jeszcze nie wszedł w nowy związek od
tego czasu.
Album wykorzystuje tradycje
muzyczne z wielu stron świata,
między innymi Meksyku, Rosji i Afryki zachodniej. W jego nagraniu obok stałych współpracowników
Gabriela - wzięli udział art~'Ści
z Turcji, Senegalu, Kenii , Armenii,
Rosji i Egiptu. Gościnn ie występu
ją na niej Sinead O'Connor i Srian
Eno.
(raf)

Już po raz drugi w Kielcach
odbył się Świętokrzyski Festiwal Tańca o puchar Polski
w kategorii disco. Imprezie patronowała pani prezydentowa
Danuta Wałęsowa, a dochód
z niej przeznaczony był na cele fundacji .Sprawni inaczej".
Pierwsza dama obiecała osobiście przybyć na festiwal. Na
kilka dni przed konkursem organizatorzy odebrali telefon
z pogróżkami, że jeśli p. Danuta Wałęsowa pojawi się w hali
KS . Iskra", budynek zniknie
z powierzchni ziemi. Pani prezydentowa nie mogła gościć
tego dnia w Kielcach, ale bynajmniej nie ze strachu przed
zamachem.

'

• Jak zrodził się ten festiwal?
Odpowiada Cezary Kosior,
dyrektąr ds. organizacyjnych II Swiętokrzyskiego Festiwalu Tańca Kielce '92:

- Prawie dwa lata temu kolega miał okazję ogląctać tego
typu imprezę we Włoszech.
Sam interesuje się tańcem,

L
O

więc pomyślał, że nieźle było
by zorganizować coś podo-

Zalew telewizyjnych reklam wytworzył swoistą presję społeczną na posiadanie
dóbr. Presja na posiadanie jest jednocześnie presją na zarabianie dodatkowych pieniędzy. Ma wobec tego znaczenie jako czynnik ekonomiczny napędzający koniunkturę. Psychologowie społeczni mówią w tym przypadku o tak zwanym napięciu aspiracyjnym.
Jako czynnik społeczny i polityczny niemożność zaspokojenia wzbudzonych aspiracji może
powodować dramatyczne kon. flikty i upośledzające rozwarstwienie. Zatem dobra, jakie posiadają ludzie to nie tytko miara
ich aktywności , ale także podstawa do opisywania i prognozowania zachowań społecz
nych. Powyższą motywację
przedstawiło Centrum Badania
Opinii Społecznej jako podstawę
do przeprowadzania regularnych badań zasobów dóbr trwałego użytku , zgromadzonych
w gospodarstwach domowych.
Badanie •• Ekonomiczny wymiar życia codziennego" przeprowadzono na 1800-<>sobowej
reprezentatywnej próbie losowej
dorosłej ludności Polski. Ankieterzy CBOS pytali o to, jakie
przedmioty ludzie maja, jakie
chcieliby mieć, a zakupu jakich
nie planują Zestawione w odpowiedziach dobra podzieliły się
wyraźnie na trzy grupy.
.
Pierwsza to dobra powszechnego użytku, z których
każde znajduje się w ponad 20
proc. gospodarstw domowych:
lodówka, telewizor kolorowy,
pralka automatyczna, maszyna
do szycia, samochód osobowy,

Libiiski

• •
minister
•
•
zartule
Powagę dorocznego posiedzenia Międzynarodowego Funquszu Walutowego i Banku
Swiatowego rozproszył na chwilę żart libijskiego ministra.
Muhammad a1-Madani alBuchari - minister skarbu Libii,
czyli pleno titulo sekretarz ds.
skarbu Generalnego Komitetu
Ludowego Powszechnego Kongresu Ludowego Libijskiej Arabskiej Dżamahiriji Ludowo-Socjalistycznej - włączył do swego
przemówienia na tym szacown
forum dowcip, krążący ponoć w Waszyngtonie od kilku
miesięcy:

I-

i.
1)-

- Prezydent Btmh zapada na
śpiapzkę. Kiedy budzi się po kilku miesiącach. wiceprezydent
Dan Quay/e - pełniący w tym
czasie obowiązki głowy państwa
- mówi mu, że sytuacja Staf!Ów
Zjednoczonych jest znakomIta.
- A ile kosztuje rozmowa telefOniczna ? - pyta Bush.
- 100 jenów japońskich - odpowiada Quay/e.
(opr. ch)

zamrażarka,

magnetowid. Są
one nie tylko najczęściej już posiadane, ale i wymieniane najczęściej w kategorii planowanych
zakupów oraz uważane najrzadziej za przedmioty zbyteczne.
Nieprzypadkowo. W społeczeń
stwach zachodnich zaobserwowano, że jeśli jakiś przedmiot
występuje w więcej niż co piątym
gospodarstwie domowym, to
tworzy się rodzaj presji na jego
posiadanie. Brak ich jest traktowany jako upośledzenie .
CBOS zajęło się więc analizą
ile i jakich gospodarstw domo-.
wych ma komplet owych przedmiotów. Otóż wszystkie z nich
ma 6 procent gospodarstw
domowych. Status materialny
bezpośredni
związek
ma
z miejscem zamieszkania: na
wsi i w małych miejscowościach
jest najwięcej gospodarstw biednych r w dużych miastach jest
dwukrotnie więcej rodzin z kompletem dóbr powszechnego

nych, dlatego na tej podstawie
wysnutych wniosków nie należy
zbyt szybko uogólniać, ale poczekać na weryfikację w kolejnych sondażach .
M.S.

bnego u nas - w Kielcach .
I Świętokrzyski Festiwal Tań
ca odbył się w zeszłym roku .
Były to eliminacje do mistrzostw Polski w tańcach disco. Zebraliśmy pozytywne
oceny, pochlebne recenzje
i uzyskaliśmy licencję na przeprowadzenie rywalizacji o Puchar Polski. Po raz drugi udało
się ·

• Łatwo zazdrościć Wło
chom atrakcyjnej imprezy,
trudniej przenieść ją na polski grunt. Kto naprawdę powołał ją do życia?
- Agencja Artystyczna "ArtUtw0rzyliśmy ją wspólnie z Piotrem i Robertem
Szablą Ja zająłem się sprawami organizacyjnymi, Piotr fi-

Box".

nansami, a Robert stroną artystyczną

• Wybacz, ale trudno uwierzyć, że trzech młodych ludzi sprostało tak poważne

mu przedsięwzięciu • .
- Oczywiście, nie byliśmy
osamotnieni w swoich działa
niach. Współorganizatorami
imprezy było Polskie Towarzystwo Taneczne, a także Szkoła Tańca .Charleston". Zatrudniliśmy około 50 osób obsługu
jących imprezę: bramkarzy,
hostessy, kelnerów. Sztab ludzi pracował nad scenografia,
światłem, nagłośnieniem. Pomagali nam przyjaciele, znajomi, wiele też zawdzięczamy
rodzicom.
• W jaki sposób zdobyliś
cie finanse?
- Zaczynaliśmy dosłownie
od zera. Informatory i wizytówki wydrukowaliśmy za własne
pieniądze . Potem rozpoczęło
się poszukiwanie sponsorów,
którzy chcieliby nam zaufać
i zainwestować w nasze
przedsięwzięcie.

• To z pewnością nie było
łatwe.

Zgadza się . Powiem
szczerze , że baliśmy się odmowy. Wędrówka od firmy do
firmy, argumentowanie swoich
racji, składanie propozycji było
niezwykle trudnę . W zamian
za pieniądze sponsorom oferowaliśmy reklamę graficzną

i słowną podczas festiwalu,
a także nadruki emblematów
firm na informatorach.
• A przecież dochód z imprezy przeznaczony miał
być na chlubny cel fundacji
pomocy
niepetnosprawnym. Czy to nie ułatwiało
wam zdobywania pienię
dzy?
.- Niestety, nie. Przedstawiciele firm to ludzie interesu kierujący się prawami rynku. Jeśli
dawali pieniądze, to nie z myś
lą o fundacji, lecz o własnych
korzyściach, jakie mogliby
z tego uzyskać.
• Jednak to dzięki sponsorom udało się rozkręcić organizację festiwalu ••.
Tak" reszta funduszy
wpłynęła ze sprzedaży biletów. Tu muszę przyznać, że liczyliśmy na to, iż kielecka publiczność liczniej przybędzie
do hali. Byli tacy, co przyszli
tylko po to, by wypić w holu piwo l porozrabiać. A i do tych,
którzy byli na trybunach mam
żar, że nie potrafili się bawić
z tancerzami. Biernie oglądali

występy,

nie było spontanicznych reakcji, a uczestnicy dostawali skromne brawa.
• Wiem, że festiwal bardzo
się podobał. Czyżby więc

nasza publiczność nie dorosła do tego typu Imprez?
- Zdecydowanie tak. Momentami było mi za nią wstyd.
Przecież tym ludziom na parkiecie. często jeszcze dzieciom, tak bardzo potrzebny był
ciepły doping. Sam podziw nie
wystarczał.

• A jak takie festiwale wyglądają za granicą?
- Zupełnie odmiennie niż

u nas. Przede wszystkim organizowane sąprzez profesjonalistów, fachowców, ludzi,
którzy zajmują się tym dzień
w dzień. Tam wszystko dopracowane jest w najdrobniejszych szczegółach. Odbywa
się wielka feta, jest wspaniała
scenografia, gra świateł, strojów, barw. Po prostu robi się
z tego niecodzienne widowisko. My jesteśmy jeszcze daleko w tyle. Brak nam zawodowstwa.
• Czy organizując festiwal
liczyliście na zrobienie dobrego interesu?
- W założeniach połowa
dochodu przekazana 'mi ała
zostać
na cele fundacji
.Sprawni inaczej". Dziś po
wstępnych wyliczeniach okazuje się, że wcale nie zrobiliś
my .kokosów" i najprawdopodobniej cały dochód przekaże
my fundacji, gdyż naprawdę
nie jest on rewelacyjny.
• A wam zostanie satysfakcja?
- Szczerze mówiąc , tak.
• Czy w planach macie
kontynuację festiwalu jako
corocznej imprezy?
- Chcielibyśmy, aby tak było. Marzy nam się III Święto
krzyski Festiwal Tańca w przyszłym roku , tym razem o mistrzostwo Europy. Starać się
będziemy o licencję na jego
przeprowadzenie. Jest to doŚĆ
realne, ale wiem, że Zarząd
Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego nie wyraża
zgody, by odbyło się to w Kielcach. Myślę, że byłaby to duża
nobilitacja dla miasta, gdyby
taka impreza wpisana została
w jego kulturę. Trudno prorokować, co będzie za rok. My
bardzo chcielibyśmy kontynuować tego typu konkl,lrs, bo
naprawdę warto.
Rozmawiała

MAGDALENA FU DALA

użytku.

Bardzo ciekawe wyniki przy- .
badanie, jak zależy posiadanie dóbr w polskich rodzinach od ich wielkości i dochodów. Otóż brak wszystkich
tych przedmiotów najczęś
ciej występuje w gospodarstwach jedno- i dwuosobowych. W nich też praktycznie
nie' ma posiadaczy kompletu
dóbr. Jest tak, choć w tej grupie
dochody na jedną osobę są najwyższe. Z kolei w grupie gospodarstw
czteroosobowych
jedno na dziesięć ma wszystkie
dobra, a ponad dwie trzecie
więcej niż połowę wymienionych przedmiotów. Jednocześ
nie gospodarstwa czteroosobowe lokują się dość nisko w skali
dochodów. Wynika z tego, że
poświęcają znacznie więcej
pieniędzy i energii na poprawianie swego standardu materialnego.
Drugim gatunkiem dóbr stały się dobra rzadkie - w posiadaniu 5-20 proc. gospodarstw: sprzęt audio hł-fi, telewizja kablowa, komputer,
radio-CB. Dysponowanie nimi jest pozytywnym wyróżni
kiem. Wskazuje, że osiągnęło
się pewien znaczący poziom
materialny. Ich występowaniu
nie towarzyszy jednak jakaś
szczególna presja.
Są również dobra luksusowe, występujące w co dwu- .
dziestym gospodarstwie domowym: odbiomik TV SAT, 0dtwarzacze płyt kompaktowych,
kuchnie mikrofalowe, kamery
wideo. telefaksy, będące obiektem rywalizaCji najzamożniej
szych warstw ludności.
Przeprowadzone
przez
CBOS badame jest dopiero
pierwszym z wielu zaplanowaniosło

Zdjęcia:

•

aSI

A. Piekarski

25 km od Nantes (zach. Francja) na skarpie nad Loarą znajdują się przedziwne ruiny, o których na pewno wiadomo, że są
sztuczne i że wzniesiono je
w połowie 'ubiegłego wieku.
Wiadomo jeszcze, kto je zbudował, gdyż do dziś noszą nazwę
.Szaleństwa Siffaita". Nikt jednak nie wie, czemu miały służyć.
Maximiliane Siffait był wysokim
urzędnikiem celnym w Nantes

n Tahiti

Na Tahiti, największą i naj piękniejszą wyspę
Polinezji francuskiej, Polacy dotarli już w XVIII
wieku. W czasie drugiej wyprawy Cooka na Pa-cyflk (1 Tl2-7S) na statku "Resolution" zaokrę
towanych było dwóch gdańszczan: przyrodnik
Jan Jerzy Forster - późniejszy wykładowca
Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie
wraz z ojcem, kpt. Janem Rajnoldem Forsłe
rem.
Trzy miesiące na Tahiti spędził Paweł Edmund
Strzelecki - słynny badacz Australii. Po , wojnie
przez pewien czas mieszkał na wyspie malarz
Aleksander laszenko. Przebywali tam także znany pisarz i podrÓŻnik Arkady Fiedler oraz antropolog Aleksander Lech Gddlewski; obu. Im wybuch II wojny przeszkodził w kontynuowaniu pracy
na wyspie. Polinezję francuską odwiedzili także
scy żeglarze, wśród nich Leonid Teliga.

K
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Najbardziej znaną postacią wśród Polonii tahitańskiej był przez wiele lat inż. Władysław Mucha,
który trafił tu po wybuchu" wojny światowej przez
Francję. gdzie ukończył studia browamicze. Na Tahiti wybudował własny browar i rozpoczął produkcję piwa .pacifique manuia" - uważanego dziś za

najlepsze na wyspie. Dyrektorem hotelu .Princes
Heiata- jest Polak Eugeniusz Stolarek. OsIedlił
się także tu krawiec Piotr Clechoszewsld, były
żołmerz Legli Cudzoziemskiej. RadIotelegrafIstą
na poczcie głównej jest Szar' Ma"n.ow~i. którego
pradziadek przywędrował na PoIln~zJę ~ okolic
Grudziądza. Polskość kultywowana Jest pIeczoło
wicie w pOlsko-tahitańskim domu państwa Płacz·
ków: urodzony w Krakowie Stanisław Płaczek,
niegdyś żołnierz Legii Cudzoziemskiej, nauc~ył
swą tahitańską żonę Leonkę swego oJCzystego Ję
zyka.
W. SŁOMKA

i na jego polecenie postawiono
na odkrytym terenie bezsensowną plątaninę schodków nie
wiodących donikąd, mylących

drzwi, dwudziestu paru tarasów
nakładających się na siebie, murów wysokich, nawet po 12 m,
z oknami albo nie WYChodzący
mi na nic, albo zamurowanymi,
murów, które nigdy żadnego dachu nie wspierały.
Cały ten labirynt, rozsadzony
przez korzenie drzew, porośnię
ty mchami i wystawiony na działania atmosferyczne, popada
w autentyczną tym razem ruinę .
Ciekawe, że mimo usilnych poszukiwań nie znaleziono żad
nych dokumentów, ani planów,
które mówiłyby, po co ta budowla
zostata wzniesiona. Nie natrafiono nawet na rachunki za pracę
murarzy czy ~a zakup materiałów budowlanych ...
Przedziwny obiekt w tym roku
wpisano do rejestru zabytków
historycznych, co sprawia, że
będzie mógł korzystać z subpaństwowych na konser-

wencji

wację. Pierwsza przyznana suma. 400 tys. franków, togruboza
mało na ratowanIe .Sza/eństw
Siffaita".

W zeszłym tygodniu pewien mój znajomy imieniem Adolf (czy moi znajomi nie mogą
się n~ać Henryk albo Stefan? Nie, oni muszą Adolf, Nikita, Horst 'albo inaczej, też

głupró), właściciel sieci sex-shopów w Galicji zapytał mnie znienacka, czy byłem kie-

dyś na targach pornograficznych? Dużo w życiu widziałem, przeżyłem to i owo (w tym
.samych zawałów serca cztery), ale na targach pornograficznych nie byłem. Niby kiedy,
skoro głupie sex-shopy pojawiły się w Polsce coś dopiero ze 3 lata temu? Toteż z godnością na pytanie .kolegi pokręciłem przecząco głową.

- A pojechałbyś ze mną? zasięgnął informacji Adolf,
a w twarzy jego zauważyłem
wręcz łapczywość, tak bardzo
chciał, bym mu towarzyszył. Moim "mercedesem", wszystkie koszty pokrywam, jeszcze
ci dam na widokówki do kraju!
Ale mnie nie trzeba było namawiać. Zgodziłem się natychmiast, choć podroczyłem
się nieco, że za widokówki zapłacę sam.
"Mercedesy" z serii 600 to
przyjemne samochody. 'Pasy
bezpieczeństwa nie opinają
ciała zbyt Ciasno, miejsca
jest dosyć, a popielniczki
znajdują się pod ręką Do tego o ile są, jak nasz, z automatyczną skrzynią biegów do obsługi ich używać potrzeba tylko prawej nogi, co
umożliwia wystawienie lewej
na zewnątrz, dla ochłody.
Szyby otwierają się chyba na
głos, ale nie sprawdziłem, albowiem z powodu air condition, nie było takiej potrzeby.
Nabrałem takiego mniemania na sześciuset kilometrach autostrady z Berlina do
Frankfurtu, gdy zmuszony
byłem "mercedesa" prowadzić osobiście, albowiem
Adolf spał na tylnym siedzeniu. Ponieważ dopotąd jeź
dziłem tylko "maluchem",
a na środkowym pasie auto-

Szalona
miłość
Juana La Loca (Joanna Szalona), córka hiszpańskiej pary
królewskiej Izabeli i Ferdynanda, poślubiła arcyksięcia Filipa
I Pięknego (Habsburga), którego kochała żarliwie, mimo że
małżonek do wiernych nie należał. Po śmierci męża Joanna
trzymała drogie zwroki w trum. nie pod ... łożem, na którym spała. Mało tego, Qocami kazała
trumnę wkładać do przystrojonego kirem powozu, zaprzężo- .
nego w cztery czarne konie,
i udawała się z nieboszczykiem
na spacer.
Zazdrosna i po śmierci o mę
ża, ustawiła warty, nie pozwalające zbliżać się żadnej kobiecie
do trumny.
ZEM

strady przeciętna prędkość
to 150 km/godz., przeżyłem
nieco emocji, osobliwie przy
wyprzedzaniu TIRów na zakrętach, zwłaszcza zaś pociągów "Iong vehicle". Ale
z bożą pomocą dojechałem
do Frankfurtu i zbudziłem

i w kolorach naturalnych (dla
Murzynów i białych, rzecz
jasna). Duże, średnie i małe.
Gładkie, karbowane, rzeź
bione i perforowane. Na baterie paluszki i na akumulatory, podłączone do kontaktu, na tzw. siłę (360 V,

Bielizna sexy

najczęściej

kupowana jest przez panów.

Adolfa. I tak na 11 dojechaliśmy do przestronnej hali,
gdzie firma "ZeitschriftBuch-and Film Vertriebs
GmbH", w skrócie ZBF, organizowała doroczne targi.
Weszliśmy do haii targowielkości ' Stadionu
Dziesięciolecia w Warszawie, gdyby go przykryć dachem. Wnętrze hali wygląda
ło jak supermarket dla 01-brzymów: ściany i regały,
wysokie gdzieś na 6-7 metrów, wypełnione fantastycz-

wej,

nie kolorowym towarem. Te
regały tworzyły ulice - szersze arterie i całkiem wąziut
kie zaułki. Po kilku godzinach krążenia po tym "mieś
cie"
wyróżniałem
już
"dzielnice" np. prezerwatyw,
afrodyzjaków c~y zabawek.
Ale wtedy już nie byłem tak
zaszokowany, jak zaraz po
wejściu.

Oto ściana wspomnianej
wcześniej wysokości, długa
gdzieś na 200 metrów, od
podłogi do sufitu wypełniona
sztucznymi członkami. Są
żółte, niebieskie, fioletowe

specjalna wtyczka), na korbkę i zupełnie ręczne, bez
unowocześnień. Pojedyncze
i podwójne. Z wymiennymi
końcówkami, ze spryskiwaczem i jeszcze ze stu i,nnymi
dziwolągami, dla których nawet ja, chłop czterdziestoletni, który już widział niejedno,
nie umiałem znaleźć zastosowania.
Oto preparaty podniecają
ce, w tabletkach, kremach,
aerozolach, kroplach i pudrach. Na potencję, erekcję,
przyspieszenie ejakulacji albo jej powstrzymanie, podniecające kobiety albo męż
czyzn, albo oboje. Działają
ce
dożylnie,
smakowo,
domięśniowo, zapachowo,
przez przewód pokarmowy,
ślinę itd. Gdy tak stałem
przed tą apteką z tozdzia-wionymi z przejęcia ustami,
podszedł do mnie Adolf.
- Który z tych medykamentów będzie najskuteczniejszy? - spytałem przeły
kając ślinę·

Szczerze? - upewnił
się mój dobroczyńca.
-

odparłem

płciowych. Mało to jest, przyznać trzeba, śmieszne. Ty-

Żaden, niestety - wycedził
ponuro Adolf
wszystkie wyprób.owałem
i nie działają, w końcu tym

powo niemiecki brak gustu
i smaku. Ciężki humor, rubaszny, można powiedzieć.
Potężny dział prezerwatyw, potem nadmuchiwane
lalki (już abstrahując od nieprzyjemnego w dotyku materiału, z którego są zrobione, nie wiadomo dlaczego są
obrzydliwe - eeech, dać taką l!łlkę do wykonania Frankowskiemu, który projektował kukiełki do "Polskiego
zoo", on by z tego zrobił cacka!). Ogromne stosy tzw.
świerszczyków, o różnych
tytułach i przeznaczonych
dla najdziwniejszych klientów, miłośników rozmaitych
odmian seksu, ale przede
wszystkim - moim zdaniem
- dla wojujących onanistów.

-

No jasne! -

rozgorączkowany.

-

handluję·

- Toż to straszne oszukaństwo! - zaperzyłem się.
- Ale nie do udowodnienia. Pójdziesz z reklamacją?
Wyśmieją cię, mówiąc na
przykład, że widocznie tobie
już nic nie jest w stanie pomóc.
Splunąłem

z niesmakiem.

I przeszedł8m do gadgetów.
Nie rozbawiły mnie one spe-'
cjalnie. Nakręcane, skaczą
ce fiuciki, banan, z którego
po obraniu wyłania się penis
wielkiej urody, termos, który
po odkręceniu wieczka może '
nie przygotowanemu wybić
oko, bo to co wyskakuje
z wewnątrz poruszane jest
stalową sprężyną Długopi
sy, znaczki, świece, butelki,

zegarki, parasole, patelnie,
popielniczki i czajniki wszystko w kształcie męs- 
kich albo żeńskich narządów

nie emocjami stricte seksualnymi takimi chociażby jak fantazje
erotyczne czy silne zaangażo
wanie uczuciowe. Właśnie pod
wpływem lęku, strachu szczególnie uniedoświadczonych
młodych mężczyzn, wykazują

cych cechy neurotyczne wystę
pujące ogólne pobudzenie nerwowe może doprowadzić do mimowolnych erekcji. Zjawisko to
najczęściej obserwowane jest
u dojrzewających chłopców, kiedy popęd seksualny odczuwany
jest ze znaczną siłą Zdarza się.
że w tym okresie dochodzić może do wystąpienia paradoksalnych zaburzeń seksualnych. Silny lęk przed wystąpieniem nie-

Ale największą część targów, prawie połowę hali, zajmowały kasety wideo. Jak na
festiwalu filmowym ważniej
sze wytwórnie (Teresy Orlowsky z Hanoweru czy Beaty Uhse z Flensburga) miały
swoje stoiska, na których re.
klamowały swoją produkcję.

Zdobyvvczyni ' serc
a taką uznać należy i to w dosłownym
znaczeniu francuską królową Małgorza
tę (z Walezych). Władczyni ta była bardzo kochliwa i miała niezliczoną liczbę amatorów.

Z

• Podczas naszej r~zmoW)[ o sposobach obrony przed gwał
cicielem stwierdził pan, że zdarzają się sytuacje, w których
zgwałcony może zostać także mężczyzna. Moje wątpliwości dotyczące czysto technicznego przebiegu takiego zdarzenia rozwiał pan stwierdzeniem, że u niektórych mężczyzn silny lęk, napięcie, stres może powodować wystąpienie zespołu gotowości
seksualnej niejako wbrew woli. Większość podręczników omawiającycnzaburzenia seksualne podkreśla, że właśnie lęk, stres
to naj częstsze przyczyny różnego rodzaju męskich zaburzeń.
Czy nie pojawia się tu jakaś sprzeczność.
Proszę sobie wyobrazić, że
Ośrode~ erekcji znajdujący
się w ko~e mózgowej może
zostać pobudzony niekoniecz-

Bąk

I

Królowa nosiła dużą tiumiurę z kieszonkami dookoła, a w każdej z nich umieszczone było serce,
któregoś ze zmarłych kochanków. Kiedy tylko kolejny schodził z tego padołu, królowa Małgorzata
dbała,

by zgasłym wiel.bicielom balsamowano ser-

ca.

ZEM

Rozmowa z Krzysztofem Koroną - pS~ch()logiem

nie.

Fot.Z.

pożądanej w określonej sytuacji
erekcji, np. na basenie, w sali
gimnastycznej czy na plaży prowadzi do nasilenia częstotliwoś
ci i siły wzwodu a reakcja ta jest
niejednokrotnie trudna do opanowania.
• Czyżby wynikało z tego,
że najlepszym wyjściem z sytuacji dla mężczyzn cierpią
cych na psychogenną impotencję byłoby przystawienie
do ich pleców pistoletu i okrzyk - stój, bo strzelam?
- Tragedia wielu mężczyzn
cierpiących na psychogenne zaburzenia wzwodu polega na
tym, że większość z nich stara
się za wszelką cenę .przymusić
do erekcji". Podobnie zresztą
czynią to ich partnerki, próbując
różnych sposobów w myśl zasa"
dy .dobrej gospodyni samo ciasto w rękach rośnie". Nie umniejszając ich wiedzy kulinarnej
myślę, że nawet dosypywanie
zakupionego w sex-shopie
.proszku do pieczenia" akurat
w tym przypadku nie tylko nie

pomoże, -ale wręcz może zaszkodzić. Cechą bowiem więk
szości z~burzeń wzwodu na tle

nerwicowym jest nie tyle zmniejszona pobudliwość seksualna
co jej nadmiar. Z tego powodu
u niektórych mężczyzn obserwować można zjawisko wytrysku nasienia przy całkowitym braku lub niepełnym-wzwodzie. Siła
popędu seksualnego jest tak duża, ze wytrysk następuje jeszcze

zanim zdąży rozwinąć się pełna
erekcja.
. _
• Jak powinna zachowywać
się mądra kobieta, gdy jej partner ma tego rodzaju kłopoty.
- Reakcja wzwodu pojawiająca się w trakcie pieszczot powinna być sygnałem dla partnerki o zrobieniu przerwy i odczekaniu aż wzwód się ponownie
wycofa. Celem owej .terapeutycznej zabawy" jest nauczenie
mężczyzny, że wzwodu podobnie jak akcji własnego serca nie
da się przyspieszyć metodą silnej woli. Reakcja ta rozwinie się
sama spontanicznie, dokładnie

wtedy gdy mężczyzna przestanie funkcjonować w seksie z postawą lęku przed tym czy uda
mu się, czy też nie. Im szybciej
nauczy się odwracania uwagi od
ustawicznego kontrolowania reakcji członka, jest już wzwód czy
go nie ma, tym szybciej pozbę
dzie się swoich nerwicowych
kłopotów. Jest takie żartobliwe powjedzenie zacZerpnięte z książki
.Smiechoseksterapia", które mo-

że być kwintesencją

porusza.nych tu problemów "czasem ruszy impotenta, kiedy o tym nie
pamięta".

• Jak można zorientować się
czy daną impotencję można
wyleczyć?

- Elementem różnicującym
nerwibowe zaburzenia wzwodu
od impotencji organicznej a więc
związanej np. z uszkodzeniami
w zakresie centralnego układu
nerwowego jest fakt, że erekcja
pojawia się w innych sytuacjach
np. podczas snu; oglądania treś
ci stymulujących seksualnie czy
rano po przebudzeniu się lub

http://sbc.wbp.kielce.pl

W boksach wytwórni często
wano kawą i ciasteczkami,
ale największą atrakcją były
wybitne artystki porno, podpisujące swoje foldery i plakaty. Natychmiast sfotografowałem się z jakąś skromnie odzianą panią o nic mi
nie mówiącym !mieniu i n.azwisku Sarah Young i dopiero

poznlej, gdy przejrzałem
otrzymany od niej z dedykacją folder złapałem się za
głowę. Wszystko można było
zarzucić tej mojej nowo poznanej znajomej, tylko_ nie
skromność. Z folderu wynikało, że ma ona 21 lat, ale
demonstrowane z folderu
umiejętności wskazywałyby

raczej na 121-letnie doś
wiadczenia w sferze seksu.
Pod wieczór wyjechaliś
roy. Adolf miał pełen bagaż
nik kolorowych cudeniek, ja
zaś byłem syty wrażeń. Im
bliżej było polskiej granicy,
tym bardziej rzedły nam miny. Może nawet nie dlatego,
że w Polsce nie organizuje
się targów pornograficznych,
tylko iż nieubłaganie zbliżała
się chwila, gdy trzeba będzie
z powrotem wejść w kierat
obowiązków: praca - dol11.=praca.
FRANCISZEK KASZAK

Co kogo
podnieca
My pocałunkami wyrażamy
uczucia wobec partnerki, Eskimosi pocierają się nosami, niektóre plemiona afrykańskie preferują dmuchanie w czoło, natomiast
mieszkańcy
Wysp
Triobriandzkich w miłosnej
ekstazie odgryzają sobie rzęsy.
Tylko u małych dzieci można
zobaczyć naturalt16i długości
rzęsy.

ZEM

w innych sytuacjach w ciągu
są stosunkowo prostą dysfunkcjądo usunięcia pod warunkiem,
dnia nie związanych z obecnoś
cią partnerki.. Zdarza się, że im
że nie są to sprawy zadawnione,
bardziej znerwicowany męż
a cierpiący mężcz.yzna ma partnerkę skłonną do lojalnej współ
czyzna jest zaangażowany
uczuciowo, im bardziej mu zalepracy potfczas leczenia.
ży na tym, aby w oczach par• Czy mężczyzna może opowiedzieć
wprost kobiecie
tnerki wypaść na wspaniałego
o swoich problemach?
kochanka, tym bardziej zawodzi.
- Oczywiście, jak najbardziej,
Jeżeli suma powyższych hamulców przekroczy próg pobudliprzecież chyba wie z kim idzie
do łóżka. Kobieta mądra, przyjawości seksualnej wówczas nie
ciółka nie zacznie się w tej sytutylko pojaWia się całkowity brak
wzwodu, ale także wtóme obni- . acji śmiać, bo to by tylko źle
żenie potrzeb seksualnych.
świadczyło o niej. Najtragiczniejszą rzeczą jaką może usły
• Jakie są szanse wyleczenia tego typu dolegliwości?
szeć partner w takim momencie
są stwierdzenia .nie jesteś męż
czyzną" lub njeśli nie masz
wzwodu to ty mnie nie kochasz".
To przecież kompletna bzdura.
Mężczyźni zapominają jeszcze
o jednej rzeczy. Uważają że kobiecie może sprawić przyjemność tylko pełny stosunek seksualny. A to nieprawda, to tylko
jedna z form. Kobietę może on
pieścić zupełnie w inny sposób,
- Bardzo duże. Każdy rodzaj
dając jej pełne zadowolenie. Ratakiej dysfunkcji wymaga jednak
dziłbym też w przypadku takich
indywidualnego traktowania.
zaburzeń kochać się raczej nie
Błędem jest korzystanie w tej syprzy zgaszonym świetle a także
tuacji z różnego rodzaju środ
prowadzić w czasie współżycia
ków pobudzających seksualnie.
dialog erotyczny. Ciemność i ciZnerwicowany mężczyzna jest
sza wzmag:iją bowiem lęk partdostatecznie napięty i faszeronera. Ważne jest też, aby kobiewanie go dodatkowo lekiem na
ta nie odwlekała kolejnych konpobudzenie daje złe skutki. Potaktów seksualnych, im dłuższy
lecałbym raczej używanie środ
czas od jednego nieudanego
ków łagodnie uspokajających.
kontaktu do próby następnego,
Psychologowie zalecają stosotym większe prawdopodobień
wanie różnych form psychoterastwo wystąpienia problemów.
pii, odpowiednich ćwiczeń najleNależy więc współżyć jak najpiej wspólnie z partnerką Psyczęściej.
chogenne zaburzenia wzwodu
IWONA ROJEK

Choroba

I

Migrena jest chorobą powszechnie znaną i według statystyki w Wielkiej Brytanii
cierpi na nią około 19 procent
mężczyzn i aż 25 procent kobiet. Z zebranych danych wynika, że w wielu krajach liczby
te kształtują się podobnie.
Pierwsze objawy migreny występują w wieku młodzień
czym, lecz bywa też, że atakuje ona również dzieci.
Migrena została opisana
przez greckiego lekarza Hipokratesa już cztery wieki przed
naszą erą, czyli od stuleci jest
znana lekarzom, a jednak do
dziś nie wiadomo co ją wywołu
je. A zatem leczenie jest utrudnione i tylko można łagodzić objawy oraz zmniejszać częstotli
wość przykrych ataków.
W ciągu ostatnich lat osiąg
nięto dwa budzące nadzieje sukcesy. Pierwszy to wykrycie czynników,-które umożliwiają kontrolę powstawania zakrzepów krwi,
czyli stanu naczyń krwionoś-

Czy Karolina i Vincent są już małżeństwem?

KSI
Nie słabnie zainteresowanie
rodziną księcia Rainiera z Monaco. Po tragicznej śmierci
księżnej Grace i zięcia księ
cia Rainiera -

Stefano, na

łamy gazet najczęściej trafiają księżniczki Karolina i Stefa-

nia.
Ostatnio w · prasie zachodniej można spotkać zdjęcia
Karoliny z trójką dzieci i mło
dym przystojnym Francuzem.
Ich twarze są uśrhiechnięte,
szczęśliwe . Mężczyzną towarzyszącym wdowie po Stefano
jest 33-letni . aktor Vincent
Lindon. Wiodą beztroskie
i wesołe życie w domu Karoliny w San Remo. Czy sąjuż oficjalnie rodziną? Wydarzenia
ostatnich miesięcy wskazują
na to, że Karolina ·i Vincent
wzięli potajemnie ślub. Jak wytłumaczyć - fakt, że oboje od
niedawna noszą obrączki na
palcach lewej ręki. Obrączki
firmy Van Cleef and Arpel,
model "alliance" , vi cenie
400 marek każda. We Francji
obrączki ślubne nosi się na lewej ręce.
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A oto inne fakty, przypuszczenia. W dniu 1 marca Karolina jako pierwsza dama
uczestniczyła w Balu Róż. Tego wieczoru miała jeszcze
ślubną obrączkę
męża Stefano. Już

zmarłego

17 kwietnia

Louis Moulin odzyskiwał przytomność. Napastnik głośno sapiąc krępował mu ręce . W poświacie księżyca Moulin dojrzał
Zbliżający się przedmiot. Chłód
przenikającej przez odzież wilgoci. W dłoniach dręczyciela roz-

•

I;CA

, ,
MIŁose
-

A oto co powiedziała Karolibr. na inauguracji Tygodnia
Kultury w Monte Carlo zjawina do przyjaciółki: -.,. Moje
ła się b.ez obrączki. Symbol
następne wesele będzie tylko
małżeństwa ze Stefano znikdla rodziny i bez aktu pań
nął. Dwa dni później Vincent
stwowego". To zgodne jest
z życzeniem Vincenta. On koLindon niespodziewanie goś
cił w Monaco. W południe był
cha Karolinę, nie księżniczkę.
(BUd Woche)
on przyjęty w pałacu przez
·księcia Rainiera. O czym
TŁUM. DANUTA
obaj rozmawiali, pozostanie
PAROL
tajemnicą.
Pewnego dnia
w domu Karoliny w San Remo odbyło się przyjęcie.
Przybyło na nie wielu przyjaciół z kwiatami i prezentami.
Zabawa trwała do późnych
godzin nocnych. Co to była
Na zdięciach:
za uroczystość? Następnego
1. Dzieci (na
ranka Karolina i Vincent mieli
zdjęciu
4-letni
nowe obrączki. Wiadomo
Pierre) kochają
też, że tylko w Monaco wolno
Vincenta i on koKarolinie, jako członkini ksią
cha je - jak ojżęcej rodziny dać zapowiedzi
ciec.
bez publicznego ogłoszenia
(zapis 11/47/64 z ustawy doty2. Tak szczęśli
czącej mieszkańców Monawej Karoliny dawco). Faktem też jest, że 19 , no już w Monaco
kwietnia br. odbyło się prynie widziano. Na
watne przyjęcie u burmizdjęciu z 5-łetnią
strzyni Monaco. Czy to było
Charlotte i Vincentem.
przyjęcie ślubne?

- Posada w banku rodzi czasem brzydkie 'pokusy, Musette.
Pracując w administracji
nie ma się kontaktu z wielkimi

błysła zapa/1<a i Moulin rozpoznając go zesztywniał zdumiony.
I wtedy drgający płomyk zataczając łuk opadł na jego marynarkę.

***

goś. szanlażować i przypłacił to
życiem, główkujcie Musette ...

***
- Miał pan nosa, komisarzu rzekł z podziwem Musette. - Od
sześciu miesięcy na prywatne
konto Hańcota wpływały duże

,

***
-

Otrzymałem polecenie -

komisarz Drapeau do zebranych w sali odpraw podwład
nych zawieszenia sprawy
Louisa Moulin. Półroczne dochodzenie nie naprowadziło nas
na żaden ślad ...
- Musette - Drapeau zaczepił aspiranta po zebraniu - proszę do mnie. Z raportem.
Musette pracował w Orleanie
pół roku. Od niedawna kierował
sprawą mo~derstwa na urzędni
ku bankowym.
_ Zmarły nazywał się Haricot
_ rozpoczął Musette ~atrząc
w napuchni ęte oczy komisarza.
_
Pięćdziesiąt lat, kawaler.
W banku miał opinię sumiennego pracownika.

widzieć błyski światła,

wpada

bójczych sprzed pięciu lat, zwróciło moją uwagę.

- Przypominam sobie - komisarz zmrużył oczy - została
otruta przez chorą psychicznie
siostrę specyfikami z własnej fabryki.
- Do dzisiaj rzecz jest niejasna.
Oparto się na poszlakach - zauważył Musette. - Kolejne zdarzenie: Dyrektor fabryki akumulatorów elektrolitycznych obchodząc
halę produkcyjną wpadł do kadzi
z kwasem solnym. Sledztwo umorzono. Potentat budowlany Groudiń? - Wtopiony w mieszankę betonową I w tym przypadku pozostaliśmy bezsilni.

kwoty. Pien iądze mogły pochodzić

szantażowanego .
Jeśli anonimowa informa-

od

cja o machinacjach w banku
okaże się prawdziwa. wszystko
stanie się jasne.
Wsiedli do samochodu. Gdy
kierowca ruszył, Musette zaczął
z wahaniem:
Skojarzyło mi się coś
w związku z zawieszonym
śledztwem .

-

Podpalacza? - Drapeau
usta.
- przeglądałem w archiwum
akta spraw prowadzonych przez
nasz wydz iał. Kilka z nich, na
przykład morderstwo na właści
cielce wytwómi środków owado-

wydął

- Jaki to ma związek z zawieszonym dochodzeniem?
- ZbieżnoŚĆ tych zdarzeń .
Każda ze zmartych osób należa
ła do elity naszego okręgu ,
uczestniczyła w życi u publicznym. I dziwna śmierć : wszyscy
zginęli jakby z ręki jednego zabójcy, posługującego się jakąś
u~iorną logiką spryciarza wodzącego nas za nos.
- Karkołomne rozumowanie
- ocenił Drapeau.
- Raczej intuicja ...
- P roszę ją testować poza
godzinami pracy - mruknął rozdrażniony komisarz - przepraszam. Dziś mija dziesiąta rocz-

iak

ne badania przyczyn i skutków
tej choroby.
,
Leki stosowane obecnie nie
pomagają tym chorym, u których migrena wynika wyłącznie
z uczulenia na różne potrawy.
Duży postęp w tej dziedzinie dały nowe metody rozwinięte

świat .
w londyńskim szpitalu Chańng
Cross, które posunęły naprzód
badania nad uczuleniem na róż
ne potrawy. Badania te otwierają
wiele budzących nadzieję perspektyw w leczeniu migreny i jej
zapobieganiu .
D.K.

Kram I enklawami

w depresję. Ataki migreny mogą być spowodowane niepokojem, szokiem , wyczerpaniem fizycznym lub psychicznym.
Słowo "enklawa" pochodzi od
A także zbyt jasnym lub błyska
francuskiego ..enclave", które
jącym światłem , intensywnym
z kolei wywodzi się od łacińskie
odchudzaniem, a nawet niezjego "clavis" - klucz. Ale w stodzeniem śniadania oraz zbyt
sunkach międzynarodowych endługim oglądaniem telewizji
klawa z kluczem ma nledużo
i pracą przy komputerze. Atak
wspólnego, raczej już z niewielmigreny może powodować okką dziurką Tak bowiem określa
res przed menstruacją i stososię w tej dziedzinie terytorium
wanie doustnie środków antypaństwa lub jego część, otoczokoncepcyjnych. Stwierdzono, co
ne ze wszystkich stron przez Inbyło dużym zaskoczeniem, że
ne państwo. Na przykład enklanawet bardzo silny zapach może
wą są Watykan czy San Marino,
spowodować atak.
państewka wtopione w terytoBardzo wnikliwie zbadano jedriumWłoch.
ną z przyczyn choroby to jest
W Europie zachodniej takich,
uczulenie na pokarmy, w których
zazwyczaj, pozostałości z daw·
zawarty jest ser, masło i mleko
nych czasów jest wcale niemało .
oraz różne warzywa i owoce, alNa terytorium Holandii jest kilka
kohol, kawa, herbata, mięso, ryby
enklaw belgijskich i niemieckich.
i inne. Chory może sobie sam poBardzo również kręta linia graniczmóc przez obserwację, co jadł
na między Szwajcarią a Niemcami
w dniu ataku i eliminowanie poszzrodziła bardzo wiele takich dziczególnych składników z jadło- '
wolągów. W okolicach Schaffhauspisu, a także unikanie zbyt jassen mała gmina niemiecka Bozi- .
nego światła, hałasu, napięcia
ger znajduje się na prawym brzepsychicznego, nadmiemego spogu Renu, wewnątrz Szwajcarii.
żywania alkoholu itp. Jednym ze
Niemiecka Konstanza ulokowana
środków
farmakologicznych
została na szwajcarskim brzegu
uśmierzających ból jest aspiryna. . Jeziora Bodeńskiego .
Fundacja Zjednoczonego KrólesEnklawą leżącą w Szwajcarii jest
twa ds: Migreny (UK Migraine
także włoska wieś Campione d'ltaTrust) jest dziś uznana za świato
lia. I:.eży ona w szwajcarskim kanwy autorytet w tej dziedzinie i ona tonie TlCino, na wschodnim brzegu
właśnie uważa, że w przypadku
północno-wschodniej odnogi Jemigreny najlepszym środkiem
ziora Lugańskiego, niedaleko od
jest metoclopramid.
mostu przez jezioro, po którym proFundacja zajmuje się także
wadzi autostrada i linia kolejowa do
gromadzeniem funduszy na baWłoch. Mieszkańcy tej miejscowoś·
dania ntld tą chorobą oraz innyci, a także Włosi jadący do Campio·
ne muszą poddawać się szwajcarmi form"ami pomocy ludziom
skiej kontroli celnej. WłOSCof żołnie·
cierpiącym; w klinikach angielrze i policjanci z kolei mogą udawać
skich prowadzone są intensyw-

się

do Campione tylko przez jezioro i bez broni.
Innym terytorium - reliktem
starych czasów jest hiszpańska
enklawa, miasteczko LIivia, leżą
ce na obszarze Francji, w środko
wych Pirenejach . Tereny wokół tego miasteczka, zwane tradycyjnie
Cedagne, należyły ongiś do Hiszpanii, która straciła je następnie
w jednej z wojen na rzecz Fraijcji.
Według
traktatu pokojowego,
Hiszpania musiała oddać Francji
wszystkie wsie leżące w tym rejonie. Ponieważ jednak LIivia nie była wsią - pozostała własnOŚCią
hiszpańską A że w głębi terenu
francuskiego - nikogo to wówczas nie martwiło .
Enklawami w Europie są jeszcze Księstwo Monako (na terytorium Francji) oraz brytyjski Gibraltar na południu Hiszpanii. Z kolei
leżące naprzeciwko Gibraltaru,
ale już na afrykańskim brzegu
miasta Ceuta i Melila są hiszpań
skimi enklawami na terytorium
Maroka.
Na świecie nieco dalszym także
trafiają się takie cudaki. Część terytorium Omanu oddzielona jest
od macierzystego kraju przez
Zjednoczone Emiraty Arabskie,
a Brunei leży wewnątrz Malezji.
Z powodu enklaw mogą wybuchać nawet wojny. Taki charakter
ma ormiański Karabach, usytuowany wewnątrz Azerbejdżanu .
Dotyczy to też azerskiego Nachiczewania w Armenii. Ba! Na terenie Kirgizji są trzy enklawy uzbeckie i jedna tadżyska. Także tam
krew może polać się w każdej
chwili.

~omyślane • ZaS~Slane
Mój dobry, ze starych czasów "Sło'
wa Ludu" (1950 rok i nieco dalej) przyjaciel, dziennikarz i poeta Marian Nar·
cyz Listowski, przeniósl się byt w następnych latach do Lublina i po latach
kilku odwiedził stare Kielce. skąd pojechał do ... Ćmielowa, gdZie zwiedził fabrykę porcelany.
I potem - w lubelskiej "Kamenie"
pomieścił o ćmielowskiej porcelanie
wierszyk pod prostym, ale jakie pięk
nym tytułem "Kubeczek". Muszę go czytelnikowi przypomnieć :
"W Ćmielowie są czarOdzieje,
którzy z ciasta robią śliczne cacka.
Porwałbym jeden kubeczek znienacka,
, nica śmierci mojej żony. jestem
w kiepskiej formie.

***
Drapeau prowadził służbowe
go .renaulta". Obok, zamyślony
Musette oceniał szyfrowaną
wiadomość, którą U2:yskał właś

nie przez radiotelefon . ..
Dlaczego nie powiedział
pan komisarzu, że znał pan Hańcota - zapytał nagle.
Drapeau był zaskoczony.
Pracowaliście
razem
w Lyonie - ciągnął Musette przyjaźniliście się. Po śmierci
żony przyjechał pan do Orleanu,
wkrótce zjawił się także Haricot.

SCICI

Odłożył gazetę.

- Późno domyśliłeś się, Haricot - szepnął do siebie i zadrżał
na myśl o oczekującym go spotkaniu .
mówił

nych. Drugi to opracowanie dokładnych testów dla określenia
poszczególnych rodzajów alergii, wywołujących objawy migreny.
Symptomy są bardzo różne,
ale zawsze występują bardzo
silne bóle głowy, a czasem
mdłości i wymioty. Częste są
również zakłócenia wzroku,
a cierpiący na migrenę może

***

pieniędzmi. Sądzę, że powinniś
my nieco pogrzebać w przeszłości Haricota.
- Próbuje pan komplikować
zniecierpliwił się Drapeau a może było tak: Haricot odkrył
w banku machinacje, zaczął ko-

Haricot ponownie przebiegł
wzrokiem treść notatki prasowej:
.Wczoraj w godzinach porannych, przy trasie w kierunku Lyonu znalezionQ częściowo zwęg
lone zwłoki Louisa Moulin, właś
ciciela sieci dy~rybutomi paliw
w całym kraju. Sledztwo prowadzi prefektura policji w Orleanie".

ra

Czy pańska żona zmarła naturalną śm iercią?
Drapeau drgnął.
- Przygn iótł ją regał z książ
kami - wyjaśnił. - Wypadek.
- Książki miały związek z jej

zawodem?
- Co? Tak, poniekąd . TeŚĆ był
wydawcą Sophie jego prawą rę
ką

- Właśnie ... Haricot musiał
się domyślać - mówił cicho Mu-

sette - że pan, z sobie znanych
powodów zgładził żonę· Jednak
siedział cicho. Po latach w Orleanie zamożni obywatele giną
w niezwykłych okolicznościach.
Haricot w którymś momencie
wpada na genialny pomysł roz-

lEK

http://sbc.wbp.kielce.pl

wiązania

który wprost do mnie się śmieje .
miałbym w domu pamiątkę z wy.
cieczki.
Kubeczek absolutnie zaczarowany,
amulet na zgryzoty i rany.
I gdy piszę wiersze, pHbym nim kawę ,
'
nawet likier, gdy będą twoje imieniny,
i wierzę , że wiersze byłyby ciekawe,
a ja sam byłbym może nawet inny ... "
"Daje mi pan sześć lat życia - spytał
swego lekarza Honoriusz Ba/zak. - To
nie tak wiele. Ale - zdążę jeszcze przejrzeć 50 tomów swych książek , Wyrzu·
cę słabe stronice, dodam w nowych,
poprawionych - więcej piękna ... Wola
człowi ecza czyni cuda ... W ciągu sześ
ciu dni mogę dać światu nieśmiertel
ność . Światu, który stworzyłem .. ."
I to były ostatnie słowa Honoriusza
Balzaka.

tych spraw. I rozpoznaje pana dzieło. Bezbłędn i e
zauważa , że w każdym przypadku śledztwo zręcznie prowadzone jest na fałszywy trop. Któż
ma lepstą po temu sposobność
Co to jest gramotka? To ulubiona
niż szef miejscowej policji. Po
potrawa ludzi w Bolkowie. Holendrach
spłonięciu Louisa Moulin Haricot
i Komórkach. Tarte ziemniaki wrzuca
za milczenie żąda od pana piesię do garnka z wrzącą wodą Gramotniędzy . ..
ka jest znakomita. Oczywiście - kraKomisarz powoli skierował na
szona.
Musetta
błyszczące
oczy.
* •• "
W przypływie podniecenia czeŻołądki ludzie mają jednakowe. Ale
kał na dogodną chwilę.
głowy różne . No i - serca.
- Spryciarz Musette - powiedział chrapliwie - zgadłeś. UsuZiemia patrzy na nas. Uważajmy.
nąłem ich. Tych zepsutych, żąd
nych pochlebstw głupów. Nie
TADEUSZ BARTOSZ
znosiłem ich wywyższania się
i fałszywej szczodrości. To byli
cyniczni złoczyńcy z moją żoną
na czele, kochali tylko forsę
i władzę . Tak, oswobodziłem od
nich społeczeństwo ...
- Pan oszalał - przerwał MuAnalfabeta dyktuje nauczysette. Uczucie triumfu ulotniło
cielowi list do swego brata. Na
zakończenie wrzeszczy z całych
się . Z rosnącym strachem patsil:
rzył na odmienionego komisa- Serdeczne pozdrOWienia
rza. I nagle Drapeau skręcił
dla dziadka!
w boczną drogę . Ostro zahamo- Czemu pan tak krzyczy? wał. Musette niezdecydowanie
dziwi się nauczyciel.
s ięgnął pod marynarkę· Nie zdą
- Bo dziadek jest głuchy jak
żył. Drapeau potężnym uderzepień!
niem kolby pistoletu przedziura• wił skroń
Musetta. Zadał
Kapelan więzienny do skazaz wściekłością następne ciosy.
nego złodzieja kieszonkowca;
Póiniej sapiąc oparł głowę o fo- Gdy wyjdziesz na wolność,
tel ~mochodu j zamknął oczy.
chciałbym ci pomóc.
Jak błyskawice ciemność jego
- Niestety, ksiądz me moze mi
myśli rozjaśniły wizje ~awych
pomóc. Mój zawód wymaga ogzbrodni. Znów czuł s,ę n,epokoromnej wprawy.
nanym bohaterem. Oto znisz:
ks.
czył kolejnego wroga na swej
drodze.
Komisarz Drapeau spojrzał
w lusterko wsteczne, starł z policzka krwawy ślad i zabrał się do
uprzątania ...
PIOT R MŁYN A RCZYK

Uśmiechni; się!

Wydarzenie to miało miejsce
w czasach, w których gdzie
splunąć był sklep, a gdzie sklep
tam splunąć. A każdy z nich m i ał
najlepszy towar i najniższe ceny.
Dwie siostry wraz z mężami
dzierżawiły starą drewnianą ruderę prowadząc wspólnie biznes nazywany sklepem. Starsza
siostra z mężem byli znaczl)ie
zamożniejsi, bowiem posiadali
własną willę, "malucha" i samochód dostawczy marki "nysa".
Stąd też ich udział w zyskach był
większy, jako że szwagier pełnił
tu funkcję zaopatrzeniowca.
Mąż młodszej siostry był goło
dupcem, bo pracował na chleb
w państwowej robocie, a jedynie po pracy i w święta stawał za
ladą jako sprzedawca. I tak
wspomniana rodzinka żyła

,

ReVlolucia
seksualna
rozpoczął dziapierwszy dom publiczny, a tutejsi transseksualiści osoby, których płeć psychiczna jest odmienna od płci fizycznej - zarejestrowali swe
stowarzyszenie.
Miarą trwającej w Rosji rewolucji seksualnej jest inauguracja
działalności pierwszego moskiewskiego domu publicznego.
Zlokalizowany przy Prospekcie
Wo/gogradzkim, w kilku 2-poko·
jowych mieszkaniach, oferuje
swe usługi po wyjątkowo wygórowanych, jak na tutejsze warunki - cenach. Pierwsza godzina spędzona w wynajętym wraz
z "panienką" mieszkaniu kosztuje 8000 rubli, a każda następna
- 4000 rubli. Przeciętna płaca
wynosi w Rosji 5900 rubli, zaś
aktualny kurs dolara ukształto
wał się na poziomie przekraczającym 200 rubli.
Zdecydowanie tańsze są usługi moskiewskich "panienek"
płci męskiej. Pod telefonem,
opublikowanym w prasie pod
hasłem: "Usługi dla bogatych
dam. Orgazm gwarantowany"
za Jeden seans skupieni w nieformalnej firmie młodzieńcy biorą 2000 rubli.
Tym wszystkim, którzy deklarują swą przynależność do
mniejszości seksualnych Moskwa oferuje działalność w ... stowarzyszeniu transseksualistów,
oficjalnie
zarejestrowanym
w ostatnich dniach przez Ministerstwo Sprawiedliwości Rosji.
(opr. CH)

W Moskwie

łalnOść

zgodnie i bogobojnie przez parę
lat
Traf chciał, że pewna firma
państwowa zbankrutowała - co
dzisiaj jest ną porządku dziennym - ogłaszając , że odsprzeda
lub wydz i erżawi na dogodnych
warunkach okazałą ruderę przy
pryncypalnej ulicy. Tej okazji jak nietrudno się domyślić starsza siostra z mężem, wybitnym już specjalistą od biznesu,
nie przegapiła . Zainwestowali
zgodnie z zasadą że kto się
strat boi ten zysku nie ogląda.
Remont i wystrój sklepu trwał
parę miesięcy, podczas których
młodsza siostra z mężem po fajrancie, pracowali w drewnianej
budzie na siebie i szwagra biznesmena, który właśnie kończył
swój supermarket.
Rodzinny rozwód w interesach był nader skromny, chociaż
zamożniejsza
i obrotniejsza
część rodziny nie ukrywała radości z tego faktu, robiąc sobie
wielkie nadzieje. Nic dziwnego.
Na frontowej śćianie olbrzymi,
kolorowy napis zachęcał do
sklepu ogólnospożywczegci z piwem włącznie. A przyznać trzeba, że oprócz podpasek ze
skrzydełkami można tu było nabyć niemal wszystko. Brakowało ·
jedynie ... klientów.
- Tymczasem młodsza, no
i biedniejsza siostra~ handlowała
z wielkim powodzeniem w swo-

im sklepie-budzie warzywami,
owocami i innymi delikatesami.
Zatrudniała nie tylko męża po
pracy, ale i matkę emerytkę .
Prawdziwa bomba wybuchła ,
w spokojnej dotąd i bogobojnej
rodzinie , na w i eść o tym , że
szwagier gołodupiec kupił na
giełdz ie zachodniei.marki samochód . Tego było już za wiele.
Druga połowa rodziny poczuła
się jak rażona piorunem. To im
nie może ujść na sucho, no bo
kto to widział, aby taka marnota wyskakiwała przed orkies-

święconym nagłym zagini.ę

ciom ludzi i staraniom rodzin,
a także władz o ich odnalezienie.
-Gallieni doszedł do przekonania, że wiele z tych przypadków
(a jest ich we Wloszech co roku
30 tys., z czego większość ginie
bezpowrotnie) to wybory świa
dome, działania z premedytacją
podyktowane wolą zerwania
z dotychczasowym życiem, jego
szarzyzną bądź przeciwnościa

mi nie do zniesienia.
Postanowił

więc

pomagać

z

s
r

J

trę? Muszą dostać nauczkę,
postanowili poniżeni kapita-

.
Zaprosili tedy do siebie na
skromny podwieczorek starego
znajomego, który akurat był szefem państwowej firmy, w której
pracował szwagier - _mąż młod
szej siostry. Skutki tego przyję
cia były takie, że po dwóch tygodniach .wrednego szwagra"
wylano z roboty. ~ało tego. Powiadomiona j' odpowiednio pouczona właścicielka drewnianej
6udy, podniosła im dwukrotnie
czynsz dzierżawny.
liści.

I tak rodzinka została skłó
cona na amen, bo w biznesie
nie ma miejsca na miłość. Jak
tu nie wierzyć w to, że z rodziną wychodzi się najlepiej tylko
na fotografii?
.
TADEUSZ LOTOS

Hej, ludzie, ludzie, czy
ktokolwiek z was nie słyszał
o Janosiku, słynnym harnasiu, postrachu podtatrzań
skich zamków, dworów
i bogatych plebanii? O dziko przystojnym harnasiu,
z rownągracją włażącym na
stromą górę Jak i na ładną
dziewuchę?

e retar
- Jesteś gospodynią tego pomieszczenia - mówi
głos zza kadru filmowego,
podczas gdy kamera pokazuje pomieszczenie w dniu
poprzednim, pozostawione w artystycznym nieła
dzie. Resztki kawy w filiżankach, pety w popielniczce, wywalające się
z otwartej szafy papiery
i miotająca .się vi tym
wszystkirr' w chwili rozpoczęcia urzędowania pani
"na sekretariacie". Skąd
my to znamy? My - pukający codziennie do drzwi
sekretariatów w dziesiąt-

kach urzędów i instytucji?
Po prostu znamy to z naszej codzienności.
Ale jest już i inna codzienOto gazetowe ogłosze
nie: znana firma (nazwisko
właściciela figuruje w pierwszej piątce naj bogatszych Polaków w rankingu tygodnika
"Wprost") zatrudni wysoko
kwalifikowane sekretarki ze
znajomością języków obcych
i umiejętnością obsługi nowoczesnego sprzętu biurowegokomputer, edytor tekstu, fax.
Obowiązkowe minimum jest
właśnie takie. A ponad to minimum wymagania są dużo wyż
sze. Jakie?
Lepiej raz zobaczyć, niż
dziesięć razy przeczytać, czy
uslyszeć. Z tej prostej prawdy
bierze się modna ostatnio produkcja kaset wideo adresowanych do różnych odbiorców,
na . przykład do tych, którzy

ność.

chcą się odchudzić, uprawiać

W skromnej dzielnicy Mediolanu, w oficynie w głębi
podwórza, prowadzi od roku
niewielkie biuro 48-1etni Umberto Gallleni. Na pomysł jego
otwarcia wpadł po programie
stacji telewizyjnej RAI, po-

F
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Nietrudno

przychodzi mu
przekonać, że zasoby tych, którzy pragną zerwać z dotychczasowąegzystencją niezbyt imponujące w krajach zachodnich,
stanowią prawdziwą fortunę
dokąd pragną się przenieśc. Gallieniego nie interesuje przeszłość jego klient9w,
ich ewentualne długi, jak też,

tam,

powody, dla których zamierzają zniknąć.
Najczęściej
są
mml
mężczyźni (80%), ok. 5O-Ietni,
żonaci, mający dorosłe dzieci,

odłożoną pewną sumę pienię

zdrowy styl ~ycia, albo doskonalić się w sztuce oiznesu . Dla
tych ostatnich wydano właśnie
kasety z serii "Wideoteka menedżera". Profesjonalny trening dla sekretarek zaczyna
się od scenki filmowej, w skrócie wyżej opisanej. Jest to
oczywiście przykład na "nie".
A przykłady na .tak" warte są
uwagi nie tylko sekrętarek.
Gracja i elegancjcłr Elegancka kobieta podąuvza moda.
ale w bezpiecznej odległo
ści, musi lwyrzec się awangardy, ale musi być ubrana
od stóp do głowy. Głowa
zawsze jak od fryzjera, żadne
loczki, żadne fioczki czy też

uczesanie na anielicę. To do
dobrego tonu nie należy. Makijaż pastelowy, nie wyzywający.
Rady dla sekretarek są także
takie. Równie ważny jest
sposób poruszania się. Jak
siadać na krześle, a jak siadać
na fotelu (inna technika), jak
wsiadać do samochodu i jak
schodzić po schodach. Częś
cią filmu zatytułowanego .Sekretariat menedżera" jest i taka
lekcja, której udziela sama
Małgorzata Niemen, pierwsza
modelka .Mody Polskiej".
Katalog profesjonalnych zasad dla sekretarek obejmuje
także dobre obyczaje, np. jak
podawać kawę (3/4 filiżanki)
i jak podawać koniak, zdarzają
się przecież specjalne okazje.
Jak reagować na zdenerwowanych, spieszących się ~ra
cowników fi rmy,_którzy natychmiast chcą się wedrzeć do gaszefa
(sekretarka
binetu
uruchamia wtedy całą siłę spokoju) i jak reagować na wejście klientów i kontrahentów
(sekretarka wstaje, wita z uś
miechem, jeśli szef jest zajęty,
proponuje' coś do picia, coś do
poczytania).

bro", ale na konwencjonalnej
szubienicy. Przed śmiercią
puścił farbę 'na sam widok
stronach Tatr szaleje, niczym
katowskich kleszczy ...
halny, debolszewizacja, wyTe ąpinie uczonych historychodzą na jaw rzeczy równie
ków musiały zirytować Sł0okrutne jak zawartość teczek
waków: przyznacie państwo
Macierewicza. Konieczność
sami, że dekomunizacja byrozliczenia się do ostatka, do
wa okrutna. Nic więc dziwnedna, z naszą przeszłością
go, że pierwszym obrazem,
skłoniła historyków słowac
zrealizowanym przez nowo
kich (Janosik, wbrew powpowstałą spółkę WN Danuszechnej opinii, nie urodził się
bius Film Bratislava będzie
na Krupówkach, ale na sł0film fabularny o "Słowackim
wackim Liptowie) do baczn,eRobin Hoodzie". Oczywiście,
go przejrzenia akt personalscenarzysta zadbał o to, by
nych zbójnika.
Juraj Janosik oczyszczony
No i teraz, imaginujcie sozostał z błędów i wypaczeń
bie państwo, że jak się okazuideologicznC>-9rganizacyj
je, żyjący na przełomie XVII
nych, doskonale skakał
i XVIII w. harnaś należał i tańczył, tudzież reprezenwstyd powiedzieć - do gatuntował jurność godną swej
ku zwykłych wędzikaletów.
Szefem bandy był jedynie
legendy.
Kto go zagra? Ha, budżet
przez dwa lata, niecnie WY-o
wytwórni - milion dolarów gryzłszy swego poprzedniwskazuje, że wśród potenka; do ataku na zamek czy
cjalnych kandydatów: Roplebanię chadzał ukryty za
berta de Niro, Sylvestra Stalplecami towarzyszy; przez
cały czas swego zbójowalone czy Kevina Kostnera
nia nie chciało mu się nikonajwiększe szanse ma nasz _
go zabić. Wprawdzie rze.
Marek Perepeczko - ala kto
czywiście łupił kościoly, ale
wje, kto . wie ... ? Producent
współczesna interpretacja
zwrócił się przy tym o pomoc
tego faktu nie może być kofinansową do wszystkich
rzystna. Skok przez watrę?
rozsianych po świecie Sło
waków: ratujmy odkomuszoHa, najczęściej bywał tak piną legendę! W zamian za
jany, że wpadał do ognia.
Dziewczyny? Hi, hi, hi datek ofiarodawca ma prawo
śmiały się hoże Słowaczki: . współdecydowania o obsaJanosik? Udaje koguta, ale - dzie personalnej filmu.
Welcome, Mr Yuray Yadziubnąć uczciwie nie potrafi!
.
nosheekh! Do zobaczenia
na ekranach! Tylko na liNo i wreszcie rzecz najwstydliwsza: okazuje się, że
tość boska. dopilnuj, żeby
reżyser zrobił z ciebie kałajdus zabierał biednym,
wał prawdziwego chłopa •••
a dawał bogatym i że wcale
A.I .
. nie powiesili go "za piąte że-

sny
h.•.

Oczywiście to wszystko, to
już górne rejestry wtajemni-

czenia. Ale czy wszystkim sekretarkom, także tym z którymi
my - klienci i petenci różnych
instytucji stykamy się na co
dzień - nie przydałby się taki
właśnie, profesjonalny trening
na wysokim poziomie wtajemniczenia? Wiedza łagodzi obyczaje. No, właśnie!
MAJA KOWALSKA

dzy i trudny do zniesienia bagaż
stresów, problemów rodzinnych,
zmęczenia życiem lub nie speł- .
nionych marzeń. Jedyne o co
pyta, to o ważne paszporty.
Biuro działa na pograniczu legalności, ale nie było jeszcze kłopo
tów z policją zaś przed poszukiwaniami rodzin broni się tajem-

tym, którzy - bez względu na
motywy - postanowili "rzucić
cumy", radykalnie odmienić swój
los, a przede wszystkim wyjść
nicą zawodową
z dotychczasowego obiegu. OtUmberto Gallieni w ciągu 10
worzył biuro podróży - w jedmiesię~y ułatwił już wyjazdy
ną stronę. Na razie kierunkiem
. w nieznane 87 osobom i przyproponowanym jest Madagas:.. gotowuje 100 dalszych. Pokar, gdzie ma wielu przyjaciół
wróciło tylko 4 czy 5 osób. Jego
dostatecznie wysoko postawiohonorarium to 400 dolarów, chynych, by zapewnić jego klientom
ba że klienci chcą by im towa. miękkie lądowanie" i pełną dysrzyszył i ułatwił pierwsze kroki
krecję co do miejsca osiedlenia
na nowej drodze życia . Ma już
się. Już niedługo zamierza ofezgłoszen ia z Niemiec i Wielkiej
rować e.kspatriację do WeneBrytanii, gdzie zresztą organizozueli, Kostaryki i Brazylii.
wane jest podobne biuro podróży. Spodziewa się też zgłoszeń
z krajów wschodnich . Dotychczas jedyną jego konkurencją chociaż me dla wszystkich - jest
Legia Cudzoziemska.
\
M.J.

Ba, kto by go nie znał! Tyle
że dopiero teraz, gdy po obu

Emeryci ze szkockiego miasteczka Helmsdale (północna Szkocja)
nie mogli się nadziwić, gdy na progu swych domów znaleźli pewnego
ranka łososie podarowane im przez współczesnego Robin Hooda.
Zdziwienie mieszkańców miasteczka było tym większe, że do każ
dego ładnie opakowanego prezentu dołączona była karteczka z ży
czeniami .smacznego" od "życzliwych kłusowników".
Jedna z obdarowanych, którą ogarnęły skrupuły, zadzwoniła na
komisariat z pytaniem, co powinna zrqbić z tym podarunkiem. W odpowiedzi usłyszała: .Trzeba nalać wody do gamka ... "

(RAF)
kie odkryto 6 sierpnia 1968 roku.
Kula zawierała 540 listów o ogromnej dziś wartości.
Dwaj znani podróżnicy
czechosłowaccy, a zarazem pisarze - Hanzelka
i Zimund zbierali znaczki pocztowe od najmłodszych lat i jak piszą w swoich wspomnieniach
"znaczki były dla nas pierwszą
lekcją geografii, historii, zoologii,
biologii i ~dzynarodowej polityki. Znaczki rozbudziły w nas
tąkie zainteresowanie, że na
w~ele . pytań szukaliśmy odpoWiedZI na mapach, w literaturze
a później w czasie naszych po_
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tym razem poświęcimy
trzy krótkie odcinki fałszer
stwom znaczków pocztowych związanym z działaniam i
wojennymi. Już w okresie
pierwszej wojny światowej na
terenie Niemiec ukazały się
znaczki niemieckie 10i 15 Pftypu Germania, wykonane przez
Anglików na zamówienie agentów wywiadu holenderskiego
z organizacji "Patrie et Liberte",
z siedzibą w Hadze. Znaczki te
służyły do frankowania przez
organizacje szpiegowskie i oddziały dywersyjne aliantów ulotek, broszur itp., specjalnie
fabrykowanych dla żołnierzy

1

niemieckich. Wszystkie te
paczki i pisma, nie wzbudzając
podejrzenia wladz, były oficjalnie doręczane przez pocztę
niemiecką
,
(cdn.)
W okresie oblężenia Paryża podczas wojny francusko-pruskiej
18701871, pocztę ' ze stolicy Francji
wysyłano drogą powietrzną balonami, ale także w metalowych kulach wrzucanych do
nurtu Sekwany. Wiele z tych kul
uległo uszkodzeniu, niektóre
zaś utkwiły w mule, gdzie przeleżały dziesiątki lat zanim je wydobyto. Ostatnie znalezisko ta-

2

http://sbc.wbp.kielce.pl

dróży".

Kolarstwu - słynnemu "Giro d'ltalia", który przemierza szosami Włoch już 75
lat poczta tego kraju poŚWięciła
okolicznościowy znaczek pocztowy. W dwa dni później , 25 maja ukazał się w okienkach pocz-

4

Włoch znaczek okolicznościowy upamiętniający

towych

zdobycie mistrzostwa kraju
w rozgrywkach piłkarskich
1991/92 przez drużynę AC Milan. Otó reprodukcja tego
znaczka.

Kiedy w latach pięćdziesiątych młody włoski ksiądz
Francesco Collasuonno stawiał pierwsze kroki na niwie
dyplomacji watykańskiej zapisał się na trzyletni kurs ję
zyka rosyjskiego organizowany przez ambasadę radziec- .
ką w Rzymie. Obecnie znajomość tego języka jest mu niesłychanie przydatna. Arcybiskup Francesco Collasuonno od dwóch lat jest przedstawicielem Stolicy
Apostolskiej w Moskwie.
Stosunki między Stolicą
Apostolską a Federacją Rosyjską są oficjalne, ale nie dyplomatyczr)e - stwierdził w wywia-

dzie udzielonym Aleksiejowi
Barminowi z .Niezależnej Gazety" arcybiskup F. Collasuonno.
W Moskwie nie ma apostolskiej

ZBAWIE NY
tYK
- To był doświadczony kierowca. Nigdy nie "szarżował"
za kierownicą Dlaczego spowodował wypadek, zjeżdżając
na przeciwną stronę jezdni? zadają sobie pytania znajomi
Tadeusza, który leży teraz
w szpitalu z połamanym krę
gosłupem i nogami.
Pogoda była niby sprzyjająca,
ale kierowca nagle zasłabł. Nigdy przedtem nie chorowęł na
serce ...
Zasnąć przy kierownicy? Nigdy - zastrzega się niejeden kierowca. A potem nagle, nie wiadomo jak i kiedy · dochodzi do
groźnego wypadku. Sen okazał
się silniejszy ...
Tak, tak. Nie zdajemy sobie
nawet sprawy jak wiele wypadków drogowych tzw. niewytłu
maczonych, powodowane jest
zasłabnięciem
kierowcy lub
znacznym zmniejszeniem się je-o
go sprawności fizycznej · i psychicznej. Jak w wielu z nich
głównym winowajcą jest... pogoda! Ten nagły kryzys ma bowiem najczęściej miejsce
w czasie przechodzenia frontów atmosferycznych. Rów-

nież w tym czasie wzrasta liczba
wykroczeń drogowych popełnia
nych właśnie przez kierowców,
a także liczba wypadków drogo-

Św.. Klemens - wydawać by
nie podlegający ustawie lustracyjnej, może mieć

w najbliższej przyszłości poważne kłopoty. Jego święte
imię nadano ostatnio słynnej
praskiej gospodzie nU komunistów" naprzeciw olbrzymiego gmachu b. KC KPCz w Pradze.
Gospoda - zwana wcześniej
od imion wysokich działaczy partyjnych (Zapotocki, Novotny, Kapek) .u trzech Tondów" - jeszcze niedawno tonęła w powodzi
czerwonych flag, na ścianach
wisiały portrety Stalina, Lenina
i brodatych klasyków. Do
umieszczonego w kuchni portretu Breżniewa można było za 3
korony rzucać lotką pipa przy
beczce z piwem miała kształt
sierpa i młota, bar wypożyczał
dzieła Lenina, zaś formą obligatoryjną w stosunkach z kelnerem był zwrot .towarzyszu".
Miejsce .U komunistów" trzeba
było rezerwować z dużym wyprzedzeniem - ale też w dniu
wybuchu w listopadzie 1989 aksamitnej rewolucji" w Czechosłowacji należało do partii 1 mln
750 tys. członków (co czwarty
dorosły obywatel), wspólpracównikami bezpieki było 156 tys.,
zaś 40 tys. członków liczyła tzw.
Ludowa Milicja.
Obecnie gospodę przejęło
nieskore do głupich żartów
pr:zedsiębiorstwo . Sympozjum"
proponując .u sługi na europejskim poziomie z widokiem na
jaskinię
diabła".
Tradycyjna
czeska potrawa - pieczeń wieprzowa z kapustą i knedlami
kosztuje 58,40 koron, gulasz
z dzik 111, piwo trzebońskie 19
(tanie, jak na centrum Pragi).
W ogóle - jak komentuje przechrzczenie .Komunistów" bratyslawska .. prav?a" - .za wła~zy
totalitameJ było Jakby Inaczej.
Praska śmietanka postkomunistyozna przeniosła: się więc do
r tauracji.U starej n?menklatu "- ale zapewne I tam dos gną ją długie ręce kolejnego
ś ·ętego.

LES~EK MAZAN

plomatyc~nego.
Nawiązanie tego

rodzaju stosunków dyplomatycznych zaczęło się od wizyty w Watykanie
ostatniego prezydenta ZSRR
Michaiła Gorbaczowa w grudniu
1989 roku. Prawie dokładnie
w dwa lata później papież Jan
Paweł II przyjął pierwszego prezydenta Rosji Borysa Jelcyna.
Podkreślając, że papież Jan
Paweł II przywiązuje wielką wagę do stosunków z Rosjąarcybi
skup przypomniał świadczące
o tym fakty: wyznaczono biskupów we wszystkich diecezjach katolickich w Rosji,
w Moskwie otworzono ośro
dek "Caritasu", który ma Już
swoje filie w innych miastach
Rosji. Otworzono także kolegium im. ŚW. Tomasza z Akwinu, które przygotowuje nau-

czycieli religii. Ponadto rosyjska prasa odnotowała fakt
podpisania przez generała jezuitów dekretu o podjęciu
przez ten zakon działalności
na terytorium Rosji. Zapowiedziano też podjęcie działal
ności wydawniczej: ukazywać
się będzie czasopismo katolickie w języku rosyjskim.
Na pytanie dziennikarza ;Niezależnej Gazety", co w sytuacji
tak dobrze rozwijających się
wzajemnych stosunków jest
przeszkodą w wizycie Jana
Pawła II w Rosji, arcybiskup F.
Collasuonno odpowiedział:
- Ojciec Święty bardzo chce
odwiedzić Rosję. Jego podróże
są częścią jego służby apostolskiej. Jego przyjazd do Rosji
miałby także wielkie znaczenie
ekumeniczne i służyłby polepszeniu stosunków między Koś
ciołami: prawosławnym i katolickim. Jednakże to mogłoby się
odbyć w atmosferze braterstwa, której jeszcze nie osiąg

wilgotność,

RZYM KOLUMNA
TRAJANA

nięto.

(Al)

.

wych.
Przechodzenie frontu chłod
nego powoduje wzrost podraż
nienia i zdenerwowania ze
skłonnością do zbyt gwałtow
nych reakcji na wydarzenia.
Z kolei front ciepły i ten nasuwający się dopiero na front
zimny przyczyniają się do wytworzenia uczucia ospałości,
zmęczenia, zbyt.Późnego i nie
zawsze należytego reagowania
na szybko zmieniające się sytuacje w drodze.
Nadmiar ciepła może spowodować skłonność do sennośGi
i do pewnego rodzaju lenistwa.
W słońcu kierowca może ulegać
złudzeniom spowodowanym falującym powietrzem. Natomiast
brak słoMa powoduje przyspieszenie zmęczenia fizycznego
i psychicznego, osłabienie uwagi i senność wywołaną szarzyzną i monotonnością obrazu drogi: kierowca widzi kontury przedmiotów mniej ostro i · gorzej
rozróżnia ich barwy.
Zimno natomiast powoduje
znaczne zwolnienie czynności
kierowania samochodem. Opóź
nia reakcję, może wywołać nawet
w krańcowych przypadkach bez- I
wolność prowadzącą do wypadko. Podobne objawy wywołuje:
zwiększona

się mogło

nuncjatury, ·a w Rzymie nie ma
rosyjskiej ambasady przy Slplicy
Apostolskiej. Tym niemniej są
przedstawicielstwa, które speł
niają normalne funkcje dyplomatyczne, a ich kierownicy i personel korzystają z immunitetu dy-
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ej Królewska Mośf Sirikil (59),
kr610wa Tajlandii, jest według
rezultat6w ·wszystkich ankiet

i badań najpopularniejszą osobą
w tym kraju. Jej życzliwość, piękny
uśmiech i nłezwykta walka o uratowanie swego życia przydaly jej jeszcze zwolenników.
Walka o życie królowej trwała sześć
lat i był to okres dla wątłej kobiety (149
cm wzrostu, 46 kg wagi) niezwykle
ciężki. Spędziła go albo w szpitalu, albo
w łóżku w królewskim pałacu . Diagnoza lekarska była jednoznaczna i bezlitosna: rak.
Wydarzył się jednak prawdziwy cud.
Królowa przystąpiła do pracy z podobną energią. jak i przed chorobą: uczestniczy w oficjalnych "Spotkaniach, rozmowach, występuje publicz,nie. Ona
sama swojego uzdrowi!lnia nie jest
w stanie wytłumaczyć niczym innym
niż cudem. Jest wierzącą. praktykującą
buddystką. składała ofiary w świątyni.

Cudo~e
uz;dro~ienie
królo~ei

Si ri kil'
Jej małżonek, król Rama IX Bhumibol
Adulyadej (64) z uśmiechem twierdzi,
że przyczyna wyzdrowienia tkwi gdzie
indziej. Sirikit za zgodą małżonka wybrała się w długą podróż do Paryża ,
o której już od dawna marzyła. Paryż
był bowiem miastem jej snów, spędziła
tam na studiach naj piękniejsze lata
młodości, ma tam wielu przyjaciół. Do
Bangkoku powróciła zupe/nie odmieniona, z walizami pełnymi nowy.ch
ubiorów. a głównie ze wspaniałymi
wspomnieniami.
Odżył takie i król Bhumibol, który
wskutek długiej choroby swej żony, "najpiękniejszej perly Orientu", by! w głębo
kiej depresji. Dziś królowa przy każdej
okazji występuje u jego boku, a król podczas wizyt państwowych opowiada swym
gościom o wielkIm cudzie, który dla jego
pięknej żony uczynił Budda.
Tym&:zasem jeden z buddyjskich
mnichów pisze ksiąitlę o cudownym uzdrowieniu, a lIsiąitla ta ma stał się oficjalnym .podręcznikiem w kościelnych

mgła

i opary.
O tym wszystkim powinni pamiętać kierowcy wyruszający
w podróż. Najlepszym lekarstwem jest przerwanie na jakiś
czas jazdy, gdy samopoczucie
się pogarsza. Ogrzanie się IUQ
przeciwnie - ochłodzenie. Łyk
rześkiego pQwietrza ma często
zbawienną moc i znaczenie dla
dalszej bezpiecznej jazdy. Kilka
minut przerwy na dotlenienie organizmu zawsze musi się znaleźć. A wtedy nie oddali nas od
celu szpitalne łóżko czy podróż,
ale w ... zaświaty.,.

szkołach.

LW.

TERESA KWAŚNIEWSKA

Zasłyszane
Po pOOocy można ...

i ciekawe
Cesarska ryba

_ Po długiej i burzliwej dyskUSji na teWaszyngtoński Smithsonian Instimat dreszczowców i filmów o tematytution nadał nazwę dotąd nieznanemu
ce seksualnej w amerykańskiej telewigatunkowi ryb, które odkryto w wozji senat tego kraju podjął decyzję: nadach szelfu indonezyjskiego. Jej naudawanie Ich w godzinach od 6 do
kowa nazwa to: "Platygabiopsis Akipółnocy jest zakazane. Po północy
hito". W ten sposób oceniooo zasługi
stacje telewizyjne mogą emitować
japońskiego cesarza, który w wolnych
wszystko, co chcą, łącznie z najokrutchwilach poświęca się naukowym baniejszymi dreszczowcami i filmami
daniom egzotycznych morskich ryb.
o seksualnych dewiacjach. Wielu ameZnaczek - memento
rykańskich pedagogów obawia się, że •
BelgijSka poczta wydała ostatnio
uczniowie będą przychodzić do szkoły
nowy maczex pocztowy o wartości
niewyspani.
15 franków przypominający, iż rasizm
Tango jego życia
wciąż istnieje i nie wolno o nim za, Taki tytuł nosi nowa książka biograpomnieć. Znaczek z grafiką wywołał
ficzna poświęcona wybitnemu aktoroduże zainteresowanie wśród kolekwi amerykańskiemu Martonowi Brancjonerów.
do. Autorem jest znany krytyk filmowy
Richard Schickef. Książka zawiera wieNiewiarygodny wyczyn
le nieznanYCh epizodów zżycia wielkieTrzech młodych Rosjan, inwalidów
go aktora, a takie wiele nigdzie nie puskazanych na poruszanie się na wózblikowanych fot09 rafii tego gwiazdora
kach, wybrało się w niecodzienną poHollywoodu.
dróż. Jurij Szapowa/ow z Magadanu,
Jewgienij Kolczikow z Nowokuzniecka
"Bebe" kocha psy
i Aleksander Suchan z ukraińskiej
Do grona największych miłośników
wioski Bierezinki, wystartowali 11
czworonożnych przyjaCIół człowieka
kwietnia br. z Władywostoku . Jadą
należy także popularny aktor filmowy
drogami Rosji, a ich wózl<i napędzane
Jean-Paul Belmondo, zwany przez
sątytko siłą ich rąk. Niedawno Aokooa/i
Francuzów pieszczotliwie .Bebe". Kiegórski masyw Uralu, a w początkaCh
dy niedawno na paryskim lotnisku nie
paździemika spodziewani są w Moskpozwolono jemu i jego przyjacIółce Nawie, skąd dalsza trasa powiedzie do cethalii wziąć ze sobą do samolotu dwóch
lu podróży - Sankt Petersburga. "Leminiaturowych terrierów, . Bebe" zdepiej jest poruszać się choćby przy pocydował się zrezygnować z planowanej
mocy rąk, niż leieć czy siedzieć
podróży do Mediolanu. "Bez swych
I użalać się nad swym losem"
wiernych przyjaciół nigdzie się nie
stwierdzają zgodnie.
ruszam" - stWierdził.

Nie lubi...
Czemu twój pies tak
dziwnie na mnie patrzy?
- On tak zawsze, kiedy
ktoś je z jego miski..,

Wilk
Czerwony Kapturek idzie
do babci. Zatrzymuje go
wilk i pyta:
- Gdzie Kapturku idziesz?
- Do babei. ..
- Skoro tak, to weź i dla
mnie pół litra ...
Dariusz Sums
Radom

Prawo
broni

użycia

Dowódca warty egzaminuje wartownika:
- Jak brzmi prawo użycia
broni?
- Broni wolno użyć tylko
wtedy, gdy jest dorosła .. ,
Krzysztof Minda
Jastrząb

http://sbc.wbp.kielce.pl

Pińczów

- Tato - mówi Pawełek
zostawmy sobie tego,
który jest cicho ...

Kielce

Wędka

Zazdrosny
- Gdybyś mnie zdradzała,
umarłym z zazdrości..,
- Kochany, to ty już od
piętnastu Jat nie żyjesz!

żonę·

- A to światełko z lewej
strony?
- To znak, że żona zdradza męża.
- A ta wielka łuna nad
miastem?
- Ach, to przecież Ciechocinek .. ,
Anna Szymczyk

Pawełek z zainteresowaniem patrzy jak rodzice ką
pią bliźniaki. Jeden z nich
bardzo krzyczy, drugi pokornie pOZwala się myć.

• EJeonora Bogucka

Sanatorium ...

Święty Antoni wychylił się
z nieba i spojrzał na Polskę. Po chwili pyta św. Piotra:
- Co znaczy to czerwone światełko z prawej strony?
- To światełko zapala się
wtedy, gdy mąż zdradza

Którego
wybrać?

Skromność

- Mam wielkie powodzenie u kobiet chwali się
kolega koledze. -Łowię je
jak ryby na wędkę ...
- Ale nie zapomnij, że
masz tylko jedną wędkę ...
Violetta Frąc -

Kielce

Nagrodę za najzabawniejszą naszym zdaniem anegdotę otrzymuje w tym

Za moich czasów
tygodniu Anna Szymczyk
opowiada ojciec córce z Pińczowa. Gratulujemy.
młodzież była bardzo skromna. Dziewczęta w twoim wie- . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _~
ku umiały się rumienić.
-

Tak? A co im, tatusiu,

szeptałeś ... ?

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I I .

ratiopharlTl

Pod szczęśliwą gWiazdą
Od 4 do
10
.

pażdziernika
.

1992 roku

Za ten minihoroskop nie bierzemy żadnej odpowieTo dzieło astrologów. Możemy jedynie po·
chcecie - to przeczytajcie.

dzialności.
wiedzieć -

KOZIOROŻEC (ur. 22.XII. - 20.1.)
Wiele uwagi wymagać będą zajęcia zawodowe. Perspektywy są niezłe, ale ostateczne postanowienia w Twojej sprawie jeszcze nie zapadły. Miej to na względzie
i pilnuj się. Jeżeli sam sobie nie zrobisz głupiego kawału, poczujesz się niebawem
głęboko usatysfakcjonowany. Nie zawadzi wysłuchać czyjejś opinii, ale niczego
jednak nie przyspieszaj. W przyszłym tygodniu czeka Cię dużo spotkań. Skorzystaj
więc z okazji i omów sprawy, które od dawna oczekują na rozwiązania . Na jakiś
ruch lub gest ze strony młodych , urodzonych w latach 1968-1972 czeka pewna
osoba. Nie pozwól jej jednak dłużej czekać , bo wpadnie w objęcia kogoś innego.
WODNIK (ur. 21.1. - 18.11.)
KłOpoty, z którymi się obecnie borykasz - są przejściowe a więc nie przyWiązuj
do nich szczególnej uwagi. Wkrótce o nich zapomnisz. Wiele w dalszym życiu i karierze zawodowej mogą CI pomóc nowo poznani ludzie. Sam musisz także pokonać
r~maite słabości duszy i ciała, a wtedy zdziałasz wiele. Jeśli będziesz postępował
zgodnie z radą partnera, wszystkO pójdZie jak po maśle . Murowany sukceszawodowy i finansowy. Jeśli nie ... cóż, zrobisz na złość nie tylko sobie. Podejrzliwość ,
która opanowała niektórych młQdych, urodzonych w latach 1970-1973 jest złym
doradcą Przeszkadza w obiektywnej ocenie zaistniałej sytuacji między Tobą i sympatią.
,
RYBY (ur. 19.11. - 20.111.)
Izolacja nie jest najlepszym sposobem na życie . Samotność dobrze Ci zrobiła,
ale najwyższa pora zmienić dotychczasowy tryb. Czy naprawdę nie odczuwasz
braku bratniej duszy, kogoś z kim mógłbyś podzielić się męczącymi Cię wątpliwoś
ciami? Tym razemf1ie ~asz sobie rady sam, bo schematy, według których zwykle
działasz, do nowej sytuacji w pracy zupełnie nie pasują. Potrzebny jest raczej pomysł mniej logiczny, za to bardziej emocjonalny. Wielu młodych, urodzonych w latach 1970-1972 nie dostrzega przyjaznych gestów pewnej osoby i dlatego może
przegapić wspaniałą okazję . Osoba ta od dawna Cię obserwuje. WyjdŹ jej naprzeciwl
.
.
•
. BARAN (ur. 21.111. - 20.lV.)
Lepszy humor, więcej energii, odrobina szczęścia w finansach - oto co czeka
Cię w najbliższych dniach. I nie licz na więcej, bo wszystko co udało Ci się ostatnio
było wyłącznie dziełem przypadku i nie ma w tym żadnej Twojej zaSługi. W tych
dniach wielkie ożywienie w kręgu ludzi, z którymi łączy Cię wspólnota celów. Bę
dziesz miał okaZję komuś się przypomnieć , zatrzeć niedobre wrażenie. Te drobne
pozornie zabiegi mogą mieć decydUjący wpływ na bieg Twojego życia . Niektórzy
młodzi, urodzeni w latach 1969-1973 nadużywają zbyt często cierpliwości swej
sympatii i zbierają tego plony. Spójrz jednak prawdzie w oczy i minę obrażonego
zmień na uśmiech .
BYK (ur. 21.1V. - 20.V.)
•
Twój niepokój związany z jakimiś kłopotami natury Tllaterialnej jest Chyba WYOlbrzymiony. Nawet Jeśli sam niczego nIe wymyślisz, dopomoże Ci szczęśliwy zbieg
okoliczności , który spOWOduje nagły zwrot w sprawie. Zwierzchnik sprzyja Twoim
planom zawodowym. Uważaj , bo okres to niedobry na małżeńskie obrachunki. Brak
opanowania może Ci utrudnić porozumienie - zarówno z. partnerem, jak i jego
rodziną Dla wielu młodych , urodzonych w latach 1970-1973 okres pełen atrakcji
towarzysko-rozrywkowych. Musisz się liczyć z prawdopodobieństwem nieoczekiwanych zmian w życiu osobistym. Zachowaj jednak rozwagę i nie broń się przed
dobrymi radami przyjaciół.
.
BLIŹNIĘTA (ur. 21.V. - 21.VI.)
Zrobiłeś duży krok do przodu, ale do końca sprawy jeszcze daleko. Nie marnuj
więc s ił na drobnostki, Skup się tylko na najważniejszym , a sukces Cię na pewno
nie ominie. Pierwszoplanowa rola mile Cię pogłaszcze , ale niewykluczone jednak,
że mina Ci trochę zrzednie, gdy wraz z pochwalami posypią się nadprogramowe
robótki, wymagania i oczekiwania szefa. Może się więc zdarzyć, że w nawale podniecających wrażeń, trudno Ci będzie złapać oddech. Jeśli nie chcesz zginąć pod
lawiną obowiązków, nie udawaj bohatera. Wielu młodych , urodzonych w latach
1968-1972 na własnej skórze odCZUje co to naprawdę miłoŚ'Ć . Czeka.cię prawdtiwie romantyczna przygoda.
RAK (ur. 22.VI. - 22.VII.) Wprowadzone w pracy zmiany spotkają się z przychylnością otoczenia, a więc
nie próbuj " mieszać ". Bądź tolerancyjny wobec. słabostek szefa i niektórych kolegów. Zbyt częste wracanie myślami do przeszłości nie ma większego sensu. Najwyższa pora, abyś zamknął już ten rozdział życia. Nauki, które WYCiągnąłeś z popełnionych błędów niech Ci posłużą tylko jako przestroga, a nie paraliżują Twoich
obecnych działań . Wielu młodym , urodzonym w latach 1970-1974 potrzebny jest
teraz rozsądek i zimna krew. Nie trać głowy, bo zawarcie teraz małżeństwa nie
przyniesie Ci szczęścia, a raczej nabawisl się licznych zmartwień .
LEW (ur. 23.VII. - 23.VIII.)
Z zadowoleniem przyjmiesz objawy rosnącego zainteresowania Twoją osobąze
strony przełożonych . Jeśli błyszcząc nie zaćmisz innych współpracowników, uda
Ci się dostrzec kogoś , kto również mierzy wysoko. Masz szansę zawarcia przyjaźni ,
która Ci pochlebi, azarazem przybliży Cię do upatrzonego miejsca na górze. Udzielając się towarzysko nie zapominaj o swoich czterech kątach i rodzinie, Spełnij
wobec rodziny swą obietnicę , nie zwlekaj. Jeśli niektórzy młodzi , urodzeni w latach
1969-1972 nie zdołali jeszcze rozsupłać i zrozumieć pewnych spraw ZWiązanych
z sympatią. to staraj się pOdjąć jeszcze jedną próbę. Być może - że sympatia teraz

®

Antyhorror W drażetcł!
Żółte kły wampira zbliżają się do
śnieżnobiałej szyi dziewicy. Powykręcane szpony z przeraźliwie długi
mi paznokciami oplatają wątłą kibić

zemdlonej panny, azęby są coraz bliżej, coraz bliżej ... Brrr, zimńy
dreszcz przebiega nam po krzyżu .
Wstrząsamy się, oglądamy na żonę ,
czy przeżywa to co my i szok. Zimny
dreszcz jest tyleż skutkiem wyrafinowanej sztuki filmowej, co lodów żo
ny, spływających nam za koszulę ·
Horrory, horrory ... Największym
horrorem okazuje się życie, a te filmowe, paradoksalnie, okazują się
mieć działanie terapeutyczne. Nie
pomagają jednak na brak pieniędzy,
złego szefa, swarliwych sąsiadów.
I wtedy pojawia się STRES.
Społeczeństwa bardziej od naszego rozwinięte nauczyły się z nim żyć
i go zwalczać. Tam maleje liczba chorych na serce, coraz bardziej skuteczna jest walka z rakiem, także po
części będącym dzieckiem stresu.
My tymczasem denerwujemy się coraz bardziej, a najpopularniejszym
.lekiem na nerwy są obgryZione paznokcie.
Czy tak musi być?
Oczywiście nie, i mniej lub ba~
dziej skuteczne lekarstwa na nasze
skołatane nerwy możemy znaleźć
w pierwszej lepszej aptece. Problem

tylko, czy zażywany specyfik jest
z pewnością właściwy, a korzyści
płynące z jego u~nia nie bilansują się ze szkodami. Zeby tak nie było,
muszą być spełnione przynajmniej
dwa warunki, które zresztą się ze sobą wiążą. Nasz lek musi być" sporzą
dzony na bazie substancji naturalnych, najlepiej ziół i nie może mieć
działań ubocznych.
Waronki te z powodzeniem speł
nia środek już dość popularny na naszym rynku - "Nervendragees-ratiopharm" drażetki uspokajające .
»Nerve nd rag es-rati o pha rm"
w swym składzie ,zawiera ekstrakty
z korzenia waleńany, kwiatów mę
czennicy i szyszek chmielu. Dzięki
swym naturalnym składnikom mogą
stosować go nawet dzieci. Jest to
o tyle istotne, ze dawał się odczuwać
brak odpowiedniego specyfiku właś
nie dla dzieci, których stresy, mimo
wieku, nie są ani mniejsze, ani mniej
ważne.
Choć

najlepszym lekarstwem na horrory jest wyłącze
nie telewizora, przy stanach lę
kowych, bezsenności, zaburzeniach snu, lepiej stosować
.Nervendragees-ratiopharm".
Artykuł sponsorowany
390 hIk

.....
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BIURO TURYSTYCZNE

"DARlO"
SUCHEDNIÓW, ul. Powstańców 1863 R. nr 21
tel. 300
"ZAPRASZA =łIA PRZEJAZDY
SUCHEONIOW - KIELCERZYM - OSTIE - TORVAlANICA (i po~rót)
.
LUKSUSOWYM AUTOKAREM
(wideo, klimatyzacjo, wc, borek)
SKARŻYSKO-KAM. -

BILETY SPRZEDAJĄ W KIE1.CACH:
-

Do nabycia 'II aptekach.
~ ,,~~~LoiIoo
39~k.
...........................................................
---------. ---------------------

~$f~f
AGENCdA VISTUR
poleca swoje usługi w zakresie:

.,ŁYSOGÓRY"" . SienkieWIcza 74 .leł. 60-30-15
.)-iarClUr"'. Sienkiewicza 23, leI. 448-41, 489-20
.,AImIltu,", Mała 12, tel. ~ 16-68
.,ADMAR", SlasziCa 1. leI. 429-47
.Juventu,", StaszICa 1. tel. 434-71

~ pośrednjctwa handlu nieruchomościami
~ tłumaczenia
~ wyjazdów do obu Ameryk
~ przejazdów do Europy zachodniej

W SKARŻYSKU:

- .ORBlS"'- plac Dworcowy. tel. 51-25-54
RZYM. tel. 91-72-198 lub 039337768719 - non stop.

INFORMACJE: Kielce, tel. 254-92.

Radom, Traugutta 62/1 (róg Żeromskiego),
tel. 63-53-56.
BI194/R

5073-g

Krzyżówka
Litery z pól ponumerowanych dodatkowo od 1 do 35
utworzą

rozwiązanie:

treść

fraszki Jerzego Leszczyńskiego.
,
POZIOMO: 1) ciasto z wystającymi sękami, 4) przednia
część buta, 9) wewnątrz owocu, wokół pestki: 10) nocny lub
ostry w szpitalu, 11) w niwecz
poszedł dorobek życia, krach,

(I

12) bracia polscy, 13) np. żółw,
15) niejeden dla widzów wokoło stadionu, 18) tumult, 21)
słynne marcowe, 22) cieszy
przysłana nie tylko z Ameryki,
25) lek stosowany w nieżycie
przewodu pokarmowego, 29)
bezmyślny, mało spostrzegawczy obserwator, 30) gruntowne przeszukanie z nakazu
policji, 31) krakowska zabawa

"pęknie".

PANNA (ur. 24.VIII. - 23.1X.)
.
Posiadasz wiele cech niezbędnych biznesmenowi. Spróbuj sprawdzić je w praktyce. Masz dobrą passę do robienia interesów, skorzystaj przeto z pierwszej lepszej, nadarzającej się okazji. Dasz sobie radę na pewno. Wkrótce zanotujesz wpływy
finansowe i jakieś inne wymierne korzyści. Nie obawiaj się zmian, bo wyjdą Ci na
dobre. Zmobilizuj się I uporządkuj sprawy, które od dawna czekają. Koniecznie
znajdŹ czas na odkładaną wizytę , która i tak Cię nie minie. W kontaktach niektóryCh
młodyCh, urodzonych w latach 1970-1973 z sympatią zapanuje lekkie zamieszanie. Postępuj więc tak, aby nie nabrało to trwałego charakteru i nie doprowadziło
do zerwania.
WAGA (ur. 24.IX. - 23.X.)
Za sprawą pewnych wydarzeń poczujesz przypływ energii. Zapragniesz przejąć
sprawy w swoje ręce, sprawdzić swoje talenty kierownicze, zdObyć uznanie i p.odziw.YrÓbuj. Powinno się udać. Kiedy nie będziesz wiedział jak się zachować w nowej sytuacji, poradź się osób bliskich, a przede wszystkim tych, którzy są zainteresowani Twoimi decyzjami. Jeśli się zarysują różnice zdań , staraj się być przyjazny
i wyrozumiały. Zaloty niektórych młodych , urodzonych w latach 1969-1973 do
"niedostępnej" dotąd osoby, zostaną tym razem przyjęte przychylnie. Kuj więc
żelazo póki gorące, ale nie czyń tego w sposób nachalny. Cierpliwość i takt doprowadzą Cię do celu.
SKORPION (ur. 24.X. - 22.XI.)
Twój nieposkromiony temperament może sprawić , że z rozpędu strzelisz gola
do własnej bramki. Rozpiera Cię pragnienie czynu, ale jeśli będziesz najpierw działać , a dopiero potem myśleć, stracisz masę czasu i nerwów na odkręcanie znienacka powziętych decyzji. Na Twojej drodze zawodowej nie widać przeszkód, działaj
więc spokojnie, konsekwentnie, ale przede wszystkim rozsądnie . Ustalenie właś
ciwej hierarchii celów powinno stać się Twoim naj pilniejszym zajęciem .. Młodzi ,
urodzeni w latach 1970-1973 powinni wstrzymać swe zapędy wyruszenia poza
miejsce swego stałego zamieszkania 0\1 pOdbÓj serc. Raczej siedź spokojnie i pilnuj
tego co masz.
STRZELEC (ur. 23.XI. - 21.XII.)
Pracowite, burzliwe dni. W Twoje życie zakrada się nieporządek. To źródło niepOkoju i niezadowolenia. Pamiętaj jednak, że nie możesz żyć stale w ciągłym niepokoju. Najwaioiejsze to poznać przyczyny i spróbować pozbyć się przeszkód. To
tylko pozornie trudne zadanie. Pokonywałeś przecież o wiele większe trudności.
Głowa do góry! To będzie wymagało sporo wysiłku i samozaparcia, ale w tym Twoja szansa. W drugiej połowie miesiąca czekać Cię będą inne trudniejsze zadania.
Przelotne oczarowanie może się przerodziĆ u niektórych młodych , urodzonych
w latach 196!}-1972 wcoś poważniejszego. Jeśli tylko zechcesz - wszystko ułoży

hasłem)
w lany poniedziałek, 32) miasto nad Jeziorakiem; 33) tkanina z krótką okrywą włosowa"
34) .Echo Dnia", 35) ozdobne
powinszowanie.
PIONOWO: 1) uległ Edbergowi w tegorocznym fjpale US
Open, 2) można go dóstać na
jakirrś punkcie, 3) skupisko
Polaków nad J. Michigan
w stanie lIIinois (USA), 5) zadra, 6) solenizantka z 13
marca, 7) do
zrobienia przez
Nikodema Dyzmę, 8) w parze
z babą, 14) solowa
pieśń
z opery, 16) dama z raju, 17)
as, 18) ćwik,
wyjadacz, 19)
orzeł przedni,
20) torba gi-gant, 22) miejsce parkowania
pojazdów, 23)
przewijacz tkanin, 24) forma,
profil, sylwetka,
26) niemożność
trawienia, 27)
znany prawnik
polski, specjalista w dziedzinie prawa mię
dzynarodowe
go prywatnego,
28) doliczana
. do kwoty zdeponowanej
okresowo
w PKO, 29)
hangar dla .ła
dy" i .poloneza".

.

Słowniczek:

APEPSJA ,
GASTRO,
TRAMMER.
Treść fraszki
prosimy przesyłać pod adresem
redakcji
.ED" w terminie
7 dni od daty
numeru. Pomię-

się pomyślnie.

http://sbc.wbp.kielce.pl

nr 194
prawidłowe odpowiedzi
zostaną rozlosowane nagrody
książkowe. Na karcie pocztowej należy nakleić zamieszczony poniżej kupon; karty bez
kuponu nie biorą udziału w lo-

dzy

sowaniu nagród.

"EC.HO DNIA"

Kupon nr 194
Rozwiązanie

krzyżówki

nr 179:

POZIOMO: kleik, zorza,
Wiech, rzepa, Bubka, śmie
tanka, klęk, aktywistka, Fischoeder, doza, przechera,
gumka, żądło, suwak, Rawik,
iskra.
PIONOWO: czub,ek, źrebię,
karaś, Eleni, kwant, Pekin,
chała, motłoch, Ekwador, absurd, kokosz, laKier, .kapcie,
odmowa, Alaska, proso, zm9wa, cążki, endek, agora.
Rozw. gł.: .Nie chwal dnia
przed wieczorem" (przysłowie
ludowe).

NAGRODY:
W wynikU przeprowadzonego losowania nagrody książ
kowe otrzymują:
- Krzyżówka nr 175: Zygmunt Stępień - Jędrzejów
- Krzyżówka nr 176: Ewa Materek - Suchedniów
- Krzyżówka nr 177: Dariusz
Słupek - Kielce
, -: Krzyżówka nr 178: Danuta
Slusarska - Pińczów
- Krzyżówka nr 179: Agnieszka 8ańcla - Ostrowiec Św. , Jadwiga S~ieraj-Pełczyska oraz
Zbigniew Kolus - Mniów.
Nagrodzeni mieszkańcy Kielc
proszeni są o odbiór nagród
w sekretariacie redakcji .ED" (ul.
Targowa 18, piętro V); pozostałym czytelnikom nagrody książ
kowe prześlemy pocztą
Krzyżówki od nr 190 do_nr
194 opracował Andrzej Baiń
ski.
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ZĘBÓW

I
w narkozie
I Czynne codziennie
I od poniedziałku do piątku I

Bezpośredni

importer odzieży
z Tunezji, Tajlandii, Chin .
. zaprasza do hurtowni.

I
I

Kielce (Herby), Górnicza 490,
codziennie 8-16,
sobota 9-14.
051ZZ

TKANINY

PODAm RO~Nt\.

leczenie i usuwanie

Kielce (Herby) - ul. Górnicza 49a
tel. (G-41) 507-30, 506-88
fax (G-41) 506-86,
tlx 61-24-40 LGRSC PL

.CENY RENAULT · NIE !

godz. 16-17.

W

Lek. stom. M. Gromek I
Lek. spec. anesl P. Szpak I
Kielce, os. Ślichowice,
ul. Kowalczewskiego 411 ,
tel. 561-16, 491-00.

I

L - - --

.

.

LIKWIDATOR
Przedsiębiorstwa
Handlu Wewnętrznego

- skinpeach
- jedwabie
-cdc
- żorżety

w Kielcach
ul. Zakładowa 1
Wynajmie:
• pomieszczenia magazynowe (różnej wielkości), sklepowe oraz biurowe przy ul. Zakładowej 1.
• 3 stoiska sklepowe w Domu Handlowym "Szumen"
Kielce, ul. Jagiellońska 23. -

Duży wybór,
atrakcyjne ceny

Sprzeda:
• konstrukcje stalowe pochodzące z demontażu regamagazynowych do budowy wiat, garaży, ogrodzeń,
• obramowania metalowe na ogrodzenia,
• palety drewniane trzy rodzaje,
• meble biurowe,
.
, • wózki akumulacyjne wysokiego podnoszenia oraz
prostowniki,
:
• drabiny metalowe przystawne do regałów,
• iglice probiercze dla jubilerów.
Informacje można uzyskać telefonicznie; 562-69 lub
562-71, I~b osobiście pod ww. adresem.
387-1<
łów

"MARITEX"
Łódź,

ul. Anyżowa 7

tel. 042/ 34-22-89.
379-k :

1•••••••••••••••••••••••••• 1

.

RENAULT CLIO
RL 1,1
RL 1,1

3-<l
5--<J
3-<l
5--<J
5--<J
3-<l
3-<l
5--<J

RN
RN
RN
RT

1,1
1,1
1,4
1,4 Kat
RL 1,9 D
RL 1,9 D

49 KM
49 KM
49 KM
49 KM
80 KM
80 KM
65 KM
65 KM

169.000.000
179.000.000
182.000.000
192.000.000
221.000.000
249.000.000
234.000.000
245.000.000

.

Hurtownia Artykułów

Przemysłowy~h

"PRZEMCHEM"
Kielce, ul. Zagórska 174, tel. 22-980

RENAULT 19

oferuje:
.... karnisze aluminiowe
.... plastik krajowy i zagraniczny
.... szkb włoskie

O25IMŁ

Hurtownia

SKLEP

Chłodnia

ratach

-

sprzęt

rtv i agd

oraz

• lody importowane i krajowe
• sprzęt chłodniczy importowany - zamrażarki , lady chłodnicze itd.

wykłmlziny podłogowe.

Czynne 8-16, soboty 8-14DLA STAŁYCH ODBIORCÓW - BEZPŁATNY TRANSPORT!

BI200IR

Zapewniamy transport.
Infonnacje, tel. 506-40.
12/AK

- KTK
ELECTRONIC

Z tej oferty warto skorzystać

Hurtownia NOWA
Kielce, ul. Planty 12, tel. 489-07

POLECA:
~ .... SPRZEDAŻ
J: --SERWIS
O .... KOMIS
10% BONIFIKATY
::2
za usługę ~
z tym ogłoszeniem.

RTV

__________________ !>J_~ J

- bieliznę pościelową haftowana" w tym frotte
- bieliznę osobistą
- dresy sportowe - ubrania joggingowe
- kurtki ocieplane, również wełniane
- koszule, wdzianka, spodnie, spódnice
- odzież roboczą
- rękawice:
Uwaga: Ilości hurtowe już od 6 .sztuk. Ilości mniejsze można
nabyć w stoisku patronackim (sklep ul. Planty 12).
Jesteśmy hurtownią producenta.
386-k
Stosujemy minimalne marże .

Kieleckie Przedsiębiorstwo
Budownictwa Miejskiego
w Kielcach,
ul. Karczówkowska 50
ogłasza

4/5--<J
4/5--<J
4/5--<J
4/5--<J
4/5--<J
4/5--<J

92 KM
92 KM
110 KM
74 KM
74 KM
88 KM

269.800.000
306.100.000
388.100.000
316.700.000
365.900.000
389.900.000

oferuje:

~

~

RENAULT 21
TS 1,i
GTS 1,7
GTX 2,2 Kat
TO 2,1 D
GTD 2,1 D
Turbo D 2,1 D

.'r----------.---------------,,

Kielce, tel. 446-35,
ul. Konarskiego 3
(przy źródłowej).

196.700.000
206 .800.000
209.100.000
219.200.000
242.400.000
280.500.000
246.300.000
271 .700.000

Oferuje

oferuje:

~

3-<l

4f5--<J
4f5--<J
4/5--<J
4/5--<J
415--<J

60 KM
60 KM
80 KM
80 KM
80 KM
95 KM
65 KM
65 KM

w bardzo ko~stnych

• CAŁY ASOR1YMENT MROŻONEK
• "PAMPUCHY" (nowość na rynku)

~

3-<l

4f5--<J

przy ul. Miłej 17
w Kielcach

Radom, Batorego 32, tel. 493-53

:

TR 1,4
TR 1,4
TS 1,4
TS 1,4
TSE 1,4
TXE 1,7
TO 1,9 D
TDE 1,9 D

... komplety łazienkowe
... czajniki nierdzewne ,,555".

Pomimo wzrostu p~datków "Renault" dostosowuje ceny swoich samochodów do Twoich
możli wości finansowych.

Podane ceny obowiązują w dniu 4.09.1992 r. (w zależności od kursu walut)
wyłącznie u autoryzowanych partnerów "Renault". Podane ceny zawierające
w sobie opłaty celne i podatek importowy dotyczą tylko podstawowych modeli. Przedstawione modele to jedynie część szerokiej gamy samochodów

"Renault".

przetarg nieograniczony

na sprzedaż pawilonu handlowego
o pow. uż. 562,5 m kw. znajdującego się
na terenie osiedla Pod Dalnią
(od strony ul. Szajnowicza).
Pawilon posiada zaprojektowane funkcje sklepów, które
w chwili obecnej są wykonane w stanie surowym otwartym. Obiekt pawilonu zlokalizowany jest na' działce o pow.
1493 m kw. własność prawna obiektu jest uregulowana.
Oferowaną cenę m kw. pow. użytkowej należy składać
w sekretariacie przedsiębiorstwa w terminie 14 dni od daty
ukazania się ogłoszenia w prasie.
Przystępujący do przetargu winien wpłacić do kasy KPBM
wadium w kwocie 40 mln zł.
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Dzi~łPr~y
gotowani'a Produkcji osobiście pok. 50 lub telefonicznie,
tel. 61-04-07, wewn. 2~~..
. ~ .
.
Zastrzega się moźliwosc umewazmema przetargu bez podama
przyczyn.
38S-k

http://sbc.wbp.kielce.pl

ULGI CELNE Z TYTUł.U
PRZEDPŁAT I INNE
Z\tIOLNl~ CE)...NO -

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

I
i

@
RElJAIJE'I'
TO

Ft:ł.NIA

ZVCIA

Autoryzowany partner RENAULT
IKAR. KIELCE 25-705• ...-__~ 220. tBI_ (041)514-23.
fax 576-70. !Ix 612471
.
Zakład Mechaniki PojaZdowej J.M_ SOBON. RUOKA
k/Clls:trDwca Ś\-~ Nr~ Poczm KUNÓW, tell. 21().ó9
328-k

Z powodu wyjazdu czynną
dochodową wypozyczalnię ka-

MEDIN - MEDYCYNA DALEKIEGO WSCHODU. Leczeset wideo, punkt handlowy wienie kamicy żółciowej, nerkowej
lobranżowy tani lokal, dobry
(bezoperacyjnie), łysienia. Zcłpipunkt, pełne wyposażenie, Kielsy - Łódź 37-36-38. Adres koce,61-46-74.
respondencyjny Łódź 1 prze5611"jl
gródka - 1. (Lekarze przyjmują
Sprzedam hurtowo flanelę
także w Kielca~h) .
(krata) - 12.500, Kielce, 32-245295-il
47.
5619:9 _ Dyplomowany BIOENERGoSprzedam przedpłatę. Kielce,
TERAPEUTA
ZYGMUNT
403-64.
5624-il
RYCZKOWSKI przyjmuje 8 paźSprzedam kury nioski. Dudzik
dziernika. Kielce, Zagórska 177.
Kazimierz - Wincentów 114 k.
5646-g
Piekoszowa, tel. Wincentów 488
lub 490.
559O=g
DYŻURUJĄCY
Sprzedam tanio drewniak.
PRYW TNY GABINET
Panek 3 k. Czerwonej Góry.
PEDIATRYCZNY
Wiadomość po godz. 15 do
18.30.
5571-g
tt
Boksery szczenięta złotowło·
KIelce. UROCZ'fSKO
se. Jędrzejów, 623-95 . .
ul. n.hzan\słal 91.
5629"jl
teł. 31-8(),-68.
Czynny coctz......
Sprzedam przedpłatę - cena
19.000.000, Kielce, 31-58-43.
wgodz.17-21,
5627"jl
w soboty, niedziele
i śWięta
Siatki ogrodzeniowe na wyw godz. 10-21.
miar, Kielce, Zagórska 103.
5519--g
CODZlENl'm
WIZYTYDOJIOWE
Sprzedam nowy silnik . stara
PEDIATRÓW
200". Kielce, 22S-15, ul. Prosta
5679 g
272.
5633-g
,
Sprzedam atrakcyjną sukn ię
ślubną (160/68). Kielce, 32-51 65 po 16.00.
5650...g
Sprzedam pawilon handlowy
na targowisku. Kielce, 31-3621 .
5648--g
. Komputerowe przepisywanie
Sprzedam przyczepkę
prac - tanio. Kielce, 437-30.
CSD oraz działkę rekreacyjną
4352--g
Kielce 535-71 .
Usługi blacharstwo samocho5642"jl
dowe - tanio, szybko - dokład
Mały kolorowy telewizor, lonie. Miąsowa 57 k. Jędrzejowa.
dówko--zamrażarkę, odkurzacz,
5586--9

VlTAMED"

OSŁU GI

maszynę

,

"ł-

•

dziewiarską,

.ETZ

150". Kielce, 551-89 po .16.00.
5652--g
Sprzedam perkusję. Kielce,
570-89.
5651"jl
Używane KASETY WID~O
Z LICENCJĄ DO WY POZYCZALNI. Kielce, 264-40.
5654-j]
Dobermany
2-miesięczne
sprzedam. Ostrowiec, os. Sło
neczne 35/85.
218/921Ostr.

Sprzedam długie futro ~ lisów
błękitnych . Ostrowiec, 214-32.
221/92/Ostr.

Okazja! Siatka ogrodzeniowa
(rolka 220.000 zł), Kielce, 66. 75-43, 267-67.

.'(!fJ;C,.
Kupię

przedpłatę.

Kielce,

570-66.
5597---g!a
Kupię

szyny

p~eważnie

z wąskotorówki . Lipsko, tel.
780-851 (rano, wieczorem).

Instalacje elektryczne. mon- ,
anten, alarmów. Kielce, 3154-36,31--80--67.
5142--g
Zaluzje pionowe, poziome,
' kraty rozsuwane i rolowane kraty state, ażurowe. KieJce, 42001, wewn. 126, 288-98. Skarżysko--Kam., 532-272.
15/HE
Przyjęcia weselne - stołów
ka. Kielce, Urzędnicza 16, 516~9, 31-45-37.
5529-9
BOAZER1A (transport, montaż), Kiefce, 266-63.
5625"jl
żALUZJE. Kielce, 265-41.
51Q4:-g
żALUZJE. Kielce, 267-52.
5104a-il
Nagrobki lastrikowe, granitowe - wykonuję. Kielce, 61-5503.
5635=g
CZYSZCZENIE DYWANÓW,
WYKŁADZIN,
TAPICERKI
MEBLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, GLAZURY. KIELCE, 3104-05.
5664-g
HYDRAULIKA, ELEKTRYK.
GNOJNO, tel. 55.
18O/8/g
taż

Sprzedam .opla omegę 2,3D"
(1987). Kielce, 61-78-34.
56Q9-.g
Sprzedam .mercedesa 307"
(1981), .skodę favońt" (1991).
Miedziana Góra 41.

5608-il
Sprzedam .renault 11" (1987)
Gt 90 KM, 1,7, centralny' zamek,
szyby otwierane elektrycznie.
Kielce, 487-66.

5603-il

Sprzedam .skodę" z częścia
mi. Klelce, Krasickiego 14/32.
5614-il
Sprzedam .tarpana", nową
skrzynię biegów do .126p". Kięl
ce, 61-20-25.
5616-g
Sprzedam ,.żuka blaszaka"
(1991). Kielce, 61-89-10.
5617"jl
Sprzedam .sierrę" (1988).
Kielce, 570-66.
5597--g
Sprzedam .kamaza" skrzyniowego, ul. Nastole 49 (Posło
wice).
179/8/g
Kupię samochód po wypadku.
Kielce, 66-74-34.
5479--g
Części do samochodów zachodnich. Komis z częściami.
AUTO HOLOWANIETRANSPORT. Kielce, Kolberga
1 (w godz. 9-17), telJfax 55820.

5634:iJ

Sprzedam: • VW golfa" 1100
cm3 (1984) - 48.000.000; .peugeot 305 GL" 1300 cm 3 (1980)23.00CWOO; .opla commodore"
(1979) 18.000.000. Kielce,
Piekoszowska 26, 506-15.
5658--g
Sprzedam .forda escorta" 1,3
benzyna (82/83), 5-drzwiowy
bardzo dobry, Kielce, 236-16.

50~

TELEWIZ~

NAPRAWA
- przestrajanie Kielce, 32-22-45.

Tanio.
Kielce,
437-30.

. Sprzedam .dacię" (1991 r.).
Ostmwiec, tel. 524-91.
219/92/0st.
Sprzedam .fiata 126" (1978),
cena 6.600.000, Kielce, 31-1191.
5668=g
"Renault 9" diesel (1985),
.VW polo" (1988) - sprzedam.
Kielce, 562-86.
'
5670...g
Sprzedam .audi 80" 1,9
(1988) bezwypadkowy, ciemny
metalik. Ostrowiec, 511-80.

.drobne
w nRelaksie"
1 słowo
6.000 zł.

wykwalifikowanych
pracowników do masami. Suchowola k. Chmielnika tel. (049)
543-716 (całą dobę).
5569-9
Zatrudnię w sklepie (mięsny)
kobiety z doświadczeniem
handlowym. Wymagane referencje. Kiel~e, Krakowska 17
(11.00-13.00) (wtorek - sobota).
5638--g

11~ ~; tlJ;

i li

MALOWANIE, TAPETOWANIE, KIELCE, 31-82-19.
5615"jl
Tapetowanie mechaniczne.
Technika francuska. Kielce, 6167-91.
5641--g

ANGIELSKI - korepetycje,
tłumaczenia. Kielce, 253-75.
5653--g

LJBO

MEDICO

S.C.

Kielce, ul. Wesoła 50

Ilł4t1
..
..
"
••

222IOstr.
. Sprzedam działkę uzbrojoną
21 arów - Bocheniec - tanio.
Kielce, 66-49-90.

558O-j! .

Sprzedam działkę budowlaną Kielce, 4~. 5578-g
Sprzedam działkę 6udowlaną
lub rozpoczętą budowę. Kielce,
31-34-29 (wieczorem).
5551--g
Sprzedam działkę budowlaną
(1100 m2). Kielce, Wojska Polskiego - Rozmarynowa 53a.
5649-9
Sprzedam dom 15 km od
Kielc (możliwa zamiana). Kielce,
31-45-68.
5655--g
Sprzedam działkę rekreacyjno--ogrodniczą w Cedzynie nad
rzeką Kielce, 31-23-58.
5662:9
Kupię

działkę

budowlaną

w Kielcach. Kielce 31-41-85.
5669--g
Sprzedam tanio 4,5 ha (zabudowania do remontu). Kielce,
31-42-85.

4352-g

DAKO
Kielce,
ul.
za

Bodzentyńska

33

ofenlje
i na raty:

gotówkę

... komputery
PC-286, 386, 486
Commodore 64,
Amiga
... drukarki Star,
Epson
... kalkulatory Caslo, ~itizen
... oprogramowanie.
Zapraaamy
1 O.30-f 8.00.

5647-g

Pomieszczenia biurowe do wynajęcia (80
m2). Kielce, ul. Targowa
18, tel. 321~78, 463-

09.

Sprzedam dwupokojowe, wyposażone, telefon - Święto
krzyskie, parter, Kielce, 420-67.
5618-g
Dwupokojowe
mieszkanie
sprzedam. Pińczów, tel. 733-58.
.

5594=-9 .
pokoje Bydgoszcz
(telefon) na mniejsze, Kielce, tel.
270-79.
5575--g
Zamienię spółdzielcze dwupokojowe (KSM - Ip) na trzypokojowe (najchętniej KSM). Kielce, 32-53-72.
5644:9
Do wynajęcia mieszkanie
w Kielcach, Kielce, 66-39-45.
5643:-9
Komfortowy pokój dla studentek. Kielce, Ogrodowa 7.
5657--g
Do wynajęcia mieszkanie .
Kielce, tel. 66-46-69.
5672--g
Garaż blaszak z lokalizacją sprzedam (pętla MZK ul. Grunwaldzka). Kielce, ul. Południowa
4m 17.
Zamienię 3

Poszukuję mieszkania. Kielce, 61-34-70.

.;('I;;'.l'·'i;'tj' ;; Ę· I ;; •
Kielcę,

zaprasza do swoich sklepów,
ul. Buczka 6, Kielce, ul. Sienkiewicza 49

proponujemy:
.TVCOLOR
• WIEŻE
• RADIOMAGNETOFONY
•
•
•
•

RADIA
KALKULATORY
BATERIE
PRZEWODY TV

• WTYKI
• KASETY WIDEO
• KASETY AUDIO
• ANTENY
• ZWROTNICE
• SYMETRYZATORY
• ZEGARY WISZĄCE
• ZEGARY KOMINKOWE
• LAMPY

SPRZEDAŻ HURTOWA

Kielce, ul. żniwna 4/6, tel. 482-92 w godz. 9-16,
5548-g

MOWY RYNEK ZBYTU. Koperta zwrotna, znaczek. Informacja
bezpłatna. Wydawnictwo SUKCES, Płoty 49 ED-1, 66-016
Czerwieńsko
391-k
Pomoc na wesela. Kielce, 3143-20.

.
566O-iJt
NAJTANSZY TRANSPORT
1,5 t. Kielce 471-41.
5610--g
TANI transport .MERCEDESEM 207" 1,5 t. Ostrowiec, 28689.
216192
USŁUGI TRANSPORTOWE
- rachunki. Kielce, 568-87.
5124:9
Transport samochodami .J3;
1 ,1 tony. Kielce 32-43- 7, 221
58.
4933--g

Kulturalny (42/175), spokojny,
dyskretny, pozna samotną pa·
nią Oferta nr 5661 Biuro Ogło
szeń .. Echa Dnia".

BIUltO

.REKLAM i OGWsZEŃ
"ECHA DNIA"

KIELCE
TClrę?W'CI

-

1

a

teI./fax 32-45-40
Sienki.....nc:za 74

BUT _Łysog6ry'"

tel. 66-24-24

ELEKTRONIK
~ Si.... ki.....,;c:za
~ 17

RADOM
Żeromskiego 65

_i
•

tel. 235-19

MlJ3:t.V.9t3-

Lfpo~

-

29

Miejslca Bibliolelca Publiczna

tel. 71-44

.·tiU·Mit4W»
• Rynek 45
teI./fax 527-4,4

..3tłj J"t3 t<.! ttit.j
- Sokola 2 - Orbis
tel. 51-25-54

-trł3tMląił{',
• M_ Reia 1

mowląt

0fIaI.k ~ laMxIcMgo

·,l!ąPli!IJ'(lI!!Ią-

:t.,.

tel. 219-46

"Specjalistyczne porady
lekarskie
.. internista
.. ginekolog

REJESTRACJA
codziennie 12-16
soboty 10-13.SG40-g

• :lIt1*.14·j

PPH "GRAFIX"

• pl. Targ0'WY 7

organizuje sprzedaż

Zakład KDIp.+lancll •

KSEROKOPIAREK
w cenach obniżonych o 20 proc. od cen rynkowych tylko dla
szkół i jednostek budżetowych.

MATERIAŁY

KUPON
Treść ogłoszenia ....... ...................... .. ................................~ .......................................... .
,

duże pieniądze, zostać kimś,
być odkrywczym, niezależnym.
Zamów książkę WIELOPOZIO-

5673--g
Do wynajęcie sklep z zapleczem w Kielcach, 31-01-09
(14-19).

jama brzusma
miednica mała
diagnostyka ciąży
stawy biodrowe u nie-

.

5675"jl
SKLEP MEBLOWY .CDN" Kielce, Solna. Zapraszamy.
5574-iJ
Holandia - giełda - garaże.
Przewóz osób - samochodów. '
Kraj - zagranica, 1<ielce, 3193-16.
4942:9
• BAD MUSIC - sprzedaż pianin nowych i używanych, naprawa, strojenie pianin, autoryzowany serwis, gwarancja. Kielce,
Loefflera 12, tel. 31-50-79.
-4710--g
TELEPILOTY, PICTURE IN
PICTURE (obraz w obrazie),
TELEGAZETA, przestrajanie,
PAL-SECAM, wideo u klienta.
GWARANCJA. Inż. Piekarski,
Kielce, 32-23-31.
4879-:9
Chcesz zarobić szybko i pewnie - napisz. Informacja: Adres
zwrotny + znaczek. Agencja
.MAN" Skarżysko--Kam. 2 skr.
23.
~
NOWOSC! Chcesz zarobić

-

Ogłoszenie

gwarancja.

5556-j:J
Naprawy pralek. Kielce, 6169-42,31-78-94.
5626-g

MARIAŻ" -

"kaseta gratis.

5656:'9

Zatrudnię

NAPRAWA TELEWIZOR W
- przestrajanie - gwarancja.
Cichocki. Kielce, 525-36, 3130-42.

Wideo

lO/AK

"Volkswagen
transporter"
(1980) - 2000 cm3 - sprzedam.
44.000.000, Kielce, 61-32-96.
5632--g
Sprzedam .dacię" (1981) stan bardzo dobry. Kieloe, 6613-25.
5639:9
Sprzedam tanio ' .fiata" duże
go. Kielce, 66-27-98.

220/921Ostr.

Naprawa pralek, Kielce, 27135.
5402--g
NAPRAWA MASZYN SlYJAt
CYCH. Kielce, 61-47-38.
5461--g
.POLAR--SERVICE" naprawa sprzętu AGD tanio, szybko z gwarancją Kielce, Wiśnio
wa 3, tel. 31-23-90.
5193-g
Naprawa telewizorów, przestrajanie, gwarancja. Kielce, 6195-77. Dąbrowski.

WIDEOFILMOWANIE. Kielce,253-05.
5329--g
WIDEOFILMOWANIE. Kielce,31-4S-97.
5337:9
WIDEOFILMOWANIE. Kielce,61-89-54.
51Q8.-g
WIDEOFILMOWANIE NAJTANIEJ! Kielce, 31-B0-98.
16618/g
Wideofilmowanie. Kielce, 6643-77.
5110--g
WIDEOFILMOWANIE, FOTOGRAFOWANIE. Kielce, 44605, Jędrzejów, 623-95.
5533-=g
WIDEOFILMOWANIE
.VIKIELCE,
DE0--RECORD".
441-41.
.
5674-g

.

E KSPLOATACYJNE

UWAGA DYREKTORZY SZKÓŁ!!! .

. '
,

http://sbc.wbp.kielce.pl

kino .,ArttyczrwI'

• Ag. Reki. PoIigr.
",GRAFIKS'"
Warszawska 3

STĄPORKÓW

Termin składania zamówień do 15 października 1992 r.
Liczba kserokopiarek ograniczona.
Radom, ul. Kilińskiego 21. telAax 26~, tlx 0672717.
B ,'(J.I H

.

KOŃSKIE
• ..,Zamkowa 1 7

tel. 31-50

BEZPŁATNIE

Ogłoszenie drobne zapisane na niniejszym kuponie i dostarczone do naszego Biura
Reklam i Ogłoszeń (Kielce, Targowa 18) nie później niż w środę (7.X.) do godz. 14.00zamieścimy w RELAKSIE "Echa Dnia" (g.X.) po cenie promocyjnej (TYLKO 75% CENY
OBOWlĄZUJĄCEJ).
ElBO

.,Ruda'

tel. 38-32

-

Dom Kultury
ul. 22 Lipc:;;a,

tel. 141-086

Ciij., !-l'.!j! g.
- Sldep ,.CASSIE'"
ul. Kielecka 1 2
Zapraszamy

dl
6f
d

k

g

c
c

~

OPALU .
Kielce, ul. Kolberga ·2
SKł.AD

Sprzedam

jarzyniarkę

(końcowy

przystanek autobusów nr 2, 21, 38, lub 44)

~

Zamienię M-3 w Kielcach
na M-4 w Busku, tel. 32-3712.

Kieł.ce,

tanio. Kiel-

ce, 31~04-97,
ciowy.

.grzecznoś

5688--g

WIDEOFILMOWANIE.
Kielce, 32-27-91.
5686--g

Tanio kasety wideo - licencja. Kielce, 267-67.
5698--g

HOLANDIA
OKAZJA!
.Wyjazd, poniedziałek. Kielce,228-73.

yY

)')')',.,.,.»»>-).).).

~

.
~~

/'~ CZĘŚCI 4~

!
i

ZAMIENNE ~

~ >- kapustę z importu

"SKODA" Y~
A
~
"ŁADA" , ~

f
A
fA

1 Maja 222, tel.

536-78.

>- wina krajowe

~

B1209/R V

~

~

SZKOŁY:
" MENEDŻERA
... SEKRETARKI
... KSIĘ:GOWOŚCI KOMPUTEROWEJ
" MODELKI
oraz ku", : sekretarki, księgowości komputerowej, menedżera, modelek, matematycznych
podstaw informatyki, nauki jazdy.
Świętokrzyska Szkoła Biznesu
Kielce, Ściegiennego 6, tel. 61-31-29 wewn. 4. 5685=iJ

ZAPISY DO ROCZNEJ

V
V

~
~

Y
y

NA WYROBY SPIRYTOSOWE
UDZIELAMY NAJWYŻSZEJ MARŻY - 7,5%

A

~

PW ..BUJPOL" Kielce
ul. Kolberga. 4 - Hurtownia
tel. 563-17. 57~79.
•

A

~

A

~

Czynne w godz. 7-15.

~

A

~

V

Y

>- piwo
>- napoje, ryż

A
A
A

~ wszystkie typy. ~
~
Sklep
~
f motoryzacyjny. ~
f Kielce - Herby ~

y

Y
Y

A

~

~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Y

A
A

...

~

oraz wszelkie przybory malarskie.

~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A

~

A • klej Wikol - do drewna·
A • klej Pronicei "W· - do tapet
~ • klej Latex - do wykładzin PCV
A • klej Mapex - do glazury
A • farby emulsyjne i ftalowe, lakiery

570l=i}

Wykonuję

~

Oferu'e:

~ • kleje Pronilent - do mozaiki, parkietu

Czynne w godz. 7-15.

tel. 66-30-21, 409·23.

~
V
V
V
v

~adom, ul. Toruńska 9, tel. 313-241 ~

~

Rewelacyjnie niska cena miału
Posiadam własny transport kamaz wywrotka
Wystawiam rachunki - dogodne warunki płatności
dla firm I przedsiębiorstw.

5702=i}

żALUZJE -

V
V

~.

A

5703-g

5699:-9

~

A
A

Sprzedam "rubina" - stan
dobry. Kielce, 32-43-37.

Sprzedam "golfa 1,3"
(1990) - 30 tys. przebiegu.
Kielce, 500-75.

~

Wielobranżowe

A
A

Sprzedam "peugeota 205
diesel" (1985) . Kielce, 6168-16.

5700--g

••

Przedsiębiorstw~ ........4-

A
A

5705=i}

nagrobki lastrykowe. Kielce, 473-67, po
godz. 18.

~~~»»»>

~

na terenie Magazynu Centralnego KBM-u

gastronomiczną wieloczynnościową, rozdzielnię elektryczną Kielce, 61-53-93.

~ .." ..."..""'"

~

V

;
y
OWAK ;
Y

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3839-g Y

Y

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MINłCOMP

5706=g

Majowanie - tapetowanie. Kielce, 31-88-67.

SkarżysktrKam.

MEDILI·FT SC

5694a=i}

SZYBKIE
NAPRAWY
PRALEK. Kielce, 66-0272.

Kielce, ul. Czerwonego

Krtyża

T

11

GABINET
CHIRURGII
KOSMETYCZNEJ

5696:9

Sprzedam pudelki miniaturki. Kielce, 31-70-75.
5681 =i}

Sprzedam "forda sierrę"
diesel (1989) metalik
srebrny. Kielce, 461-67.

(zabiegi w zakresie chirurgii plastycznej twarzy,
usuwanie defektów kosmetycznych)

5692=i}

przyjmują:

2 "robury" izotermiczne sprzedam. Kielce, 11-22-

• dr C. Kotwa - specjalista chirurg wtorki - czwartki - 15.00-16.00
• dr J. Szebła - chirurg - poniedziałki i środy 15.00-16.00.
MYOLIFT (bezoperacyjne usuwanie zmarszczek

64.
5690--g

Sprzedam "126p" (1991).
Kielce, 66-{)3-82 (oprócz
sobót).

francuskim aparatem Kmyolift")
REJESTRACJA w gabinecie w godzinach przyjęć
chirurgów lub tel. 6&-76-80 i 61-92-90 po godz. 19.00.

~

ul.

Zagnańska

(dawna
ŚWierczewskiego),
tel. 513-333,

72

M

tel. 484-19
poleca:

A

OKNA i DRZWI

B
U
D

DOWLANE
STYROPIAN

1681s1g

Sprzedam "t26p" (1984)
- tanio. Kielce, 61-35-90.

ul. 3 Maja 37

Kielce,

MATERIAŁY

oferuje:
~

BU:"

lIam!ga 500"
5.950.000

~

IIcommodore
terminator" - 2.150.000
~ IBM od 5.000.000
~ ponadto akcesoria programy

SA-

C-64

ry'lOGASNĄCY

SRODKI USZCZELNIAJĄCE

I

DACHOLEUM,
ABIZOL,
FARBY

emulsyjne i inne

I

literaturę

Zapraszamy 10-78.
5553-g

01/Sz

5711 =i}

Sprzedam
"poloneza"
(1981). Kielce, Górników
Staszicowskich 118a.

STACJA

5697=i}

5709;j:!

Sprzedam
"poloneza
1500" (1984) - stan dobry,
przyozepę towarową Kielce,416-49.
5712=i}

Sprzedam bale dębowe.
Kielce, 61-85-27.
5715=iJ

PRZYCHODNIA
STOMATOLOGICZNA

K. SIKORA
Zaprasza do gabinetów:
ul. Targowa (budynek UW), tel. 488-67
~ ul. Słoneczna l (róg
Karczówkowskiej)
tel. 511-47

~

codziennie w godzinach
8-14, 15-20
soboty w godz. 8-15.
Przyjmują lekarze
kich specjalności.

wszyst5713-g

..,I
ATRAKCYJNA OBNIŻKA CEN: 150/0

Firmie "GAZOTERM"
z ul. Leśnej w Kielcach

~ blachy ocynkowane o grubości 0,5 - 2,5 mm

kierowanej
przez inż. Jana l.ewaniaka,
za szybkie i tanie wykonanie
naprawy pieca i instalacji e.o.
w budynku Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej IMGW
w Kielcach - Sukowie.

5708=j:l

Sprzedam "renaulta 25"
turbO-diesel (koniec 1985)
(bez cła i podatku). Kielce,
66-04-19.
.

I.

wyraża podziękowanie

Sprzedam "toyotę corolla" - uszkodzona - tanio.
Kielce, 474-71.

>

... .........................
GABINET
ODNOWY BiOLOGICZNEJ

:
:

:

HEMInA"
RADOMte~i~~a 19/12

:

.1

:

: ... hzchlntlgicmy lifting IwIrzy. szyi. 'IWlIt :
: ... fmrelicja piersi •
: ... wlegl odcIIIdDkce (cellulll$, IV"")
: _ ~ masa! b"oshlpl
: .. zmm,y skórne
... salańłUII

:
:
:

SKŁADWYROBOW HUTNICZYCH
26-600 Radom, ul. MoJua. 2

Czynne w godz. 9-19
soboty 9-14.
Bl2101R

tel/fu 314-064,-tI.x 672127

.•••••••••••••••••••••••••••••.
Spółka "
zatrudni

chłopców
do pracy w hurtowni.
Mile widziana znajoangielskieg9·
Kielce, 66-04-19.

mość języka

5709-g

~

'1'I

~

:
:

ratalna!

~

blachy ocynkowane profilowane (faliste i trapezo- ~
we) o grubości 0,75 mm
•
> blachy walcowane na zimno czarne o grubości 0,5 )
- 2,5 mm
~ rury przewodowe ze szwem czame i ocynkowane
o średnicy 0,5 - 3 cali
> pręty zbrojeniowe gładkie i żebrowane o średnicy
10,12,14,161 długości do 12 m '
> walcówka gładka w kręgach o średnicy 5,5 - 6,0 mm
> stalkątowa25x3- 6Ox5
I
> blachy ocynkowane profilowane powlekane akry· "
Jem profile średnie
~ dwuteowniki
~!
> ceowniki
U
~ blachy czarne gorąco walcowane o grubościach 3, I
4,5,6,8,9 mm
oraz inny asortyment wg zamówień.

57~

:

Sprzedaż

fi

HYDROLOGICZNO·METEOROLOGICZNA
w Klelcach

Sklep przy Zakładzie Elektroniki Ostrowiec. Polna 84
poleca:
• Telewizory, magnetowidy, odtwarzacze (m.in. Sony, Panasonic, Sharp)
• Kamery video Panasonic, Sony
• Zestawy satelitarne Pace (m.in. odb. z D2 MAC)
• Pace 920, Pace 800, 900 - Nowośćl
• Kuchenki mikrofalowe HCM Royal, Funai
Na zamówienie sprowadzamy sprzęt firmy "PIONE.ER"
Oferty z ocenami przesyłamy pocztą
Wyżej

wymieniony sprzęt można również kupić w sklepach:
Moto-Comp, Ostrowiec, ąs. Ogrody 10a, tel. 286-02
Elektronie - Serwise: Kielce, Mickiewicza 10, tel. 455-35.

~

zapewniamy serwis 12- i 24-miesięczny.
Wykonujemy naprawy pogwarancyjne sprzętu RTV.
Zapraszamyw godz. 9-17: Ostrowiec, Polna 84
221792
tel. 244-27.

>

Polsko-wloska

Agencja Turystyczna
.STELLA"
26-030 Suchedniów
ul. Powstańców 1863 r. nr 67
w Domu Towarowym (tel. 88)
2&-600 Szydlowiec
ul. Kilińskiego 1 (róg Rynek Wiei·
ki)
leI. 17-00-01
RZYM - Ostia - TORVAIANICA
w każdy czwartek z Szyd/owca.
Skarżyska. Suchedniowa. Klelc.luk·
susowe autokary. zniżki dla ·dZleci
I mlodziety.
Informacje i rezerwacje :
Kielce. ,.Agra· - tel. 443-28,

446-49. tlx 0613354
Kielce. ,.Exbud" - tel. 430-56
- Skarżysko .Orbis" - tel. 51-

25-54.51-27-47
- $kartysko .TERRA" - tel. 51-

41-24
-

Skarżysko

.Gromada· -

tel.

s:HI4-95

- Busko Zdrój .IKAR" - tel. 40-

65.

Biuro w Rzymie tel (()()-396) 9173-950 czynne całą dobę ·
Biura w Suchedniowie i Szydłow·
cu czynne codziennie w godz. 10-

17.

AT .Stella· poleca przejazdy do:

Paryża, Londynu, Amsterdamu, Lyo-

KBOOiPD "Drobiarz" w likwidacji
w Kielcach
ul. Wróblewskiego 4
.
ogłasza:
a) przetarg bezpośredni na sprzedaż 2 samochodów
uszkodzonych
1. Star 200 skrzyniowy, rok prod. 1988
2. Jelcz chłodnia.
Termin przetargu 9 października 1992 r. godz. 11.

b) przetarg ofert na urządzenia sklepowe- zamrażar
ki, szafy chłodnicze.
Termin składania ofert do 9 paździemika 1992 r.

C) wyprzedaż wyposażenia bi.ur i s~I~pów:- lady, reg~

ły sklepowe i magazynowe, pOJemnl~1 dru~lane I pla.stlkowe, palety, biurka, szafy, k~esła, flr~~kl, zasłony Itp.
Sprzedaż odbywać się będzie bezposrednlo po uzgodnieniU.

nu
oraz cotygodniowe wycieczki na
Węgry.
375/92

http://sbc.wbp.kielce.pl

06Izz
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*

TYDZIEŃ
11.00 Młodzieżowa Akademia Filmowa
przedstawia kino polskie
11 .30 .. Klub Yuppies?" - pr. dla młodZ.
12.00 . Wzrockowa lista przebojów Marka
Nledtwieckiego"
12.25 Kabarel OTTO
12.30 . Auto-magazyn "
12.55 Sport - Najsilniejszy człowiek świala
13.50 .. Misz-masz" - mag.
14.15 Kabaret OTTO
14.20 .. Róbta co chceta " - pr. J. Owsiaka
14.40 Ameryka oczekuje zmian
15.00 .. Zwierzęta świata ": "Tajemnicza
przyroda " (5) - .. Przyroda za kolczastym drutem" - ang. ser. dok.
15.30 lekarz domowy
15.50 Powitanie - Kabaret OTTO
15.55 .. Rody polskie: Braniccy" (2) - dok.
16.25 losowanie gier liczbowych Totaliza·
tora Sportowego
16.30 Panorama
16.40 Kabaret OTTO
16.45 .. Pełna chata " (14) - ser. prod. USA
17.10 Violetta Villas w Ciechocinku - rep.
17.55 Kabaret OTTO
18.00 Program lokalny
18.30 Kabarel OTTO
18.35 Halo dzieci
18.40 Akademia Polskiego Filmu: . Dom
bez okien" - film obfcz. (1962 r., 95
mln.), rei S. Jędryka , wyk.: W. Go·
łas, J. Kondra!, Danuta Szaflarska
20.30 Wielki sport - Autcrmotcrmax
21.00 Panorama
21.30 Słowo na nledzlelę
21.35 Neptun TV przedstawia: . Formacja
Nieiywych Schabu""
22.05 Kabaret OTTO
22.10 .. Mąż pani amb;lsador" (9) - ser. lr.
23.05 Recital Magdy luk
0.00 Panorama
0.1DKabaret OTTO .
0.20 Jarocin '92 - fragm. koncertu
1.20 Zakończenie programu

PIĄTEK

2.X.1992 r.
PROGRAM I
16.00 Program dnia
16.05 Dla dzieci: .. Ciuchcia " oraz film z serii: .. Tao, Tao"
16.50 Język angielski dla dzieci !18)
17.00 Teleexpress
17.20 .. Trluml cywilizacji zachodniej" (5).. Na wschodZie Europy" - ser. dok.
18.15 .. Każdy ma prawo"
18.30 Recilal Davida Hanselmana
19.00 Wieczorynka: "Kacper I jego przyjaciele "
19.30 Wiadomości
20.10 .. Zaplomb0y!any pociąg " (lł - filln
lab. prod. naem.-wł. -austr. 1987 r.,
103 min. - II cz.), reż. D. Damiani,
wyk.: B. Kingsley, L Caron, D. Sanda
21.55 .. Jaka armia, jakie wojsko· - prog'
ram publ. .
22.45 Wiadomości
23.05 .. Kronlki amerykańskie " (11) "Rocznik 65" - ser. dok. USA
23.30 Koncert muzyki gospel (wyk. Paul
Simon, Andrea Crouch, Jenniler Holliday, The Edwin Hawklns Singers)
0.25 .. Siódemka" w ..Jedynce" - spolka·
nla z wielkimi pisarzaml- " Virginia
WoolI" - film dok. prod. ang.
1.25 Zakończenie programu

PROGRAM II
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
.
16.40 Sport - publicystyka sportowa
16.55 "Pokolenia" - ser. USA
17.20 Benny Hill- ang. pr. rozrywko
17.45 Bez znieczulenia - Aleksander Halli
AnIoni Macierewicz
1"8.06-21 .00 Program regionalny
21.00 Panorama
21 .25 Sport
21 .35 Benny Hill - ang. pr. rozr. (powl.)
22.00 Kolo fortuny
22.15 .. Więzy krwi" - dram. krym. prod.
kan.-szwajc., rei. C. Chabrol, D.
Sufherland, D. ,Ieasence, D.
Hemmings (95 mln., 197&r.)
0.05 Panorama
0.15 Superkoncert "lou Reed New York"
- koncert w Montrealu
1.35 Zakończenie programu

SOBOTA

3.X.1992 r.
PROGRAM I
7.25 Program dnia •
7.30 Wieści
7.40 .. Wsmudze cienia "
8.00 . Rynek-Agro"
8.20 .. Z Polski"
8.35 .. Wszystko o dzlaree"
9.00 Wiadomości
9.10 .. Ziarno" - pr. red. katolickiej
9.35 ,,5-16-15 " - pr. dla dZieci I mło·
dzieży oraz Iilm z serii " Krzysztof Ko·
lumb" (5)
10.50 Język angielski dla dzieci (19)
11 .00 " Magazyn 60190:'
11.30 Sobotnie rendez-vous: TeatrWieJki(l)
12.00 Wiadomości
12.10 .. Eko-echo": Finlandia - pr. ekolog.
12.25 Podróże na celuloidzie Stan isława
Szwarc-Bronikowskiego: " CosIą "111m. dok.
13.00 Wall Disney przedslawla: . Super
Baloo", "RaIujmy psa" ci'. II
14.20 Telewizyjny Teatr Rozmaitości : MI·
chał Bałucki - . Grube ryby", reż.
J.Bratkowski, wyk. : B. Baer, B. Ho·
rawianka , E. Domańska
15.40 Zaproszenie do Teatru Telewizji na
pon iedziałkową premierę: "Gdy ro·
zum śpi " Antonio Buero Vallejo
15.50 Sóbotnle rendez-vous: TeatrWieJkI(2)
16.35 Teatr Telewizji: .. Wżyciu jak w teatrze" (1) - " Zapach asfalłu" (drzewo
genealogiczne E. Dzlewońskiego),
scen. I reż. B. Borys-Damięcka
'17.00 Teleexpress .
17.20 .. Domek na prerii" (14) - .. Nagroda"
- ser. prod. USA
18_10 Wiecznie zielone - lelel. muz.
18.30 "Pegaz"
19.00 " Małe wiadomości DO"
19.10 Wieczorynka: . Przygód kilka wróbla
ĆWirka "

•

(

19.30 Wiadomości
20.00 . Polskie Zoo'
20.30 .Na wariackich papierach" - pilot
ser. krym. -łom. prod. USA. wyk.: C.
Shepherd, B. Willis (85r. , Q4 mln.)
22.10.Karlery, bariery" - mjr J. DzIewulski - poseł, w-ceprzew. Sejm. Komisji Spraw Wew. , szef gr. antyter.
22.55 Wladonwścl
23.05 Sportowa sobota
23.25 " Ilustrowany człowiek" - thriller
prod. USA t69 r. , 99 min. "
1.05 .. Haich life - pr. rozr. z krakowa
1.35 Zakończenie programu

NIEDZIELA

4.X.1992 r.
PROGRAM'
6.55 Program dnia

Couslau " - " Ogień I lód" - ser. Ir.
7.45 Rolnictwo na świecie
8.00 Dylematy
8.15 Polagra '92
8.20 Notowania
8.45 Polskie Zoo (powt. )
9.00 .. Zamek Eureki" (5) - ser. prod. USA
9.25 Teleranek
•
9.50 .. Dzieci z ulicy Degrassi" (5) - ser.
prod. kanad.
10.15 Język angielski dla dzieci (2'V
10.25 . W 80 dni dookoła świata (5).. Chiński ekspres" - ser. prod. ang.
11.15 " Kinoteka polska ": " Krzyżacy" - pr.
filmowy Iwony lękawy
11 .35 . Tydzień " - mag. rolniczy
12.20 Telewizyjny koncert życzeń
12.45 .. Tęczowy Music-Box" -(rep. z XIX
Harcerskiego Festiwalu Kultury Mło
dzieży Szkolnej - Kielce'92)
13.30 . Z kamerą wśród zwierząl' - . Na
ralunek życia "
13.45 W Starym Kinie: .. Kłamstwo Krystyny" - polski Iilm an:hiw. (1939 r. ,
100 min.), rei. H. Szaro, wyk.: E.
Barszczewska, K. Junosza-8lępow
ski, M. Ćwiklińska
15.30 . Pieprz I wanilia" - .. Tam były zielone smoki I śpiewały Syreny"
16.15 . Country Ameryka" (3) Fani country
I ich zachowania
17.00 Teleexpress
17.20 .. Dynastia" - ser. prod. USA
18.20 . 7 dni - świat"
18.50 . Śplewnik domowy J: Kaczmarka"
19.00 Wieczorynka: Wall Disney przedst::
• Nowe przygody Kubusi!l Puchatka"
19.30 Wiadomości
20.10 • Wolier, czlowiek nlezwykty" (2) " Wolność szmuglowana" - ser. fr.
21 .10 Kabaretowa lista przebOjÓW: I.
Jarocka, E. Adamiak, A. Kotulanka,
B. Smoleń, Z. laskowlk, J. Holm
21 .55 Sportowa niedziela
22.40 Swlalowe spotkania łodzian
23.10 Kino europejskie: "Jeszcze tylko ten
las" ~ dram. wojen. prod. pol. (91 r.,
90 min. ~ rei. J. Łomnicki, wyk.: R.
Hanln, J. Fraldman, M. Klubowicz
0.40 . Gdybym był królem" - . Dlaczego
nie odpisuje na listy" - miniatura 11• teracka Andrzeja Kijowskiego w interpretaCji Aleksandra Bardinlego
0.50 Zakończenie programu

PROGRAM II
7.30 Przegląd tygodnia (dla niesł. )
8.00 . Mała kslęiniczka " - . Pan z Indii"
- ser. animowany prod. jap.
8.25 Film dla niesłyszących: "Wolier,
człowiek nlezwykty" (2) - • Wolność
szmuglowana" - ser. prod. franc.
9.20 Słowo na niedZielę (dla nles/.)
9.25 Powitanie
9.30 Program lokalny
10.30 . Minillsta przebojów"
11.00 Polska Filharmonia Kameralna gra
utwory Rossiniego - dyryguje Wojciech Rajski, solista: WOlfgang Meyer (Niemcy) - klarnet
12.00 . Rodzlnny bumerang" (23) - ser.
prod. austral.-ang.
13.00 .. Podróie w czasie I przestrzeni":
"Rok 2048" (2-ost.) - .. Efekt cieplarniany" - ser. dok. prod. nor.
13.50 " Szczęśliwy rzut" - teleturniej
.
14.10 " Zwierzęta wokół nas" - . Podaj ła
pę" - pr. Adama Kochanowskie
14.40 t'rzecleż to znamy - Marsz wojskowy
Franciszka Schuberta
15.00 Wydarzenie tygodnia

PROGRAM II
7.30 "Bellona" - mag. wojskowy
8.00 Panorama
8.05 . Ulica Sezamkowa" - pr. dla dzieci
9.05 . Ona" - mag. dla kobiet
9.25 PowIlanie - kabaret OTTO
9.30 " Tacy sami" - pr. w jęz. migowym
9.50 Kabarel OTTO
10.00" Wspólnota w kulturze" - Nasi
w Hamburgu
10.30 ..Artysta I jego świat" - .Artyścl I modele" - . Mljające widowisko. Jacques louis David" (1) - ang. 111m

MEBLE
KUCHENNE

AUTORYZOWANY
DEALER

SONY'

v

C

F
Ił

Najtnvalsze blaty
"postforming"

zaprasza do sklepu
w Kielcach, ul . Zagórska 8

• - wysoka j akość,
- róż no rodność kolorów,
- m oż liwość zamówienia pojedynczych szafek i blatów
o dowolnych wymiarach
- transport w Kielcach gratis _
- najniższe ceny.

Najbogatsza oferta.
Og6lnopolska
gwarancja serwisowa.
Sprzedaż za gotówkę
od 1 paŹdziernika

WIELKI
KONKURS
-

szczegóły

w sklepie.

.

7~00 .. Podwodna odyseja ekipy kapitana

PRZED TELEWIZOREM *
15.30 . Godzlna z Hanną Barberą" - filmy
animowane dla dzieci
16.25 Program dnia
16.30 Panorama
16.40 "Cudowne lala" - "Kronika szkol·
na" - ser. prod. USA
17.05 . Fringe znaczy wolność " z cyklu
. Edynburga janusowe oblicze" - relacja z lestiwalu
17.35 " Egzorcyzmy" - rep. o G. Królikiewiczu
18.00 Studio Sport - "Wielka Warszawska"
18.30 Halo dzieci
18.35 "Noc w operze" - kom. prod. USA
(1935 r., 92 mln.), reż . S. Wood,
wyk.: B. Marl, C. Mail, H.Marx
20.10 .. Godzina szczerości " z J. lewan·
dowsklm - min. przekszt. wlasn.
21 .00 Panorama
21.30 .. Koło fortuny" - teletumiej
22.10 . Uwrót doliny" - rec. Przemysława
Glnlrowskiego
22.40 . Brawo Petersburg" - przeniesienie spektaklu Teatru na Fontance
23.35 • Ta nasza młodość " - film dok.
0.00 Panorama
0.10 Zakończenie programu

PON IEDZIAtEK

5.X.1992'r.
'PROGRAM I
-6.00 .. Kawa czy herbata"
9.00 Wiadomości
9.10 Program dnia
9.15 .. Mama i ja" - pr. dla naj młodszych
9.25 Dla dzieci: Przedsz. konc. życzeń
10.00 .. Dynastia" - ser. prod. USA
11.00 " Pierwsze 365 dni życia dziecka" (6)
- . Dzlecko ma już pięć miesięcy" ser. dok. prod. niem.
11.30 .. Po oczach' - Taniec w teledyskach
12.00 Wiadomości
12.10.Program dnia
12.15-16.00 Telewizja edukacyjna
12.15 Języka francuski (lekcja 1-4)
12.45 Palety - . Johannes Vermeer" film w wersji franc.
13.15 Język niemiecki (5)
13.45 .. kómpozytor i jego miasto" . Brahms i Detmold" - film w wersji
niem. 14.15 Język wioski (5)
14.30 Język angielski (5)
15.00 . AIf" - ser. USA w wersji ang.
15.30 . Prezentacje": "Gdy zawód jest pas·
ją"

16.00 Program dnia
16.05 . luz" - mag. nastolatków (służba
wojskowa czy służba zastępcza)
17.00 Teleexpress
17.20 .. Ali" - ser. kom. prod. USA
17.50 " Klub dobrej książki "
18 . ~0 . Magazynio" - pr. satyr. K. Jaroszyllskiego I Stela na Friedmanna
18.20 . Z Polski rodem" . Polonla
w Szwecji" - mag. polonijny
18.45 "Poska w oddali" - J. Nowak Jeziorański

19.00 Wieczorynka - ~egendy z wiślanego
brzegu: . 0 Halinie, dn:e Piotra
Krepy·
19.30 Wiadomości
20.05 " AnIena "
20.30 Teatr Telewizji: A. B. Vallejo: "Gdy
rozum śpi ", rei. P. Mikuckl, wyk.: Z.
Zapasiewlcz, G. Kownacka, J. Radziwllowlcz
22.20 Wiadomości
22.35 .. Pogranicze w ogniu" (6) - ser. TP
23.35 Reportaż
0.05 Zakończenie programu

PROGRAM II
8.00 Panorama
8.10 Programy lokalne
8.40 "Tajemnicze złote miasta" - ser.
anim. prod. franc. -jap.
9.10 .. Pokolenia" - ser. prod. USA
9.30 Kolekcjoner
10.00 Język angielski (31)
10.30 przebOje . MTV"
11.00 Na życzenie - . Hlstorla cyrku - Trapez Washlngfona "
112.00 - 16.25 przerwa)
11.30 Punkt widzenia
16.25 Powitanie
16.30 Panonima
16.40 Sport .. Z wiatrem I pod wiatr" mag. żeglarski
16.55. Tajemnicze złote miasta" - ser.
anim. prod. franc. -jap. (powl.)
17.20 przegląd kronik filmowych
17.50 Polska Kronika Filmowa
18.00 Program lokalny
18.30 .. Pokolenia" - ser. USA (powt.)
18.55 . Smok morski" - ang. film fab. (9Or.,
91min.), ret A. Gudmundsson, wyk.:
G. McGrath, J. lesniak, H. A1rd
20,30 "W co slQ ubiorą polskie dzlewczy'
ny" (p robi. pol. przemysłu lekkiego)
21.00 Panerama
21 .30 Sport
21 .45 . Dzieclakl, kłopoty I my" (6) - ser.
22.15 XXVI Festiwal Im. Jana Kiepury Krynlca'92 - M. Torzewskl w Krynicy
- rep. B. KaczyJlsklego
23.10 . Maralon trzeźwości " : Z wizytą
w zakładZie karnym - pr. E. Cendrowsklej
0.00 Panorama
0.10 Zakończenie programu

WTOREK

6. X.1992 r.
PROGRAM'

8.00 Dzień dobry - por. mag. rozm.
9.00 Wiadomości

PROGRAM II
8.00 Panorama
B.10_Program lokalny
8.40 .. Kapitan Planeta i Planetarianie" .. Konferencja na szczycie " - serial
animowany prod. USA
9.10 :lokolenla" - serial prod. USA
9.30 liwlat kobiet
10.00 Język włoski dla początkujących (1)
10.15 Język ang. w nauce i technice (1)
10.30 Język francuski (1)
11.00 Na życzenie - Maraton trzetwoścfprogram Ewy Cendrowsklej
12.06-16.25 Przerwa
16.25 Panorama
16.40 Z kart krakowskiego archiwum Kopce
16.55 . Kapitan Planeta I Planetarianie" .. Konferencja na szczycie " - serial
anlm. prod. USA (powt. )
17.20 Ojczyzna;Jolszczyzna - O Jarosławiu, KwidZynie, Będzinle I lublinie
17.40 Moja wiara
18.00 Programy lokalne
18.30 »Pokolenia" - serial USA (powl.)
18.55 Europuzzle
19.00 .. Chłopcy z ulicy Panispema " (4ost.) - serial prod. wloskiej
19.50 Ad vocem- progr. Jerzego 8ralczyka
20.00 . W rocznicę zamachu na Hitlera" rep. K. Wojciechowskiego z uroczystości ods/onięcia pomnika ku czci
płk. Slaufenberga w Glertozy k.
Kętrzyna

20.30 look of the Year-. Twarz roku ·-ł1Ip.
21.00 Panorama
21.30 Sport
21 .45 Koło fortuny - teleturniej
22.15 . Nlco"- dram. krym. prod. USA (88
r., 96 min.), rei. A. Davis, wyk.: S.
Seagal, S. Stone, H, Silvia
24.00 Panorama
O.~ OZakolIczenie programu

ŚRODA

7.X.1992 r.
PROGRAM'

.

8.00 Dzień dobry - por. mag.rozm.
9.00 Wiadomości
9.10 Mama I ja
9.25 Oomowe przedszkole
9.50 Porozmawiajmy o dzieciach
10.00 Arcydzieła sztuki filmowej .Gorącz
ka złota" (The Gold Rush) - kom.
prod. USA (25 r. , 89 min.), rei. Cbarles ChapIin (powtórzenia z wtorku)
11.30 Dalecy a bfiscy - mag. mniej. nar.
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15-16.00 Telewizja eduka~yjna
12.15 Magazyn notowali - O potrzebie
mieszania - pasze pod młotek
12.45Poeci dZieciom - Wialka zabawawidowisko dla dzieci
13.15 Postawy - Akcja MItropa - program
dokumentalny
13.45 Telewizyjny słownik biograficzny
.
historii najnowszet. Jan Mazurkiewicz - .. Radosław" , cz. 1
14.10 Stracone złudzenia, czyli dylematy
klasyka (widowisko teatralne o poecie Kajetanie Kotmlanle)
. 14.40 Sensacje XX wieku - Ściśle tajny telegram
15.10 Pan Adam (3) - " Przyszło mi robić
teatr" - spotkanie z Adamem Hanuszkiewiczem
15.30 Dzieło, arcydzieło, kicz - ,Stanisław
Wyspiański - Witraie
15.35 Szkoły w Europie - Wejście smoka
(Francja, Holandia, Austria)
16.00 Program dnia
16.05 Sami o sobie - mag. nast oraz ang.
film z sełil . Oddział dZieCięcy " (6)
17.00 Teleexpress

PIĄTEK

9.X.1992 r.

DT "Katarzyna" " p.,

CZWARTEK

8.X.1992 r.

PIĄTEK

PROGRAM'

8.00 Dzień dobry - por. mag. rozm .
9.00 Wiadomości •
9.10 Mama I ja
9.25 Domowe przedszkole
9.50 Porozmawiajmy o dZieciach
10.00 .. Columbo" (3)- serial prod. USA
11.30 . Ratunek przyjdzie z powietrza" wojskowy film dokum.
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
1'2.15-16.00 Telewizja edukacyjna
12.15 Magazyn notowań- Zimowa dieta
12.50 Powstanie kontynentu (1) - Kolizje
- serial dok. prod. ang.
13.50 Nie tytko dinozaury
14.05 Eko-Iego
14.20 . Kralna jedwabiu" , cz. 2 - film dok.
prod. chińskiej
14.35 Zwierzęta świata - "Tajemnicza
przyroda" - '.. Miejsce dla dzikiej
zWierzyny" - serial dok. prod. ang.
15.10 Taki pejzat- Krajobraz nadmorski
15.35 My dorośli (AIDS)
16.00 Program dma
16.05 Program dla młodłieży - KwalIł
17.00 Teleexpress
17.20 " Stawa" (13) - serial prod. USA
18.20 I jeszcze raz ... (51- progr. kabar.
18.35 Magazyn katolick
19.00 Tęczowy MinI-BoI
19.10 Wieczorynka: . Wesoła siódemka "
19.30 Wiadomości
20.10 . Columbo" (3)- serial prod. USA
21 .45 Tylko w "Jedynce"
22.45 Wiadomości
23.05 Reporter - magazyn
23.40 Język włoski (1)
23.55 Zakończenie programu

PROGRAM II
8.00 Panorama
8.10 Program lokalny
8.40 ;,Nowe przygody H&-Mana" - serial
anlm. prod. USA
9.00 Transmisja obrad Sejmu .
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 Język angielski w nauce I technice
(1)
16.55 . Nowe przygody H&-Mana" - ser.

USA

17.20 Od pierwszego do pierwszego program publicystyczny
17.50 Rozmowy o Rzeczyniepospolitej
Aleksandra Małachowskiego
18.00 Program lokalny
18.30 . Pokolenla" - serial USA (powt.)
18.55 Europuzzle IPow!.)
.
19.00 Bez znieczu enia - progr. W. Walendziaka
19.15 .. Odlecieć stąd " (15-0s1.)-ser. USA
20.00 Wielka piłka
20.45 Clenie życia
21 .00 Panorama
21 .30 Sport
21 .45 Koło fortuny - teleturniej
22.15 Teatr sensacji: Jerzy Janicki "Akcja
V" (5) - ..Pilna przesyłka do londynu"
23.10 • Czerwona dynastia" (2)- "Spuściz
na 197!H19" - 111m dok. prod. angielskiej
24.00 Panorama
0.10 Zakończenie programu

12.00, 13.00, 15.00, 19.00 - Wiado12.05 - Kurier ogłoszeniowy,
12.30 - W ludowych rytmach, 13.10Rozmaitości i muzyka wopr. D. Sło ń
14.00, 20.00 - Magazyny informacyjne,
, 14.15- Atrakcje MTV, 15.10- Muzyka
dawnych mistrzow, 16.00, 18.00, 22.00BBC, 16.05 Aktua l nośc i dnia w opr. M.
Sbbali, 18.30 - Lektury domowe - aud.
M. Ka rpińs ki ej , 19.05 - Rockowa fala,
20,10 - Radio po kolacji, 23.00 - Muzyczne klimaty.
mośc i,

SOBOTA
5.00 - Takty i minuty, 6.00, 16.00,
22.00 - BBC, 6.1 5 - Aktualności -dnia
wopr. W. Reznera, 8.10 - Program reklamowy, 8.30 - Klucz do same1Jo siebie aud. Z. Heńka, 8.40- Muzyka instrumentalna, 9.00 - Wiadomości i radio kierowców, 9.10 - "Sama radość " - aud. B. Nowickiego, 10.00 - Magazyn informacyjny, 10.10, 12.05 - Kurier ogłoszeniowy,
10.30 - .Znaj dź właściwą dłoń" - aud.
W. Brzezi ński ej, 11 .00, 12.00, 13.00,
15.00, 19.00 - W iadomośc i, 11.10' Sprawa na dziś , 12.30 - Na przypieckumag. C. Kussala, 13.10 - Rozmaitośc i
i muzylsa wopr. D. Słoń , 14.00 - TygodniolYY przegląd wydarzeń, 14.15 - Piosenki z tekstem - aud. B. Nowickiego,
15.10 - Z piosenką przez lata, 16.05 Aktual ności dnia wopr. M. Orkisza, 17.00 Koncert życzeń , 17.50 - Country, 18.30
- .Ty t natura" - aud. D. Słoń, 19.05Radio sport, 19.15 - Rockowa fala,
- 20.00 - Przegląd wydarzeń kulturalnych,
20.10 - Muzyka, 21 .00 - •Tajemnice
starego Radom ia - wiek XVII, xvm, XIX"
- aud. A. Komatowskiego, 23.00 - Muzycme klimaty.

NIEDl1ELA
6.00 - Takty i minuty, 7.00 - Wiadomości , 7.05 - Niedzielny poranek muzyczny wopr. J. Wosia, 8.00, 22.00 BBC, 8.30 - Magazyn kulturalny wopr.
B. Gumowskiego, 9.30 - Muzyka mło
dzieiowa. 9.40 - Studencki kwadransaud. M. Nowaka, 10.00, 16.00 - Koncert
życzeń , 11 .00 - Tygodniowy przegląd
wydarzeń , 11 .10 - . Spotkanie ot Anną
Rosenstein" - aud. M. Bednarskiej,
11 .30 .457-05 - jesteśmy", 14.00 Mag~ ii1formacyjny, 14.10 - Dzi ecię
ce radIO - aud. M. Janiszewskiej, 14.30
- . Nie opodal Łysogór" (2f - . Mała ojczyzna" - rep. B. Gumowskiego, 15.00Przeboje z myszką, 15.30 - Radiowęzeł
..Pirania" - aud. A. Kaczmarka i S. Lipca,
17.00- Mija tydzień- jutro nowy, 17.10
- Mu?}'czne popołudme wopr. M. Janiszewskiej - Finałowe koncerty V Między
narodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Radomiu i Orońska ,
19.00 - Wiadomości , 19.05 - Radio
sport, 19.30 Z muzycznego archiwum . Muzyczna antena z myszką" - auó. J.
Wosia; Znajomi z estrady: zespół . Bajm"
- aud. M. Janiszewskiej, 20.30 Poetyckie
spotkania - aud. M. Pod wysockiej, 21 .00
Muzyka na świątecmy wieczór - aud. J.
Wosia, 23.00 Muzyczne klimaty.

ul. Sienkiewicza 28, Kielce
5385-G

Wideofilmowanie
. prOfesjonalne
Kielce, tel. 544-67.

:

(obok pętli MPK)

:

czynny: 9-17.

CENY
KONKURENCYJNE

Radom, Klejowa 24, tel. 412-81

oferuje:
• usług i w zakresie bieżniko
wania opon samochodów
osobowych
• środki piorące bezdetergentowe,
• wyroby gumowe techniczno-formowe, wycieraczki,
weka Feniks do kontaktu ze
środkam i

spożywczym i,

uszczelnienia z gumy porowatej, Ojejoodporne, termoodporne .

Ceny konkurencyjne
Wysoka jakoŚĆ usług

4963-G

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Program lokalny
na UKF 71.15 MHz

§iSPOlwo§f
• MOHERY. WEłNY
• WŁÓCZKI. DODATKI

Kielce,
• ul. Piekoszowska 74
3125-9
••••••••..............•....•

szydło

15.25 My w kosmosie - Historia astron.
15.40 Nasz Bałtyk - W pracowniach Mor,skiego Instytutu Rybackiego
16.00 Program dnia
16.05 Ola dZieci: TIk-tak oraz film z serii
. Dennls - zawadiaka"
16.50 Język angielski dla 'dzleci (21)
17.00 Teleexpress
17.20 .. Królik Bugs przedsI. " - ser. USA
17.50 . Murphy Brown" - serial USA
18 . 150dolańska 10- mag. historyczny
18.45 legendy września - woj. progr. dok.
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.557 minut dla ministra pracy
20.10 Arcydzieła szlukl filmowel: .Gorącz
ka złota" - kom. prod. USA (25 r.,
89 mln.), rei. Charles ChapIin, wyk.:
C. ChapIin, M. Swain, T. Murray
21.45 Gra 'o pieniądze - mag. gosp.
22.25 Telemuzak - mag. mul. rozr.
22.45 Wiadomości
23.05 Rozmowy z Nikodemem - progr. kal.
23.45 Powról bardów - A. Ponledzielski
0.25 Zakończenie programu

17.20 .. Na wariackich papierach" (1)-seriaI
USA, wyk. : C. Shepherd, B. Willis
18.10 Klinika zdrowego człowieka (wirusowe zapalenie wątroby)
18.35 laboratorium:
Podsumowanie
wszechświata (3) - Radioteleskop
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
PROGRAM I
20.10 Studio Sport
22.00 Rodzina rodzinie .
8.00 . Dzleń dobry" - mag. rozmaitości
22.30 Kwadrans z zespołem .. Tears fot
9.00 Wiadomości
Fears"
- 9.10 Mama I ja
22.45 Wiadomości
9.25 Domowe przedszkOle
23.p5 .. Zbiegiem lat, z biegiem dni .. ." (6)
9.50 Porozmawiajmy o dZieciach
- .. Kraków 1905" - serial TP
10.00 .. Zaplombowany pociąg " (2-osl.) 0.10 Zakończenie programu
film lab. prod. niem.-wl.-austr.
. PROGRAM II
11.50 Slo lat - mag. ubezp. spoI.
8.00 Panorama
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
8.10 Program lokalny
12.15-16.00 TV edukacyjna
8.40 .. Piłkarze" - .. Szkoła życia" - serial
12.15 Magazyn nolowań:Pożyteczne bakprod. japońskiej
.
d d tkl D I'
9.10 2,Pokolenia" - serial prod. liSA
teri, Niezasląplone o a , aw I z
9.30 liwiat kobiet
komputera
10 00 Język
I I ki (1~
12.45 Tylko u nas
· Język niemiecki
ang e $ ( )
12.55 Temat dnia: Ruchy separatystyczne
10.30
11.00 Na życzeni& - .. Od pierwszego do
w Europie
pierwszego·
13.00 .. Jak to jestw Anglii? ": "Dystrybucja
11.30 VII Międzynar. Jriennale Tkaniny
żywności" - ang. ser. dok.
lódt' 92
13.30 Temat dnia: Ruchy separatystyczne
12.06-16,26 Przerwa
w Europ'ie .
16.25 Powitanie
13.35 D poezll z.. .
16.30 Panorama
13.50 Teleplastlkon - ~połecme problemy
16.40 Sport
współczesnej Europy
16.50 losowanie gier liczbowych Totaliza14.05 Temat dnia: Ruchy separatystyczne
tora Sportowello
w Europie
16.55 .. Piłkarze" - .. Szkoła życia" -ser. jap.
14:25 Kultura I my: To trzeba zobaczyć 17.20 Magazyn ekologiczny
kiedy pismo Iły/o sztuką
17.40 Giełda - mag. kUpców I przemysł.
14.40 Odpowiem na kaide pytanie
18.00 Program lokalny
14.55 Euroturystyka: Polska - Wolin
18.30 "Pokolenia" - sertal USA (pow!.)
15.10 Być tutaj: C iało I umysł
19.00 Spóinione premiery: . Restauracja
15.25 Temat dnia: Ruchy separatystyczne
Alicji" - dram. społ. -obycl. prod.
w Europie
USA (1969 r. , 106 mln.), rei. Arlhur ' 15.30 Jeśli nie Oxford, to co? - pr. dla BPenn, wyk.: Arto Guthrie, Pat Duinn
kJaslstów
21.00 Panorama
15.50 J3ka szkoła?: Programy nauczania
21 .30 Ekspres reporterów
w nowym systemie
.
22.05 Studio Teatralne . Dwójki": A. RudPROGRAM II
nickl .. w niedzielę po eotudnlu" 8.00 Panorama
adapl. I rei. R. Rowlńs i, wyk. : M.
8.10 Program lokalny
Bukowskl, C. Pazura, E. Bukowska
23.00 Rosyjski chleb (1) - austr. film dok.
8.40 . Wojownlcze żółwie Nlnja ~ - ser.
24.00 Panorama
anim. USA
"
0.101akończenie programu
9.00 Transmisja obrad Sejmu

SPÓŁDZIELNIA

SKLEP FIRMOWY

:

9.10 Mama i ja
9.25 Domowe przedszkole
9.50 Porozmawiajmy o dZieciach
.10.00 "Pogranicze w ogniu" (6) - ser. TP
11.00 Giełda pracy, giełda szans
11.20 Przyjemne z pożytecznym
11.40 Gotowanie na IIkranie - mag. kul.
12.1 DProgram dnia
12.15-16.00 Telewizja edukacyjna
12.15 Magazyn nolowań - Zapasy na zi mę
12.45 ŚV(ial chemji (6) - Alom
13.15 Kuchnia - Swlatło
13.30 Fizyka półżartem - Zimne światło
13.45 Rysuj z nami
13.55 "Surowce - węgiel" - serial niem.
14.10 Spolkallła z cywilizacją - Nowości
nauki i techniki
14.20 Co, jak i dlaczego? - Oczy I okulary
14.30 Przybysze l-ł/Iatplanety - Mat.stra-

•
•
•

Kielce. ul. Sienkiewicza 34 ~oor::ecv.~o
tel. 462-41

J- VOlorzyro')

OFERUJEMY
NA DOGODNE RATY l ZA GOTÓ~
• telewizory
,
• magnetowidy
• radiomagnetofony

najlepszych firm światowych
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• Za czasów komuny. był porzqdek
• Trening boso po... śniegu
• Piotrowski nie był mistrzeml

Krabbe będzie
walczyła
Dwukrotna mistrzyni świata na 100 i 200 m, Niemka Katrin
Krabbe zapowiada walkę w obliczu kolejnej czteroletniej dyskwalifikacji, na którą została skazana przez Niemiecki Zwią
zek Lekkiej Atletyki, za stosowanie'niedozwolonych środków
dopingujących. Pierwszy głośny przypadek przyłapania Krabbe na używaniu uznanego za dopingujący - clenbuterolu,
skończył się dla niej szczęśliwie. Komisja ekspertów, która
debatowała kilka miesięcy temu w Londynie, oczyściła Krabbe i jej koleżanki Grit Breuer i Manuelę Derr z zarzutu stosowania dopingu.

francuski został po
Jest twórcą potęgi karate kyokushinkai w Polsce.
Posiada IV dan w karate i I dan w judo. Absolwent AGH
i AWF w Krakowie. W roku 1972 założył pierwszą polską sekcję karate kyokushinkai. Dwa lata potem został
pierwszym mistrzem Polski w wadze średniej. Przez 15
miesięcy należał do osobistych uczniów legendarnego
Masutatsu Oyamy w Tokio. Od dwunastu lat jest wiceprezesem Polskiego Związku Karate. Kilka dni temu
ANDRZEJ DREWNIAK przebywał w Kielcach.

miesiącu

odesła

ny do domu przez
psychiatrę. Mnie
udało się znaleźć
motywację do po-

zostania: wiedziałem, że nie mogę
wrócić bez czwar-

nią magazyn i ze zdumieniem
• Jaki jest stan organizacyjny sportów walk wschodnich
zauważyłem, że nazwiska Piow Polsce?
trowskiego nie ma na liście zwy. Wschodnie sztuki walki upracięzców. Okazało się, że jego
wia w Polsce ponad 40 tys.
menażer nie dopełnił formalnoś
ci związanych z rejestracją walk.
osób. Najwięcej - ok. 22 tys. karate kyokushinkai, ok. 8-10
Piotrowski zwyciężył w ringu,
tys. karate shotokau, ok. 4 tys.
dostał pas, ale formalnie nigdy
osób trenuje tae-kwondo. To
nie był mistrzem świata!
trzy podstawowe style zrzeszo• Jako jedyny z Polaków,
ne w PZK, do którego nrueżą
przez ponad rok był pan uchljeszcze kung-fu, aikido, ju--jitsu
deshi, czyli osobistym uczi kendo. Łącznie, we wszystkich
niem Masutatsu Oyamy. .
Tradycja uchi-<1eshi jest jedwojewództwach istnieje ok. 250
klubów i ognisk TKKF. Poza tym
nym z fenomenów XX wieku.lstdziałają w Polsce osobne związ
nieją jeszcze trzy takie szkoły:
ki kung-fu, ju-jitsu i aikido, poww karate kyokus hinkai, kendo
staje dużo klubów prywatnych.
i ju--jitsu, których rodowód sięga
W tym względzie panuje w kraju
średniowiecza. Ludzie decydują
się zamknąć w .klasztorze"
ogromny bałagan.
i mieszkać razem z mistrzem.
• Wcześniej było lepiej?
Kiedy 22 lata temu chciałem
Zanim wyjechałem do Tokio mazałożyć sekcję, powiedziano mi:
rzyłem o tym przez 10 lat. Co ro.pepsi, dżinsy i, karate, to nie
ku Oyama spośród wielu kandyu nas!" Ale udało się zwyciężyć
datów wybiera 15 nowych ucztrudności i od tego czasu karate
niów. Ja miałem rekomendację
jest wciąż atrakcyjne dla ludzi.
Europejskiej Organizacji Karate
Za czasów komuny w sportach
i trzeci dan, uniknąłem więc
wstępnych prób i mogłem zawschodnich sztuk walki był porządek. Regulowała to ustawa
mieszkać w ryo.
GKKFiS oraz jeden Związek Ka• Jak wygląda dzień uchlrate. Teraz jest chaos. Powstają
deshi?
nowe odmiany karate, które rePobudka jest o świcie. Cojestruje UKRS i sąd. Praktyczdziennie po godzinnej szaleń
nie każdy może sobie wymyślić
czej rozgrzewce, tuż przed śnia
własny styt i będzie on uznawa- . danielT\ śpiewaliśmy po japoń
ny przez władze. Jest taki przysku (początkowo oczywiście nic
padek w Polsce, że człowiek
nie rozumiałem), że decydujemy
obudził się rano, wymyślił nawy
się zerwać ze światem zestyl, nadał sobie drugi dan
wnętrznym, rezygnujemy z koni szkoli Judzi. Obecnie ma już 4
taktów z kobietami, przyjaciółmi,
dan przyznany mu przez ... jego
telewizją i radiem po to, żeby rouczniów.
bić to co kochamy, czemu się
• Ale nowe style notują też
poświęcamy, żeby trenować
sukcesy. Niedawno w Łodzi
i śnić o karate. Warunki w ryo są
na Mistrzostwach Europy
bardzo surowe: nie ma ogrzewaw karate tradycyjnym Polacy
nia, woda jest zimna, sami gotozdobyli 10 medali.
waliśmy i sprzątaliśmy. Posła
Były to pierwsze mistrzostwa
niem jest mata do ćwiczeń, a za
w tym stylu, startowało kilka druprzykrycie służy cienka kołder
żyn i o medale było dość ła~o.
ka. Zimą, kilkucentymetrowe
Podobnie było kiedyś w kickdrewniane ściany chroniły jedyboxirogu. Kilka lat temu w tzw.
nie przed wiatrem.
mistrzostwach świata poza Po• Niewielu Europejczyków
lakami startowali tytko zawodniwytrzymuje tam więcej niż kilcy z RFN. W poszczególnych
katygodni ...
kategoriach było 2-3 walczą
Przede wszystkim wpływ ma
cych i nawet po przegraniu
na to niespotykana w naszej kulwszystkiego dostawało się meturze monotonność i reżim życia
dal. Teraz, kiedy orga~izacja pow ryo, momentami wręcz szokuwiększyła się o kilkanaście
jące. Za ścianą tętniło życiem
państw, o naszych nic nie sły
i kusiło Tokio. Drzwi ryo były
chać. Zresztą na świecie jest
zawsze otwarte, ale kto raz wyosiem organizacji kick-boxingu
szedł nie miał już powrotu. Aby
organizujących własne
misodwrócić swoją uwagę zająłem
trzostwa i wzajemnie się nie uzsię nauką języka japońskiego.
nających. Nie było jeszcze przyBardzo mi się to przydało, bo po
trzech miesiącach nagle wszyspadku, żeby ktoś okazał się najcy przestali się do mnie odzywać
lepszy choćby w kilku z nich
po angielsku. Byłem wówczas
i został mistrzem absolutnym.
jedynym Europejczykiem w ryo.
, W roku, w którym Marek PioWęgier Adami, który przyjechał
trowski został niby mistrzem
razem ze mną zrezygnował po 2
świata w jednej z tych organizatygodniach , natomiast karateka .
cji, czytałem Wydawany przez

tego dana oraz dopókf nie poznam całej prawdy o karate. Gdyby nie wyrwano mnie z Tokio
podstępem, myślę, że wytrzymałbym 3 lata.
• Po świecie krążą legendy
na temat morderczych trenlngóww ryo.
Rozpowszechniają je sami
Japończycy, aby odstraszyć od
przyjazdu obcych, których tolerują niechętnie. Mnie np. zakazano noszenia czarnego pasa,
a gdy miałem go na sobie, to
nagle wszyscy mieli ochotę walczyć ze mną Kiedy w Tokio
spadł śnieg, co paraliżowało cały
ruch w mieście, instruktorzy prowadzili nas na trening do parku.
W samych kimonach, boso, ćwi
czyliśmy aż do granicy zesoplenia. Innym razem na zimowym
obozie w górach rozpoczęliśmy
trening na długo przed wschodem słońca. Po · godzinie,
w absolutnej ciemności weszliś
my do świątyni Shiuto i skuleni
na podłodze medytowaliśmy
przez kolejną godzinę przy ogłu
szającym huku bębna, w który
bił jeden z mnichów. Dosłownie
skamienieliśmy z zimna, a jedyną otuchą był dla mnie odgłos
kłapania
zębami
wydawany
przez siedzącego obok mistrza
świata Matsui. Kiedy na koniec

Rozmawiał
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KURS NA PRAWO JAZDY
kat.ABT
Rozpoczęcie 7 października 1992 r. o godz. 16.00 w Zespole
Szkół Mechanicznych - ul. Jagiellońska 32, sala 20.
h)
Czas trwania _ 4 tygodnie, cena - 1.000.000 zł (płatne w ratac .
ZAPISY W DNIU ROZPOCZĘCIA LU~ !EL. 32-44-71.
Szkolimy najskutecznieJ'
•
(sam. VW GOLF, PO~ONEZ, FIAT 125p, 126p).
SPRAWDZ- PRZYJ DZ.
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go, że nie lubi, gdy ktoś spoza
karate kykoushikhai również
zdobył dużą popularność i uznanie na świecie .
• Słowem, możesz potwierdzić fakt zdobycia mistrzostwa świata.
- Jasne, w każdej chwili.
Posiadam w domu cały plik
dokumentów, nagrania telewizyjne, radiowe - stwierdzają
ce że byłem mistrzem. Wszyscy niewierzący mogą sprawdzićw ISKA.
• Straciłeś tytuł mistrzowski na rzecz Rlckiego Routusa. Kiedy zamierzasz go odzyskać?

- 21 listopada w Paryżu
walczę zRobem Camanem
o tytuł mistrza świata według
tzw. przepisów orientalnych,
czyli z możliwością uderzania

•

na nogi. Walka organizowana
jest przez ISKA, która reklamuje mnie jako byłego mistrza
świata.
• Jeżeli walkę

organizuje
ISKA, co z twoim nowym
menażerem?

- Z Krzysztofem Samecklm
nie mam podpisanego żadnego
kontraktu. Jestem wolny i w każ
dej chwili możemy się rozstać.
Oczywiście, nie zamierzam tego
robić, jestem zadowolony ze
współpracy. Ale o tym, że pojedyncze walki może organizować
ktoś spoza grupy Sarneckiego
decyduję ja.
• Na zakończenie opowiedz
o swoich ostatnich walkach.
6 września walczyłem
z Ukraińcem Pachomienko.
W I rundzie dwa razy był na deskach, po 11 został poddany.
.. Jesteś więc w dobrej formie.
- Rzeczywiście wydaje się,
że utrzymuję się w niezłej dyspozycji. Zakończyłem właśnie
krótki odpoczynek po pojedynku
z Pachomienko i w środę rozpocząłem przygotowania do walki
w Paryżu.
S. WRÓBEL

PB "MITEX"

OST "GROMADA"

powierzchnię

ZAPRASZA:

ma~nowq

w budynku przy ul.
Zagnańsklej

119
w Kielcach.

Informacja
tel. 31-22-37,

227-93.
393-k

RADOMSKIE ZAKłADY
WAPlENNO-PIASKOWE

SZKOŁA JAZDY
PRZEDSIĘBIORSTW.O PRYWATNE
W

furcie nad Menem. Woessner
zapowiedział, że zwróci się do
sądu o powołanie niezależnej
komisji do oceny zasadności
obecnie obowiązującej listy zakazanych środków.
Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, iż Katrin Krabbe przyła
pano dwukrotnie na stosowaniu
farmaceutyku, który dopiero po
igrzyskach olimpijskich w Albertville znalazł się na liście środków
zakazanych. Raz została już
uniewinniona. Osoba., której głos
zaważył wówczas na wyroku są
du londyńskiego, do którego odwołała się sprinterka, był prof.
Arnold Beckett. Nie tak dawno
stwierdził on po raz kolejny, że
traktowanie c1enbuterolu, podobnie jak innych środków anabolicznych, jest wielkim nieporozumieniem, wręcz przestęp
stwem, a odmawianie prawa
strajku - bezprawne. Ten sam
prof. Beckett jest od 1957 roku _
członkiem Komisji Medycznej
MKOl. oraz zasiada w Podkomisji Antydopihgowej MKOl., jednak nie po raz pierw~zy neguje
opinię innych członków tego wysokiego gremium. Czyżby więc
Krabbe wierzyła, że autorytet
I zdanie proł. Becketta, po raz
drugi uratuje ją od sportowej
banicji?
PAWEŁ GÓROWSKI

I

posiada do wynajęcia

FACHOWO MONTUJEMY, INSTALUJEMY U KUENTA
BEZ DOUCZANIA DODATKOWYCH KOSZT6w_
031 /HK

A
-.--.·

S.T. SIJER

- Skontaktowaliśmy się
z mieszkaniem MARKA PIOTROWSKIEGO w Chicago pytając , co o powyższym sądzi.
To są jakieś bzdury.
W każdej chwili można zadzwonić do siedziby najbardziej
prężnie
działającej
w kickboksie federacji ISKA
mającej swoją siedzibę na Florydzie i przekonać się, że posiadałem tytuł mistrzowski.
• Skąd wobec tego biorą
się takie informacje?
- Taką wiadomość opublikował magazyn jednej z najmniejszych i niewiele znaczą
cych federacji karate. Komuś
coś się wydawało, ale nie wiedział na pewno czy jest to
prawda. Wszystko to służy
walce z moją popularnOŚcią
Pan Drewniak znany jest z te-

OI.z_~.kI_SlC»

~

intelektualnego.

na zgrupowaniu treningowym
niemieckich lekkoatletek. Pobrano próbki między innymi od
Krabbe, Breuer i Derr. Wyniki
zaszokowały sportowy świat.
Cała trójka znów miała w organizmach clenbuterol, farmaceutyk używany zazwyczaj w leczeniu astmy, a takie przydatny
w tuczu zwierząt rzeźnych. Mimo tego cała trójka znów uważa,
że jest niewinna.
" Zamierzamy dowieść, że
nałożona dyskwalifikacja nie
jest uzasadniona i powinna
być, jak i pierwsza - anulowana. Clenbuterol w swoim działaniu nie spełnia medycznych
kryteriów sterydu anabolicznego. Wniesiemy odwołanie
od tej decyzji" - powiedział
niedawno obrońca niemieckich
zawodniczek, Peter Woessner.
Postępowanie sądowe zamierza Qn oprzeć na wynikach raportu naukowców, którzy kwestionują listę środków medycznych zakazanych przez władze
sportowe. A są wśród nich tak
uznane autorytety, jak prof. Arnold Beckett z uniwersytetu
w Londynie i prof. Norbert Rietbrock z Uniwersytetu we Frank-

Andrzej Drewniak w zamieszczonym powyżej wywiadzie
z nami rewelacyjną wiadomością jakoby... Marek Piotrowski nigdy formalnie nie był mistrzem świata. Po
walce założono mu tylko mistrzowski pas, ale z winy menażera, który nie spełnił wszystkich formalności nasz kickbokser nie dostał pisemnego potwierdzenia faktu posiadania
tytułu mistrza świata.

11<. ELCE

W

Przeszedłem najtrudniejszą
próbę w swoim życiu, ale także
najpiękniejszą Na 15 miesięcy
zostawiłem rodzinę, przyjaciół.
Nie wiedziałem, co się dzieje
wokół mnie. Był to czas wyjęty
z życiorysu. To czego się nauczyłem staram się przekazywać
teraz młodym Polakom. Chciał
bym, aby przyswoili sobie japoń
ską systematyczność i umiejęt
ność skupienia wewnętrznego.
Natomiast karate, które ćwiczą
niech nie będzie samym tylko ruchem, ale także drogą rozwoju

dziewaną kontrolę dopingową

podzielił się

.J IVlEBLO~

ID

panu Masutatsu Oyama?
To człowiek olbrzymiej kultury
i wiedzy. Jego osobowość strasznie mnie ekscytowała. Jego
mimika, tembr głosu, gestykulacja powodowały, że nawet go nie
rozumiejąc, byłem w stanie na
treningu wykrzesać z siebie
mn'óstwo energii. Doszedłem do
stanu .snu w ruchu". Po prostu
wykonywałem ćwiczenia nie
myśląc o tym co robię. Dzięki
niemu zrozumiałem na czym polega duchowa strona karate.

Przypomnijll}y. W lipcu fego
roku, przeprowadzono niespo-

MAREK PIOTROWSKI
specjalnie dla IlEcha"

S~LO'--'

W .

trzeba było zanieść na ołtarz małą gałązkę, w kilka kroków musiałem włożyć tyle energii jakbym wchodził na wysoką górę.
• Jakie wrażeni~ wywarł na

Radom. ul. WIłou 62,
409-95 lub 412~ do 67_

* BLOCZKI WAPlENNo-PlASKOWE
DRĄżONE 3MFD

.

Zapraszamy do naszej firmy codzienme

w godz. 7-15.
W soboty w godz. 7-13.
http://sbc.wbp.kielce.pl

GRECJA- cena 1.950.000 zł, 19-25.10.92 r.
WEGRY - EGER - MISZKOLC 7-10.10.92 r.
600.000 zł, BUDAPESZT 7-10.10.92 r. cena 700.000
~ SARD~- wyjazd 7.10.92 r. - cena 3.400.000
~ WIEDEN - 14-18.10.92 r. (3 noclegi + śniadania
+ kolasje),
~ PARYŻ 19-25.10.92 r. (3 noclegi + śniadania), cena
2.050.000 zł, dla grup szkolnycn 1.800.000 zł
~ PRAGA 12-15.10.92 (2 noclegi + śniadania +
cje) cena 650.000 zł, dla grup szkomych 580.000 zł
~ TURYN po samochody 4.10.92 r. cena 3.000.000 zł
~ LONDYN - terminy różne (noclegi w hotelu), cena
2.650.000 zł

PRZEJAZDY-

RZYM, PARtt, LYON,
WNDYN, BRUKSELA•

Producent wyrobów siUkałowych
OFERUJE:

* CEGŁĘ WAPIENNo-PlASKOWĄ 1NF.

~
~

INFORMACJA I SPRZEDAŻ:
OST "GROMADA" O/Kielce,
ul. T~gowa 18, tel. 322-971, 321-231
oraz plac6wki w terenie.
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• ,Kielaanin wśród "profi"
• ·W Belgii, lub Portugalii,

Nasi ligowcy

Wyieidiaią,
przekładaią

(

PIĄTEK

zawodowcem?'

Większość drużyn z naszego regionu podczas nadchodzącego weekendu
gra na wyjazdach. Koszykarki STARU
STARACHOWICE wyjeżdżają do Gdań
ska, gdzie zmierzą się ze Spójną, Nie
odbędą się mecze tenisistów stoło• wYch EUROMIREXU RADOM. Ze
względu na wyjazd Kucharskiego. .
i Sklersklego na zagraniczny turniej
mecz został przełożony na 8 paździer
nika (czwartek). Kibiców tenisa stoło
wego zapraszamy wtedy o hali Broni
(początek g. 17.00). Nie grają w sobotę
także piłkl!rze ręczni ISKRY KIELCE.
Ponieważ Pogoń Szczecin gra rewanżowy mecz pucharowy, spotkanie ligowe portowców zostało. przełożone na
śro.dę (g. 17.00). Na ligowy mecz wyjeżdżają piłkarze KORON.Y - do Beł
chatowa. Natomiast do Polic udają się
siatkarze CZARNYCH RADOM, gdzie
w.półfinale Pucharu Polski zmierzą się
z zespołami Stali Sto.cznia Szczecin,
StilDnu Go.rzów i Chełmca Wał
brzych. Po.wo.dzenia!

Prawdopodobnie od przyszłego sezonu kolarz kiele.ckiej Korony ZBIGNIEW PIĄTEK jeździć będzie w gronie
zawodowców. Jak się dowiedzieliśmy, w grę wchodzi
któraś z grup portugalskich lub belgijskich. Możliwe, że
szefowie zespołu SICASAL SZUkają następcy łodzianina
Andrzeja Oulasa - jedynego obecnie Polaka na Półwys
pie Pirenejskim. W przypadku zespołów belgijskich może to być LA WILLAM, który ma w składzie Marka Kulasa.
Nie są to
czące się w

W piątek i sobotę odbędą się na torze "Kielce" między
narodowe wyścigi motocyklowe. Wystartują zawodnicy
z 10 państw, a największą atrakcją będzie niewątpliwie
wyścig s\lperbików.

*...,

Na własnym terenie walczą piłkarze
i szczypiornistki Budo.wlanych.
(sw)

W poniedziałek ...
4 strony sportu!

również w innych klasach może
wiele. Wśród 126 zawodników z Austrii, Czechosłowacji, Estonii, Holandii,
Litwy, Łotwy, Niemiec, Wę
gier, Republiki Południowej
Afryki -i Polski są tacy, którzy
regularnie startują z najlepszymi na świecie . w wyścigach
Grand Prix.
Warto dodać, że na kibiców
czeka oprócz wyścigów motocyklowych wiele atrakcji. Przewidywany jest pokaz starych
motocykli, a główny sponsor
imprezy - firma VALCO - bę
dzie prowadził promocyjną
sprzedaż oleju samochodowego.
Biletem wstępu będzie specjalne wydanie .Gazety Kieleckiej", sprzedawanej w centrum
Kielc.
Oto krótki prog·ram zawodów
w Miedzianej Górze:
.
* PIĄTEK: 14.30- motocykle
fomnuła 250 ccm, produkowane
w byłych krajach KOL (10 okrą
żeń toru - dystans 41 km 600
m); 15.15- kl. 125 ccm (8 o krą-

* Ojciec i syn grają w jednej
dr~yniel

dziać się

.. Sponsor AKS Busko
i Błękitnych Kielce - LESZEK
MUSlALprywatnle.
.. Czy alkohol przeszkadza
w utrzymaniu kondycji - rozmowa z piłkarzem ręcznym
Iskry ZBIGNIEWEM ROBER-

TEM.
.. .

Opowieść

o

Polaku

mieszkającym w Australii,
który jest pływackim supertalentem I zamierza zdobyć
olimpijskie złoto w Atlancie.

.. PlerwU)' kontakt seksualny MARTłNY NAVRATILOWEJ w "Sportowym Hicie".
.. Skarb kibica I ligi siatkówki .- prezentacja drużyny
Czarnych Radom.
oraz__ . relac:fe z meczów ligowych od I do V ligi piłkar
skiej, relacje z występów naszych drużyn w innych ligach,
cłekawostkl,

komentarze, felietony.
Kup zanim zabraknie!

(sw)

Po pucharach...
niu nerwowym, co w przeszłości
częs;o czynioTlo (np. Lech Pomad po
"'aniu" w Marsylii). Vł-"widzewia
kach" nie ma już nawet odrobiny słyn
nego "charakteru" - skompromitowali
Polskę na oczach milionów telewidzów. Chyba że sponsor zażądał bicia rekordu w wysokości przegranej. To się
udało ...

Ciekaw jestem, jakie stanowisko
zajmie Polski Związek Pilki Noinej i
zaf7Itd klubu WIDZEW lÓDŹ wobec
postawy swoich piłkarlY w meczu
pierwszej rundy Pucharu UEFA we
Frankfurcie. Trener Żmuda wciskał telewidzom, jakoby jego podopieczni
wyszli na boisko z kompleksem ... zapomniał jednak dodać, z jakim_ Być
może ZilŹ1I.dali za uzyskanie np. nic nie
dajćlcego remisu 0:0 wysokiCh premii,
a w klubie nie wyrażono zgody. Druży
na postanowiła więc się zbuntować
i choć zawodnicy wyszli na boisko,
ograniczali się do roli statystów.
Oczywiście ten scenariusz zdarzeń
jest wymyślony, ale kto wie, czy nie odpowiada prawdzie. Wszyscy doskonale
widzieliśmy na ekranach telewizorów,
że nasi po prostu nie chcieli grać!
W Łodzi Widzew-rozegraJ piękny
mecz remisując- 2:2. Dlaczego nie moż
na było f1lk na wyjeździe? Trudno spodziewać się, by ?dradzono f1ljemnicę
tragicznego występu Mam jednak n;~
dzieję, 'że pl7Jrr1ijmnieJ drużyna wstydząc się "lrankfurckiej parodii" bę
dzie milczała, a nie opowiadała np.
oza/ruciu pokarmowym, czy załama-

(sw)

PS. Dzisiaj losowanie zestawu par fi
rundy z udziałem polskiego "jedynaka"
Lecha Poznań.

(15 okr. - 62 km 300 m); 14.00
superbikl kI. ponad 500 ccm
(18 okr. - 74 km 880 m).

-

Piątkowe wyścigi będą rozgrywane tylko w obsadzie krajowej i zaliczane do klasyfikacji
mistrzostw Polski jako 7 eliminacja (ósma za dwa tygodnie
w Białymstoku). W sobotę
wszystkie wyścigi w obsadzie
międzynarodowej zaliczan,e do
klasyfikacji Pucharu Strefy Srodkowoeuropejs~ej.

Zapraszamy!

SPORTY MOTOROWE
• Międzynarodowe wyścigi motocyklowe z uóziałem zawodników z 10 państw. Tor w Miedzianej
Górze - piątek, g. 14.30, sobota, g.
11 .00
• Finał .Samochodowego Turnieju Miast". Stadion Staru w Starachowicach. Sobota g. 10.00

PIłKA NOŻNA

I

• II liga. Błękitni Kielce - Hutnik
Warszawa. Stadion przy ul. Ście
giennego, sobota, g. 15.00
• III liga. Broń Radom - Granica
Chełm . Stadion przy ul. Narutowicza
9, sobota g. 11.00

Zbigniew Pią
tek
jeszcze
w koszulce Korony ...
Fot.

(sw)

sts.

W ciągu roku szkolnego 1992/93 redakcja "Echa Dnia" p'rzy
pomocy czytelników prezentować będzie NEo-PLATONÓW,
czyli nauczycieli, wychowawców, którzy kształcą u swoich podopiecznych tak DUCHA, jak i CIAŁO.
Nasza akcja powoli nabiera ' lekcyjnej działalności sportowej
roźmachu. Miło nam zakomuni- - i turystycznej. Na rajdach, wykować, że członkiem Kapituły,
cieczkach czuliśmy się z nim
która w częrwcu 1993 roku dowspaniale. Do dziś pamiętam
kona wyboru laureatów, został
np. mecze «szczypiorniaka», jakurator oświaty I wychowania
kie rozgrywaliśmy z kolegami
w Kielcach p. ANDRZEJ SYz sąsiednich szkór.
GUT.
Zwycięzca
konkursu
* WOJCIECH DI~BSKI. dyotrzyma
nagrodę
kuratora,
rektor WSPiWP w KOiW: - .W
a szkoła, w której pracuje wzboczasach kiedy chodziłem do
gaci się o wartościowy sprzęt.
szkoły uprawialiśmy wszystko:
Zapraszamy do udziału uczlekkoatletykę, pływanie, narciarniów, studentów i wszystkich,
stwo. Na gimnastykę cho!1ziło
którzy w swojej przeszłości
się do pp. Sztolfów do LO Sniai obecnie spotkali wspaniałedeckiego. Na mnie największy
go nauczyciela NEo-PLATOwpływ wywarł prof. Władysław
NA. Czekamy na listy, telefoStawiarski, podczas moich studiów na krakowskiej Akademii
ny, wizyty. Dziś kolejne wspomnienia.
Wychowania Rzycznego_ Czło* ANDRZEJ SYGUT: -.W
wiek prezentujący wysokie wartości moralno-etyczne, wówszkole podstawowej przez rok
uczył mnie geografii p. Wypych.
czas niezwykle wysportowany.
Na swoich lekcjach był bardzo
Trudno nam było dorównać mu
wymagającym
nauczycielem,
na sali gimnastycznej, mimo iż
ale po południu stawał się dla
miał ponad 40 lat. Niestety, dzinas jakby starszym kolegą Posiejsza oferta takich osobowości
trafił nas zaangażować do pozajest coraz uboższa".
(sts)
- Bucovia - Podlasie Sokołów
Boisko w Bukowej, niedZiela, g. 15.00
• IV liga. Star Starachowice Łysica Bodzentyn, sobota, g. 11 .00;
Nida Pińczów - Naprzód Jędrze
jów, niedziela, g. 14.00; Metalchem
Rudki - Stal" Stalowa Wola, niedZiela, g. 14.00
• LIGI OKRĘGOWE . KIELCE:
Partyzant Wodzisław - Górnil(
Miedzianka, PiaskowianJta - Unia
Sędziszów, Orlicz - Suchedniów
- AZS Politechnika Kielce, Czarnovia Kielce - Błękitni" Kielce,
Sparta Kazimierza Wielka - Het·
man Włoszczowa - wszystkie mecze w niedzielę g. 14.00; Ruch Skar·
żysko - Spartakus Oaleszyce.
RADOM: Plon Garbatka - Pilica
Białobrzegi, Gerlach Drzewica Radomiak li, Pilica Warka - Unia
Makowiec, Szydłowianka - Orzeł
Wierzbica, MG MZKS Kozienice Broń 1/ Radom, Mazowsze Grójec
- Zwolenianka, Proch Pionki Blask Odrzywół - wszystkie mecze, o g. 14.00 - niedziela.
P~laski .

Brydż!
Wspólnie z MCK i OZBS zapraszamy w poniedziałek na
trzeci turniej brydżowy cyklu
Grand Prix ACOL. Tym razem
będzie to tumiej "na max y" . Zapraszamy do MCK w Kielcach.
ul. Słowackiego od godz. 17.00

W
kraju zdobył prawie
wszystko. Jako zawodnik Korony
trzykrotnie
uczestniczył
w mistrzostwach świata, czterokrotnie w Wyścigu Pokoju. Indywidualnie i df4żynowo triumfował w Tour de Pologne. Tylko
w tym roku .dorzucif do swojej
kolekcji mistrzostwo Polski
w jeździe drużynowej, jeździe
parami z Tomaszem Brożyną
(po raz drugi) i wicemistrzostwo
w jeździe indywidualnej ze startu wspólnego.

żeń - 33 km 280 m); 16.00 - kI.
Największe motocykle wys250 ccm (10 okrążeń).
tartują w sobotę. Jal< nigdy
Przed piątkowymi wyścigami
w Polsce na liście startowej fiod 8.00 do 12.30 treningi.
gurują nazwiska aż 22 zawodni* SOBOTA: 11.00 kI. formuła
ków.. Zapowiadają się ogromne 250 ccm (10 okrążeń) ; 12.00 emocje zważywszy, że superbikI. 125 ccm (12 okrążeń - 49 km
ki osiągają szybkość ponad 250
920 m); 13.00 - kI. do 250 ccm
kilometrów na godzinę. Jednak

Błękitnych

statusu amatora na necrprofi.
Do końca sezonu pozostało
jeszcze kilka górskich .klasyków" oraz impreza, która będzie
dla kielczanina okazją do zaprezentowania się menażerom zawodowych grup. Razem. z Andrzejem Sypytkowskim wystartuje w Grand Prix Lugano,
czyli wyścigu parami, uznawanym za nieoficjalne mistrzostwa
świata w tej konkurencji.

wprawdzie firmy liprofesjonalnym peletonie, ale jeżdżąc w którejś
z nich będzie miał Piątek możli
wość konfrontacji znajlepszymi
oraz zarabianią znacznie więk, szych pieniędzy.

BOKS
* Towarzyskie spotkanie KSZO

Ostrowiec - Reprezentacja Okrę
gu Lwowskiego. Niedziela, g. 11.00
- hala sportowa KSZO.

PlłXA RĘCZNA
• " liga. Budowlani Kielce - JKS
Jarosław. Hala ZSB, ul. Jagielloń
ska 90, sobota, g. 16.30

LEKKOATLETYKA
• Mistrzostwa
województwa
LZS, piątek, g. 11.00, stadion Budowlanych przy ul. Bocznej w Kielcach.
• Mistrzostwa okręgu w wielobojach z udziałem lekkoatletów
Z OŚCiennych okręgów.

TENIS STOŁOWY
• Wojewódzki turniej klasyfikacyjny kadetek i kadetów, juniorów
i juniorek. Sobota i niedzJęla, g. 10.00,
sala Kolejarza Kielce, ul. Zelazna.
TENIS ZlEMNY
• Turniej dla dziewcząt i chłop
cówdo lat 12i'14. Sobota i niedziela,
g. 9.00, korty ul. Ściegiennego 6.

S. SIJER

Najważniejszym jednak startem był wyścig indywidualny na
Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie. Od lutego tego roku Pią
tek jest rówl)ież -zawodnikiem
szwajcarskiej grupy amatorskiej
MAVlC. Zajął w niej miejsce Andrzeja Sypytkowskiego, który
przeszedł' do innego zespołu
w tym kraju - LUGANO. W kolarskim Pucharze Szwajcarii, na
który składało się kilkanaście
. klasyków" i kilka wyścigów wieloetapowych, Zbyszek zajął
czwarte miejsce, tracąc do drugiego w klasyfikacji zaledwie 3
punkty_ Musiał jednak opuścić
kilka wyścigów ze względu na
starty w Polsce. Szwajcarski
sponsor zaoferował Piątkowi tylko
bezpłatne
mieszkanie.
Wszystkie inne świadczenia kolarz pokrywa sam z pieniędzy
wygranych na wy~igach.

Wspólnie
9kręgowym

kieleckim
Związkiem

Zeglarskim zapraszamy na
jubileuszowe, .XV regaty
CEDZYNA 24 GODZINY.
Tradycyjnie impreza ta
zamknie sezon żeglarski
w naszym re~onie.
Do udziału, już w najbliższą
sobotę i niedzielę, zapraszamy wszystkich amatorów żeg
larstwa. Zgłoszenia przyjmowal')e są dzisiaj w siedzibie
OU przy ul. Zagnańskiej 110.
Jutro do g. 10.00 można się
zgłosić w biurze zawodów na
cedzyńskiej przystani.

Są to zasady powszechnie
przyjęte wśród zawodowców.
Pobyt tam stanowi WIęc znako-

Na zwycięzców, tak jak
w ubiegłym roku, czeka
skrzynka smakowitego piwa
ufundowanego przez naszą
redakcję i .wiele innych nagród od Oll. Zapraszamy!

mite przygotowanie do zmiany

(sw)

Ostatni start "Szalonego Ga"Ca"

FI

ISZ

Organizacji ostatnich dwóch eliminacji Mistrzostw Polski w rajdach Enduro, po rezygnacji Świętokrzyskiego
KlubuMotorowego, podjął się ostródzki AMK Drwęca. Impreza zapowiada się
sensacyjnie. Jak zapowiadał RYSZARD GANCEWSIV. będzie to jego.
o.statni start i pożegnanie z rolą zawo.dnika. Reprezentujący barwy KTM
Novi . Ganc" ma praktycznie zapewnio* Otwarty turniej tenisowy dla
mężczyzn

amatorów. organizowany przez At(S Busko. Początek
w sobotę o g. 9.00. Zbiórka o 8.30
..na kortach AKS.

KOSZYKÓWKA
• Turniej koszykówki o memoriał
Alfonsa Wicherka. Hala
ZREMB w Radomiu, ul. Wernera.
Grają juniorzy Mitexu Kielce, Orląt
Dęblin, Pilicy Warka i Broni Radom.

INAUGURACJA
• Uroczysta inauguracja roku
sportowego organizowana przez
ZM SZS oraz bieg przełajowy dla
dziewcząt i chłopców ze szkół śred
nich i podstawowych. Sobota, g.
10.00, ROSiR na Borkach.

ŻUŻEL I KARTING
• Pokazy z udziałem czołowych
polskich zawodników. Stadion Błę
kitnych, początek, g. 14.00.
(sw)
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ny tytuł Mistrza Polski w klasie otwartej senioL Dodajmy, że będzie to w sumie 16 tytuł mistrzowski, a 9 w Enduro. ZapOWiada się więc, że pochodzący
z Kajkowa po.d Ostródą nSzalo.ny
Ganc" w pięknym stylu zakończy swą
przebogatą karierę zawodnika.
Przed sobotnio-niedzielnymi zawodami w ekipie Kieleckiego. Klubu Mo.to.ro.wego. panują optymistyczne nastroje. W rywalizacji drużynowej zespół KKM dzieli zaledwie 7Q-punktowa
różnica od drugiego w tabeli teamu Zagłębia Miedziowego Głogów. Gdyby
udało się zacho.waf do.tychczaso.wą
pro.gresję fo.rmy - są realne szanse
na tytuł drużyno.wego. wicemistrza
Polski! Poza tym w ekipie KKM indywidualny tytuł Mistrza Polski w klasie
125 wydaje się mieć zapewniony Paweł Więcko.WSki. Natomiast lau r wicemistrzowski w klasie otwartej senior
jest w zasięgu złotego medalisty ostatniej Sześciodniówki Motocyklowej Ry'
szarda Augustyna. O wejście do trójki
w klasie 125 będzie walczył, zajmujący
obecnie czwarte miejsce, Leszek Drogosz.
Zespół KTM Ho.Vi bez względu na
wyniki z Ostródy ma pewne piąte
miejsce. Indywidualnie w klasie senior
125 Grzego.rz Ho.ro.dyński ma szanse
na umocnienie czwartej lokaty. Motorowe emocje czekają więc nas nie tylko
w Miedzianej Górze.
(joz)
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