Jutro wielko goło

Nie ma alternatywy
dla naszych reform

w amfiteatrze
biega 'końca harcerski fewal. J utro , w czasie galogo ko ncertu poznamy jego
reatów - zdobywców zło, srebrnych i brązowych
el". Jakie było tegoroczne
tkanie "pod wiatraczkiem"?
- spytaliśmy zastę.pcę komen-

tkania W. Jaruzelskiego

danŁa ds. artystycznych,
Adriannę Pon iecką-Piekułows klł.

- Było -inne n iż w latach
poprzednich, Przyjechało bardzo dużo dobrych zespołów,
wśró d nich po raz 'pie rwszy
w K ielcach pojawiły się mło
dzieżowe kapele lud owe, teatry muzyczne. To znak, że w
ruchu amatorskim rodzą się
nowe formy dzialalności artystycznej.
DO KOŃCZENIE

Do fizyki

przychodnia dla Kielc

?•

Istnieje szansa uzyskania w
2-3 lat równowagi na rynku artykułów
żywnościowYCh
i stopnioweg
ogr an iczen ia dot acji do n icb.
Jak stwierdzili wczoraj uczestnicy posiedzenia Rady Gospodarki Zywnośc iowej. rolnictwo
i gospodarka żywnościowa. W
których proces reCorm zaczął
się najwczcśniej, wykazują dużą poda mość na konsekwentne
stosowanie instrumentów rynkowycll.
ciągu najbliższych
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Tra są
siąre

ia lobue,
ludzi.

konduktu w

Lekarze walczą o
13-lelniej Anet

ż

cie

Wczoraj w "glcach i
larachowicacb odbyły się uroczystoŚCI pogrzebowe ofiar katastrofy
w podkieleckicb Dyminach. W
m ieści e nad Kam i enną zgromadziło si' tysiące ludzi. Kondnkt
żaJobny ok oło godz. III
wyruzył w <;1.ronę cmentarza
przy
ul. Polnej, W zb:orowvm pogrzebie w Starachowicach uczestni-

ze-Idy
4S

as ępca "maluc ał~

ryj ni

a.

łoch

I'P z jedzie z

(' wrz{ 'mu IM'rozlImi euie o w półpr ey FSM - "Fiat"
OlOW

sezon" let iego

UJ

n4mi. Mimo kłopot6w z
po"odq, nad wodq, CI C«.kn4 tUTII.tl/C Zfll/ch lIuClkacll.

że
tGk.że

06rskich, nie byc" spragnionych wakGCłI;nych wTażeń.

N i e wszystkie sq jednak JlTz łl
jemne i bezpieczne.
OOKONCZENJE N A 8'l'R.. 2

kryde oa

(a

droaa ofiar

kala lroty w Dyminath

Kielcacb, do chemii w Radomiu?

W akacje dopiero na półmetku, ale p rze7,orni uczniowie, rod zice, już teraz dopytują ' i~ w księg rniach o nowe podręcz
n iki. P ozwoli im to uniknąć wy ławllnia w kołejkacb w pierwzych d iach roku szkoln ego.
Sys tem dystrybucji podręcz
ników w szkole podstawow j
pozostaje w tym roku b z
zmian. Uczniowie otrzymują
książki od
swych starszych
kolegów, a braki szkoly uzupełniają poprzez
zakupy w
księgarn :ach.' Podręczniki 'dla
szkół
. ponadpodstawowych
można natomiast nabywać
w
szkole lub w księgarni.
- Poni waż książek brakuje, nie można ich roz,prowadzać
wyłącznie
w wolne j

P

otatnia

eu
m dkryciem UCllcili
poznań cy
arcbe lodzy
2 -leci wykop Ii&k prowadllOn ch n
rod głym ob zarze
hi 'ioryczn ch Kuja
w obrę
bi woj. bYdg 'kieg
i ~ locI \ ,'ki go.
Ekipa z Uniwersytetu Adama Mickiewicza I>od kierowniclwem d c. Alcie andr
0(t -Broni w 'kid pracująca w
okolicach
Gniewkowa (woj.
bydgoskie) na terenach cmentarzyska i o ady pow talej na
przełomie er trafiła na skarb
zawierający 140 srebrnych monet rzymskich z II-III w .
madzony blisko 2 t y . lat
Z

bm, w Warszawie odbyły 'ię rozmowy delegacji koncernu .,Fiata" z " Polmote m "
oraz Fa bryką Samochodów Malolitt:ażowych i Fabryką Samochodów
0bowych.
go uruchomienia produkCji
Pozytywnie zaft ńczono nenowego samochodu m lolitragoc jacje dotyczące pprozumiema o w półpracy polskiego iowego w FSM. PrzeWiduje
si~, ie po uzyskaniu pozytywpJ:zcmys!u motoryzacyjne o z
nej opinii komi ji sejmowej i
,,Fiatem". Uzgodniony został
rozpatrzenia przez Radę Miprojekt kontraktu dolyczącenistrów porozumieni a będzie
podpisane we wrześniu br.
Przewodniczącego
delegacji
"Fiala" d yrektora zarr.ądzają
cego "Fial-Auto" V. G b iedet lę,
przyjął w icepremier ZbJ,o iew
zalaJd a. Obecni b yli \ icem inister handlu zagranicznego
K azim i rs K I~k oraz d)Tektorzy " Poirnotu", FSM i FSO.

tarachowicach

'Y-

szły wczoraj
Fot. Al. Piekar ki

czyly rodzi ny oriar. p rzeds~a
wic,ele wJadz miaB la delegacj
z zakladów pracy i mI dz ież,
W szpitalu przy ul. KOŚCIUSZ
ki w Kielcach dow ie dzieliśmy
się, że stan zdrowia
13-letnicj
Anety Kan i nadal n ie ulegŁ
zm'anie. Pomimo upł yw u czterech dn i, dziewczynka nie odzyskała

przytomności.

P i~c ioro

dzieCi przebyw ających pod 1roskI i wą opieką lekarzy szpitala
przy ul. Langiewicza czuje siQ
lep Iej .
Wczoraj w k ieleckiej Prokuralurze Wojewódzkiej poinformowano nas, że w daUizym cią
gu trwają p rz słucha ia świad
ków i gromadzenic dochodzeniowej dokumenlacji. Prowadzący ś ledztwo ponownie zwracają się do osób, jadących (cralnego dnia autobusem PKS
relacji K ielce
Kazim ierza
Wielka o skonlaktowa nie i ę ~
milicją (te. 997 i 29-203) lub ~
p rokura turą tel. 420-71. (alp)

129

temu skarb zo tał- najpra\ dopodobniej zakopany celo "O
przez wlasciciela.
T ego rodzaju odkrycie rzadko zdarza się archeologom
podczas systematycznych w y kopalisk na terenach osadnictwa. Na ogól skarby takie znajdowano przypadkowo w nietypowych miej cach przy robotach ziemnych, zaś archeolodzy
musieli zadowalać się znalezieniem pojedynczych monet.
Obecno ' ć tego skarbu w niewielkiej peryferyjnej osaqzie
świadczy o rozległości kontaktów i zamożności m ieszkań
ców dawnych Kujaw.

Zgin lo 3-1etnie

miejSCOWOŚCi
Przylęk) n

Anpolu

Wiesławy .M.
podczaB sprzętu
zboża. doszło do tragicznego wy-

padku. W trakcie przy gotowyania rozrzutnika do odbioru
zboż
z kombajnu "bizon", do
pracującej
maszyny
zoslało
w ciągnięte 3-letnie dziecko. Nie
zostało ono
przez opiekun6w
DOKOŃ

ZENIE

http://sbc.wbp.kielce.pl

onkool.e ..SanepIdu" w placówkach letniego wypC)C%ynk-u wy wołują w4ele
emocji. Kontrolow.an.i na róż.
nych l!e'bran.iach i narad:.ch
oajdu)ą dla siebie n nÓ$two ~ra w iedl lwień.

Tragedia na polu
podczas żniw
WC7.oraj w
drzejów (gUl.

Z " Sanepid em "
na koloniach

T R ,7

tw:erdząc ,

1Ie

ill.9pektony ze 9tac ji san 'tarno_epidemiologLcznej są 7Jbyt drob:azgowi i niewyrozum ia li na
przeróżne
..obiek ty wne ~['ud
nośc i" Na sz.c2.ęŚC!e
pO'tyka 'ę
i takle ośrodik i. których gospodarze po wizycH! .. anep.<I'U"
zas1llog'Ulją

ńa

Mówi Ann
jewódUi;iej

wyróżni en i e .

Krop3tscb z Wo-

Łacj i
pi<lem:ołogicznej

S nitarno-Ew Kielcach:
- Z wvn.ików kontroli przeprowadzonych pod zas trwan;
I Lu.rll!usu wyn i'ka. że lan saoitarno-higie<niczny na kolon.: ch
i obozach jest obecn ie lep9:'Y
ni·ż w ub, roku. W tym ~on ie
było zd~ydowa :e mnlej ob:ekOOKOBCZBHlE N

SD.. ,

Wczoraj wkraju
• Uczestnicy SwiaŁowego Kongresu Esperanta wzięli w śro
dę udział w manifestacji pokojowej na terenie byłego hitlerowsk iego obozu zagłady w Treblince. Delegacje esperantystów
złożyły wiązanki kwiatów
pod
obeliskiem upamiętniającym ofiary ni emieckiego ludobójstwa.
• W Oslrowi
Mazowieckiej
odbyła się uroczystość nadania
tytuJu honorowego
obywatela
miasta byłemu szefowi sztabu
40 Armii Frontu Białoruskiego
generałowi pułkownikowi Iwanowi Glehowowi. Dowodził on
wojskami, klóre wyzwoliły ten
region P.olski.
• 29 bm. powrócił z wystę
pów w Slanach Zjednoczonych
akademicki Chór Politechniki
Wrocławskie j pod dyrekcją Piotra Fcrcnsowicza. Chór dal kilkanaście koncerlów przemierzając trasę ponad 4 tys. km.

mycn kqpiqcych się or az opiekun6w k olonii, kt6T=y nie zawsze wllkazujq się zdrowym rozsądkiem.

Takźe uprawianie
tury styki .
zwłaszcza górskiej, łqczy się z

przestrzegan iem
zasad bezpieJak informuje G6rskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, _w Tat.'ac.h. odnotowano tV tym sezome ,uz dwa wypadki śmiertel?te: IO-krotn.fe goprowcy
mus,eh
o rganIzować
c zeńs twa .

DOKOŃCZENIE ZE
Jak poda!
Zarząd

SiR

1

Gł6wny

Wodnego

Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, od poczqtku
sezonu na wodach zanotowano
w tym roku blisko 500 utonięć. wieloosobow~ wypr~wy po Ta~
Aź 30 proc. wypadk6w dotyczy nyc.h tu:y stow, k.torzy zb ytn: o
d zieci
i
młod Zieży.
G!ówne uWlerzyh UJ sw?,e SIły. Takle
przyczyny
tych
tragedii ,
to e~kap adl! łqczq Slę z angaz,ou: a brawura, lekkomyślność, kqpa- mem wlelu śr~dków, ze .smlgnie się w miejscach niedozwo- łow~em wlqczme. Ja~ tWIerdzą
lonych, nieT2ad/(o w stanie nie- sa1l1;'
goprowcl!'
.ml.mo
tych
trzeźwym. Najwięks::e lagroże- dwoch UJypadkow smlertelnllch,
nie występuje na terenach woj . tegor~czny
s~;:on w. '. górac.h
nadmorskich ora z na jeziorach, przeblega doś~ spoko,m~. ~le
gdzie wypoczywa najwięcej lu- można te~.o, mestety, powl.edzleć
d:i. Warto podkreślić, iż WOPR o sytuac11 nad akwenamI.
z roku na rok otrzymuje coraz lepsze wyposażenię. M .in.
Do końc a wakacji i szc:lI t U
kielecka organi zacja otrzyma/a urlopotvego jeszcze miesiqc, nie
karetkę pogotowia ratunkowe- pr zysparzajmy
ratownikom
go, funkcjonującą na co dzień wodnym i górskim niepotrzebto Cedzynie. L epiej jednak, ze- nych zajęć. Z myślq o tołas
by byla ona używana jak 11a;- nym.
oczywiście,
bezpiec z eń
rzadziej, a to zaleź y już od a- stwie.

Do fizyki w Kielcach, do chemii w Radomiu?

Czas pomyśleć

Konferencja prasowa
W UW w Radomiu

r

Wczoraj w Radomiu, w Urz~
dzie Wojewódzkim odb yła SIę
konferencja prasowa. Wojewoda radomski, płk Ałojzy Wojeicchowski omówił efekly gospodarcze w przemyśle i rolnictwie w minionym półroczu. Jak
slwierdzono, w tym roku w
Radomskiem
wyprodukowan9
więcej niż w
lym samym 0kresie ubiegłego roku masz n
do szyCia i telefonów. "Radoskór" przekazał na rynek
o
190 tys. par butów więcej niż
planowano.
Nie wszystkie zakłady p racy
woj. radomskiego uzyskały jednak zadowalające wyniki. Nie
:r;realizowaly zadań m.in. : Cementownia "Przyjażn", "Polmetal" .Gerlach", Zakłady Tapicerki 'Samochodowej w Grójcu.
Jak stwierdził wojewoda, dobrze zapowiada się ten rok w
rolnictwie, choć żniwa w Radomskiem są opóżnione o bli.ko dwa tygodnie.
(włm)

Polecamy "997"
!kiś

w telewizji. w popu-

l a nleJ audycji pt. .. ,991" (precram I, rod z. !1.45), zapre.eałowane
zostanll niektóre
okolie.ności

nie wyjaśnione«o
końca zabójstwa Anny J.
se SkarŻYSka. Polecamy uwad.z e tę pozycję dzisiejsEe-

do

co

wieczoru.

o podręcznikach
DOKONCZENIE ZE STR. 1
mówi
zastl}pca
dyrektora " Domu Ks iążki" w
Kielcach Jan starz. W
pewnym stopn i u musi być to
sprzeda ż
sterowana,
gdyż
-prawdopodObnie
uczn iowie
s7.kó ł w
małych
miejscowościach mo~liby po zost ać w ogóle bez nowych
pod-ręczni
_ przedaży

kćw .

Na rok 1987/88 niezbędne
jest wyd rukowanie blisko 44
mlll egz. książek i zeszytów
ćwiczeil. Z produkcji 7.eszlorocznej zgromadzono 15 mln
egzemplarzy, do kOl1ca czerwca
miano
wydrukować
28
milionów.
..Dom Ksilliki" w Kielcach
zaopat.r uje w podręczniki dwa
województwa: kieleckie i radomskie'. Nie wiemy, jak to
wytłumaczyć, ale w
księgar
n iach województwa kieleckiego można ot~zymać jedne tytuly . a w ra<lom~ich - drugie.
K siążk i
można
zatem
kompletować, ale l ylko podróżując.

Do chwili obecnej n ie ukazało
ię jeszcze siedem tytu-

Szukali okazji do draki...
-letni Arlur Paluch i
l7-letni Dariusz Chmielewski, b yli ucznio\ ie
Zasadniczej Szkoły Górniczej w
Lublinie, w nocy:r; 20 na 21
marea br. opuścili amowolnie
Kopalnię "Bogdank a", gdzie odbywali praktykę. W ciągu dnia
wypili znaczną ilość alkoholu,
po czym - w godzinach , icczornych - udali się do micj -

IS

eowości Leśniczówka

li.

Kraśni

ka. Czuli potrzebę... pobicia koi tak leż zrobili, gdy przypadkowo napotkali nieznanego
sobie mężczyznę. Kopali i bili
«0_ Nieprzytomnemu związali
ręce
i
no~i i Jlozostawili na
śniegu w polu. W wyniku doznanych obrażeń aG-Ictni Jerzy
C. itmarl. Odchodząc od swojej
.fiary oskarieni zabrali mu ze«arek oru podlei z dokument,anU.
«oś

Aktłm o karienia w tej
prawie objęty został równid Roman Złotek. szkolny kolega 0alIarionYCh, kłuremu zarzuca się,
te wiedząc _ pobiciu i zdając
"bie sprawę z «roŹl\ceg_ ofie-

•

10
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nicbezpieczeństwa
nie udzie lił mu pomocy ani nik.o,;o
nic powiadomił CI tym zdarzeniu. aJa trójka odpo" iadać bę
dzie przed
ądem
Wojewód2.-

ne

kim w Lublinie.
• Do rodzinnej tragedii doszło w Kędzierzynie-Koiłu. Mię
dzy 26-1 tnim Józefem ., klóry wrócił do domu pod wpły
wem alkoholu, a rodzicami "'y\ iązała. ię przeczka. Syn w ją ł z szuUady nóż kuchenny i
u,;odził nim ojca
pierś. Cios
okazał się śmiertclny. Józef S.
zabrał
matce,
obecnej
przy
zbrodni, "23 tys. z1
wybiegł z
domu.
Funkcjonariusze )10 utrzymali zabójeę już po kilku «0chinach. Przyznał się on do
zbrodni, nie potrafił jednak wyjaśnić motywów
swe~o ezynu.
Badania psychiatryczne wykaI:ały u nie&"o pewne upośledze
nia um ys łowe oraz kulki nalo«owe&"o alkoholizmu.
Nie był to pierwszy konflikt
Józefa S. z prawem. Prze d 7
laty skazano «_ za ja t dę skradzionym samochodcm, nalomia t
miesiąc temu zo talon skazany
•
warunkowym zawieszeniem - za krad:&ieie w przedsiębiorstwi, «daie ntrudnionT
był jako dozorca. Trwa dochodzenie w tej sprawie.

łów

pod ręczników' do
zkół
podstawowych, z czego trloY
dla klasy IV. Do szkól ponadpodstawowych brakuje w województwie kieleckim 27 tytulów, głównie dla I i II klasy licealnej, a w radom kim
- 22, z czego dla r klasy LO
- 13, a dla 1I- 5.
Jeszcze gorzej przedstawia
się zaopatrzenie w podręczni
ki dla s-zkól zawodowych. Potrzeba 300 tytułów, a do k ię
garń do tarło na razie 30.
Według zapewnień Składni
Księgarskiej,
wszystkie
podręczniki będą
w handlu
do końca sierpnia. C zy zatem
l września ~ szyscy uczniowie

cy

,roz.po cz.n ą

naukę

z

podręczn ików?
nadzieję, że tak, .ale

tem

kompleM iejmy
istnieją

uzasadnione obawy, że
d·rukarnie znów nie zdąż~ na czas.
Na tępny problem, to brak
lektur. Tc, które lę ukazują,
wychodzą w zbyt małych nakladach
i dla
wszystkich
chętnych n:e
tarcza. Zastrzeżenia budzi
jakość
książek,
ponieważ są źle sklejane i
rozlatują się
w
ciągu
roku. DaWnIej slużyły młodzie
ży przez
całe
lata,
teraz
egzemplarze w b ibliotece wytrzymują jedynie 1-2 lala.
Kolejny problem to ceny.
W tym roku ceny podręczni
ków i leklur poszły \v-Y OKO
w górę i tanowią poważne
obciążenie
dla rodzicielskich
kie zeni. Czy tak być powinno? lo pytanie, nad którym warto się za tanowić.
(r)

z m posiedzenia

Rady Konsultacyjnej

działani

Od dia noz do

Z uważne-j lektury zapisu stenograficznego ohrad trzeciego posiedzenia Rady Konsultacyjnej, jak zresztą i obrad dwóch posi edzeń, wynika, że dysk!lsja nad opracowaniem prof. Jana SzczepańSkiego "Od diagnoz do działani'a "
ma swoją niezwykłą a ttllos!erę, spontaniczność, niczym nie skrliPowaną otwartośc. Wnioski są różne, bo wypływają z różnej oceny zjawiSk i odmiennośc '
zajmowanych poslaw.
Podsumowując obrady trzecieJ!o posiedzenia Rady Konsultacyjnej Wojciech Jaruzelski powiedział m.in.: Ileż w
Polsce
mus; ało sie zm ienić. aby właśnie
tu w lym nffejscu. w takim I!ron ie. w taki sposób. można bylo
prowadZJić te naszą
rozmowę.
Jel?t to chyba wysta \ :zaiący powód do rozsądnej(lO i lrzeżwel!o
optymizmu ...

wvstap:-enie przcRady Pailslwa za wiera takie m.in. isto.tllle sformulowania:
Końcowe
wodn iczącel!o

- Dyskusja wykazaJa złożo 
ność problematyki. k-lóra sie dzisiaj zajmujemy. Uwypuklila iednocześnie.
że odmJenna
ocena
pewnych zdarzeń i zjawisk. odmienna klasvfikacia ich źródeł
i skutków. różne widzen ie waż
noscl i hierarch ii potrzeb. nie
o.słabia przecież I!eneralnej zbież
nOŚoęi na.szvch intencj.i i celów.
- N ie-z bedne
iest wni-kli·"·~
paMzen ie na obecne realia ekonom.!czne. demograficzne 1 wiele irunych. Wiedza o n.ich
nie
jest. n iestetv. dostateczn ie powszechn·a.
- Warto. aby i podstawowe
decyzje państwowe były lepiej
znane. Nie mIJJS ielibyśmy .. wyważać otwartych drzwi". a barcLz.iej skoncentrować sie na spra wach obecnie najtrudniejs.z.yc.b.
na zadaniach
o najwyższym
stopniu ważności i pilności. Glebiej zanaUzować przycz.y ny zbyt
oowolnel!o jeszcze procesu realizacy jne.go. nieoelnej iel!o skuteczności. Zastanowić sie. co z.robić . aby o' ..-=ślooe mechan!ll.my
funkcjonowały lepiej.
- Trzeba s ie uez. ć ba rdziej
wecyzyjne'J!o adresowania opini.i
i wymal!ań. Poszukiwać wlaŚći
wych adresów na "Iszystkich
oozi()lllach. nie tylko n6 tzw. gó"
rze.

13-letni

chłopiec

wykoleił pociąg
Na szlaku kole.io<w m w idnica-- Walrn:zych wykołeił sic
parowóz POCiaJ!u osoboweJto relacji Wrodaw - WaIbrz.ych Parowóz wyskoczył z szyn i za wisł nad wi" ..... ·-·om orzebicl!ając. m oonad ruchliwą
drol! Q z
Wałbrzycha do Klodika.
.Tak sie okazalo prz)'czyna wy, kolejenia lokomotywy był gruby. metalowy wlact włożony
dla ..... zabawy" miedzy zlacza
szyn przez 13-letniel!o chłopca.
Przerwa w ruchu OOC'3"Ó
trwała w t,· ,." reionie k:lkanaś
c:e $!odzin. Kolejarze musieli
sprowadzić l'JO-tonoWY. specjalny dżwig kolejowy aL z Poznania. aby wvkołeion . parowóz z
oowrotem osadzić na torach.
• W Bliżyn ie . w v-<1nvm z
warsLtatów przy ul. Fabryc7.1lej.
wybuchł POŻar
w nasleost"'ie
którego spalił się samochód "fiat
125p" Przyczyną było niezachowanie należytej ostrożności podczas orac spa wałniczvch.
• W Goździe (I!m. Suehedniów)
ki&ulący .. fiaŁem 126p" Antooi
K. .(1. 23) zasnał za kiet·ownicą.
zjechał z jezdni i uderzYł w
przydrożny mostek. Kierujacv i
pasażer odnieśli ruel!rOŻDe ob-

• Na skrz.vi.owalliu ul. Bieruta i GrunwaJd-z.kiej w Kielcach ciągnik z SKR w Morawicy kierowany przew: Janusza S.
nie ustąpił pienvszeńslwa o rze- rażenia ciała.
jawu ..starowi" i zostal prz"~
• Na os. Słonecznym w Os:nieJ!o najechany. Traktorzysta trowcll;
roweczvsta
ootI;aClł
':'''l.nał ohrażeń.
27-lelnlą Małgorzatę B. Ofiara
wypadku doznała obrażeń ciała.
• Przy ul. IX Wieków Kielc. Sprawca odjechał z mie1scJ>
w pobliżu kościoła św. Woj- zdarzerua_
ciecha, dziś o 2 w nocy. prze• Prokurator rejonowy
w
chodnie zatrzymali na I!orą""m Busku nałożył areszt lvmczauczynku włamania do kiosku sowv na rol-:~a Stan:sława B.
" Ruchu" 27-letniego Pioka B. (1. 28) za niele~"~ne POsiadan'
mie8U(ańca l!m.1ny Dale'lZyce.
broni myśliwskiej,
(Jm)

http://sbc.wbp.kielce.pl

- WYP9wiedzieliście
zdania na lemat OP<YL)'cji. Tem:I
pojec.iu niepotrzebnie
nadano
w)'ł"cznie pejoratywne
nie. Uważam. że wręcz .. uwi kłaliśmy się" w to pojęcie. W zasadzie każdy z nas iest przeciei
ooozyc}o.nis!ą.
każdy
chce cos
zmienić. coś · rozwiązać. coś krY lykuie. Zaś o krytycyzmie. i ' 0
daleko idącym . najlepiej świa d
CZy choćby dzisiejsza d YSkusja .
W Polsce współdział.anie pa !":stwa z Koś~iołem ma wym iar
histo·rvczny. ą nie dorażny. k on'i\.lnkturalnv Czy taktV'CZ1lY. Daiemy te mu dobilnv wyraz n ;o.
ma"! na każdym kroku dowod z'my. że tak właśnie jest.
-

Ufam. że
do

dażenie

działania.

do

wspó ł

współ ....racv

bed z,c
na szerok ie;
plaszczyhie. Kościół d vspon u je
rozleJ!lymi woływami w sooł c
czeństwie. Należałoby je lepie;
wYkorzyslać
dla
uulrawian a
wielu dziedzin życia społecwe
I!O i I!ospodarczego. Stanowiłob Y
to na ibardziei wia ... ye:odne pOt.wierdzenie. że la wsoółpraca
jest rzeczyw iście pożyteczna i
. skuteczna. że daie szanse zmobilizow3lIIJa s: ł moralnych, ie
dobrze służy o:iczy:inie.
dominować.

I

to

Stenograficzny zapis przebielt u
dy kusji Rady Konsulta cyjnej publikuje w
specjalnych wydaniach ty,odnik "Rada Narodowa".
całej

Badania przyczyn
tragedii · w lunaparku
Po. ŁcaJ!icwym wypadku
łód.z.k.im
lunapa·rku. /!Cizie

"fi

w
minioną niedziele pomósł Wlier ć

13-łetni chłopiec na skutek odecwan ia sie ~men·lu zjC'ŻdŻaln i
spicalnej Prokuratura Rejonowa
dzielniey PolESie wydała 29 bln .
deCyZje Q aresztowani u k:iecown.ika lechnic7.1leJ!o łód,z,kiel!o oddzia lu Zjednoczonych P rzedsiebiJorst w &z.rywkowych - S tan·islawa K. Aresztowanemu z.arwca sie niedooel.nienie o.howi.ązków.służbowych oraz bra k
należytej
dbałości o stan technic.:r;ny i konserwacje urządzenia
.. toboJ!an". Do współpracy z
P-rokuralurą Rejonową oowolano
specjalną I!rupe operac. jn.crśl~~
czą. Trwa również opracowywan ie
szczegółowej
ek~rt\·z'
przez specjalistów z Zakła du
Krymi.n.al"slyki ~ :\'10 .

Aresztowanie 2. sprawcy
porwania "gawrona"
Za!.rzYlJUlny
zostal
druj!:
sprawca orób"
u,prowadzecia
samołotu .. I!awron" na lotnisku
Aeroklubu Gdańskiego w Prus:/:czu Gdańskim. kt&a miała miejsce 14 maja br. Jest nim DOSZUkiwany listem J(ończym Jacek
Kalko.wski.
Kałkowski

wSpÓ!n'e z JarosPedr ·CZCQI. sterror}'Zowa~
Li pistoletem maszvuowvm pilota samolotu .. I!awron" IM-CGT.
Po pn;ejeo!u st~ów przez Pedrycza doszło do werzenia samolotu w DOwiełrzu ze słuoami betonoWYIDi linii elcldrvomej i
d-rzewami. Samolot. którym obai
terroryści
zamierzali nieleJrał
nie prz.ekroczyć stronice PRL u1eI!ł 7.1lacwemu uszkod.ze~u.
ławem

Wobec .osoby. która od 17 maja
1981 r . uJaywała P06Zuk.iwanego. Jacka Kalkowskiego w,,",C'zC'to
odrebne postepowanie o or:r:estepstwo z art 252 para.eraf l
k. k. i zastosowano tymczasowe
uesztowanie.
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być...

rzeba z nim
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Z inicjatywy Kieleckiego Oddziału Towarzy twa Zaobiegania Narkomanii zorganizowany zo tal w Moawicy pierwszy w kraju eksperymentalny obóz przyotowujący do pracy z narkomanami uczniów śred
ich szkół med yczny ch w Polsce.
- Jak i cel p rzyświecał orl(a. alorom lel(o obozu? - p y ta Y k iero wnika, W itol da Woi aka.
_ Merytoryczne Pl'zyg o Łowa
'e s1uchaczy jako przyszlych
acowników służb y
zdrowia
aktywnej dzialalności spoI cznej i zawodowej na rzecz
zeciwdzialania
narkomanU
az kształtowanie i propag0nie wśród mlodzieży l>ostaw
tynenckich i stylu życia bez
n logów.
w tym momencie można by
informację-optymistycznie za'tczyć dOdając je 'zcze, że je t
ich osób 36, że przyjechali
z calej Polski, że im się pod ba, bo okolica ladna, a jeenie znakomite. I to wszystk prawda, ale".
Idea zorganizowania takiego

~ygrana

w "Rozrywce S Wi ęlokrzy kir] ,

Radio-magnetofon dla
i e~u

Ha.jal,Ba-

row-

o<!-

dsie-

S ta-

:en i a
i'

z

,lano
sl"'~·

TwaivzY
ład u

NC~

a"
lruj!:
~eoin

lisku
:usz-

obozu z calą pewnosclą zasłu
guje na pochwalę. Bo kto jak
kto,
ale właśnie pracownicy
służby zdrowia
powinni
b yć
przygotowani do
prowadzenia
tego typu działalności.
Tylko
czy taki obóz sprawę załatwi,
czy co k olwiek rozwiązuje? To
jest tylko 36 osób. Dziewczęta
i chlopcy po 3 tygotlniach pożegnają się z kolegami i koleżankami z grupy, rozjadą się
do swoich '"I"odowi 'k, Czy będ'l
mądrzej i. czy będą
polrafili
w1aściwie
zareagować,
pomóc
rówieśnikom, klórzy biorą I ub
mają ochotę sięgnąć po nal'kotyk?
- Jedno jest pewne - mówią uczestnicy obozu nikt z
nas obojętnie nie prze)dLie kolo narkomana, Jak Się zach owamy, co zrobimy? to są

mieszkańca Końskic~

wytrwałych

dawnictwa te g o typu. To m kupiłem pierwszy numer .. Roztokrzyskiej" jedną z g łównych rywki Swiętokrzyskief'.
- Jak pan ocenia jej po nagr9d radio-magnetofon,
i czy sprawiło j ak i eś
ziom
wygrał mieszkaniec Końskich,
Kazim ierz Kobierski . Po wrę- trudności f
zeniu nagrody w wydawnic- Uw a żam, że jest to zb iór
ie jej zdobywc.ę poprosiliś zadoń no dobrym
po ziomie.
y o królką rozmowę:
Są łatwiejsze i trudniejsze i
- Od jak downa zaj muje każdy może znoleźć coś d la
się pa n rozrywkam i
umysło - siebie. Specjalnych trudności
w rozwiązaniu nie miałem, poymiJ
- Krzyżówki rozwiązuję od mogło mi utyno, no i dodowna bo już od 15 łat. Wy- świadczenie.
..: Czy jest to p ierwsza wycinam je przede wszystkim z
gazet, a ponadto korzystam z granat
- Jest lo już majo kolejno
wydawnictw takich io k "Szaubiegłym
radzisto ", "Rewio
Rozrywki", wygrano, W roku
.. Krzyżówka", no i ostatnio o- zdob\'lem 4 nogrod.y hiązko
czywiście
.. Rozrywko ' Swięto- we oraz bony 'la 250 i 1000
rzysko". Notomio~ o d dw óch zł. Przed kił koma laty miałem
at wysyłam rozwiązania sysle- jeszcze
jedną
wygroną
ze
otycznie.
"Sportowca". Jednak do lej
na jba rdziej
ucieszyło
W jaki sposób "Rozryw- p o ry
ko" tra fiło w pańskie ręce ł mnie wygra nie radio-magne- W Jednym z ki o sków siole to fonu. Wcześniej miałem 10 podobnego.
oLaymuję porcję
g a zet d ła mi a r kupić coś
siebie. Pani, kt ó ro to m sprze- Teraz już nie muszę, ponie_
da je wie, że lo jmuję się rOI- waż los się do mnie uśmiech
wiąlywoniem
n1iówek i zo- nął...
Plowio dla mnie wszelkie wy(TG)
W konkursie dla

ogłoSlony01 w "Rozrywce Swię

nia ut.rzymana w czyslo'ci, ty 'nOO<:: po grego ana r.c dn ie z
ymogam.; sanitarnymi, wl ś
ciwie oznakowane
prÓbki
z
żywnością. W i7.0btce .. w lYG~
ko w porządlk.u". T ki.e polCO :
miesz.kalne młoóz;eży
:d ne
i !lChloone. W każdej z sal
m:e ">.ka 3 lub 4 dzieci. W k ' sżeczkach lrlro,a kadry zalru_

śmieszne
pytania które nam
wszyscy zadają, Przede Wl>zystkim nie rozgraniczajmy: ten
jest narkomanem , a len nie.
Po prostu wledy, gdy mIOdy
czlowiek nie może sobie dać
rad, ze swoimi
problemami,
klopolami w ogóle z samym
sobą. trzeba z nim być.
Mamy moi.liwość decydowania o programie obozu. Uslaliliśmy wspólnie, że nie b~dzie
my się spotykać z narkomanami. Byłoby to niekorzsytne dla
obu tron. Nie bawiąc się w
eufemizm,. wyglądaloby to troch~ jak wizyta w zoo, Dlatego
też bardziej dla nas cenne
ą
rozmowy, wymiana poglądÓW i
opinii z ludżmi. którzy na co
dzień zajmujt się o~obami uzależnionymI.

Chcemy bye dobrymi piclę
gniarkami czy pielQgniarzami.
Wi ększość z nas uczy się w klasach o profil u psychialryci(nym.
Będziemy
wi~c
podczas prl\cy
na oddzial ach stykać się z narkomanami, którzy lam lrafiajn
na detOksykację, Chcemy posiadać maksimum wi dzy o uzależnieniach. aby nasza przysLta praca nie ograniczala się
lylko do wydawania leków o
określonej godzinie. Takie mamy ambicje, a co nam z tego
wyjdzie, życie pokaże, ..
Organizalorzy też mają wiele watpliwości i uwag.
Do
problemów
narkomanii
wszyscy pOdchodzą jak pies do
jeża,
Niby
wszysc'y
wiedzą,
wszyscy rozumieją. Do momenlu. gdy chcemy uzyskać odpowiedż na pylanie. kto . ię ma
tym zająć. Na erio, prOfesjonalnie.
Oochodzim v
wówc:tas
do wniosku. Le nikt nie jest
do tego przygotowany, Slużba
zdrowia ogranicza wą dzialalność
wlaściwi _ do
detoksykacji chorego, r jeśli r>acjenl po
kilku kroDlówkarh DO<'zuje się
fizycwic jako tako. lo ma pra.... o wypi ać si na wlasne żą
dllni.e 7e ~zpilala. r ak te.i; najczęścicj się dziej. Nikt mu bowiem w tym momencie nie
mOLe ego zabronie. Rolą lu?by zdrowia jest
przekonanie
pacjen a o konieczno~i i ('elowości
dal. zego l nenia,
KLo
ma go jednak przekonać, Jeśli
nie tylko pielęgniarki. ale
i
lekarze nie są do • ego przygotowani? Podobni
ueszla jak
nauczyciele.
Profilaktyka
w
wydaniu oświaty 5prowadza ~i,!
na IJgól do kilku OkazjonalnYCh
prelekcji. Sumienie mamy czyte. lemat .. zaliczony·'.
I
racam
do punktu wyjści. Wszyscy
iedzą.
w. zy cy
do ·lnetają. w zy cy po lulują.
tvlko Ho
o ma robić? Klo
ie I
to robić?
(iar)

kach n.:e zachowana Ie-gregacj
mi a i wę lin. W sza[lch biaŁe

fartu.=hy pań z kuchni po_
w: zone są wraz z ry ..... alną
odzieil!. Próbki pOkarmów przechowuje ię w nie wyparzonych
loikach· Trudno początkowo utalić osobę w:nną tego zanieubania, Za tak:e n;edopatrzen:
..Saoo-p:d"
za Sl:e
wyp' uj

Lato z "Echem"

dnionej na kolonia h widn.ej
wpisy o wykonanych wcześn i ej
badan:a.ch. [ pekotorzy .,Sanep:d/u" U1Wsr.e bardzo skru.;>ulatn:e
prawdLa)ą te adnotacje. W la.lernacie ZSZ Dl:mo wysla ;enia og6lnie dobrej oceny, d 'oje pracow 'ków zostaje za 'ieszonych
w czynnościach do
chw~łi dostarczeni
aktu Inych
wyniłtó
badail.
W Internacie LO p ny 111.
owy • id było gorzej. Otl
. u dni w ładnie wygląda eyom z zewn ;rz budy:..:tu przebywa'" d-r.ieci z woj, szczec :ń
aklego, Zaczynamy kontrolę od
wl7.yty w stolówce t kuchn I.
PO<Doga je t czy ta, talerze SoUehe, od pawi 'ruo
ypaM:one.
ZIl9 rUlżenia zaczynają 9:ę w
mag zy ie ty oo'ci, W lodów-

.

mandat. T k też je't i w tv",
przypadku.
Roz.poczynają
sic:
llumacz-enia: ,,-Skąd ja L~ m')glam' wiedzieć?"
O ~bacll
segregowania ; przechowywan:a
żywnośc' odpo :e~alna osoba
również n'e z06tala poinfo~ ·
wana. Podobne opinie .Y5:1.7
:~ t.a.k:ie i na wielu i.nnych koIon·ach. P. proslu do pracy na
w a.kac:je or~ niutony l eł niew;o
w yplHlzynk u
Jlnyjm\lj
lu dsi
nie prz
olonye h 11 Illinimu m
sanilarn cjto. Nic w :ęc dz' wnegll,
że o pclCktawowyc
wymaga-b
z za.kre$l.l higieny żywienia dow ' a.d\)ją ,ę o ni dC7ll1e1'O podcza
k ntroli.
Z d
zej lualracJ wy n lk4lo,
ie w j,ntern de LO nie zd.ąto
n wvk<lnać wsz
ki
r.a1eceń
pok-wal" lkacyjnycłl
uw rtych

T e ow;ór k i s Bodun l y na Irartl! n a pol ki krajowych sklt'pci w.

Po

truskaw~:ach

kolej na kons€lrwy

Radomska przetwórnia
,
•
praCUje pełną parą
,\

Radomskie
Przed. il:l:>irm.lwo
Owoc wo-Wc.-zywPl"7..emyslu
nego nale?,." do Zrzes7cn in PI'
"Fruclopol", a jego wielkoi;{· produkcji uzale7.nion:\ j - t od urodUlju oWQ("i w i warz,v
danym sezonie.
Jak wiadomo. legol·OC7.na aUra nie bvla laska wa. ''lCl,,~oln.c
dla owoców pestkow:,·il. jak
wiśnie,
śliwki,
czereśnie.',
porzeczki czerwone i CZ(; 'CIOWO
cza!"nc, O d\ a tygodnie pÓi:niej
niż w roku ubieglym rozpocząl
się
te-L Skup truska wek. Te
wszJstkie czynniki lan wią zagrożenie :lla osiągnię<'ia
przez
z.:aklad planowanych wielkości,
- PrzEdsic;biorstwo nd Le ratuje się jak może - mówi powolany od niedawnR d:rektor,
inż. Z yl(munl Brych. Na wiclu
terenach nas7.ych stalyl'll kontraktacji wy"ląpil
nieurodzaj
wskulck c"'.ego dokonuJemy zakupów z wojewó<"'i"
. 'iennych.
Ze ~wie,żych truskaw k produkowaliśmy
m.in,
kompoly.
Łączn '
w zakladzie IN Such j
k. Bia10brzcj!ów i w Radomill
wytwarzaliśmy
dzi nnie ?- ~10
ton tego smaczneg napoj
Znaczną część
I>rodukcjj Ulkladu st nowia kon eewy z warzyw, Na przykład w br, ~apla
nowa no wyprodulmwanip "lOO l
fasolki konserwowej Da pksporl
oraz okolo 1)0 ton na rynek krajowy. Równie7. s-poro. 00 ok 4()()
lon 7amierfa il; przprobic 0górków konSE'rwowych. z których część m07.e u. l;I sic wy-

ty h konserw wyn iel>i ok, 800
ton,
- Niedosla ki ni e k 'óryc h
rowców, spowod wanc /:Iównie
nil!urodzajem, b,.d ziemy zmus7.eni pokr yć prod kcją z l 1Cabrykdww imporl wan.\ch mówi kierownik dz ia lu ckon mitznego mgr Knysz~or Telka.
(j. ryb.)
Takip wyroby . póldzi Ini PraPr/cllly.'>lu Owoc wo-Warzywne J(o ..Owin" znane są klient m.
Gdy oslalnio
odwledzili~my
za.klad w Bodzenlynie pachnialo tam truskawkami. klórych
..... iC;l<szosć znajdzie ie na ryn.
ku w poslolci kompotów, Prze-rob dobiega l kOlka. Trwal a t.ei
p rodukcja krajanIti z og ' rków
wężowych w 7 lewic
·towej.
dostarczanych z p l k c szow 'kich
'zklarni.
(al p )

('Y

eksporlowl'ć ,

Z powodu przY piesNlnego proCI" \I we g-e h('j i i podazy' lrowca wC7(" 'nici nii w l lach ubiegtych, "L Łanie
'lf"uch miona
prtxlukcj
Ic~nserw
-.rarzy no-mic;snych.
m in.
l!ioląbków,
klopsików w kapll' i~. ~ulaszu
i puJpet ó",. R zna "rodukcJ

w protokole R jonowej
la ~ j i
Sanit rno-Epldemi log:cznej
z
\loka. W p:ęciu pokojach, w
let' r ch mieslokaly dz.ec· o lą
daLimy brudne ściany- ; d'~:ury
w tynk.
,
- . m tu oblec no
I~ warun,ki. a lymcl
zaczyna!; opowiadać :I No,m
pobyc:e w Pińczowie :: - _ e Te
Szczecina. P od adre cm or,an:.
utora obu pińczo kich kol nii
czyli Zakładu
sluI( o j lnych
prz_
Ku ra t orium O 'willly i
l' yebow nia IN K ielcacb llit'rujemy następuj ce wypo wiedzi:
- Lekark :
Poinformowano
mnie w
lczecinie, te wyjeźdiam n.a kolonię zdroVlo
dl
dzieci z wadami kr osłupa :
pl koslopiem. Po przyjeżdl1.oie d
Pińczowa alt ulo stę, że dla. n zych duec.:
'e pnygolo 'ano
odp!)wiedniego spJ"lr,tu :10 ĆW ' 
czeń·

- Reba biIiI nlk : - W K rat.orioum w
' n-:e mó iono, że !lA mie u będziemy
mieli bascn, Dzieci miaty ubrać
kost:umy kąpielowe, a
prr.eciei. w Pińczow I e w oeó1e
nie ma basenu. N a dodatek dowiediz' i my lię, że VI t-utcjlIZym zalewi
' w lno się kllpac.
K te1'Ownkzk
in~er atu
pomaga nam j
moż. Dziś dolOt liśmy jwi bard-r.o o;)uzebne
pi'l.ki lekarskie. W tych w run_
kach mają(: do d!y!pozy'::j. .II

http://sbc.wbp.kielce.pl

oet owa nit' Ir u k a w e k .
Zdję ia
l. J' jeka r "-,

J:łmna lyczna
moi. my ;.rowadóć ćw'c~nl
lic: f" kc ł( )'le.
te
bez pływ nia na z.c U1o:e i bę
d pólśrOOka.mi.
- ,1.ędzy ku.rator ' an i (,cze.qi{l8k:~ i kiele~ki~l za ł
l~
Ićieś nleporozumlen.e t!od Ją

tudenci Uniwer yletu 1lCzec:ilający na koloni ch
praktykę.
- Mamy n.adzle~,
że
najbfiszych dni ch wieLe
się tutaj 2omien i.
;e będziemy
przec:ei przerywa(: pr.lcy. ale
bez przyborów do ćw:CZ~\ t
kolon ie nic sp.:-ln :. wego ~ 1 ni.a.
(wel)

s -jego odby

a ze propozycj
31 LIPC (pl TEK )
- K I L li:
•
Jub~' :
abat (o. ' wi~ t kr"yski~
god'z. 9
wy jścl_
n:\d zalew.
• OK Bu dowIan ~ h (ul. Unędnies ) eod~ 9 festyn na.
ukończen.ie askcji I tn.:ej.
• Ur eaysk o (ul. Be wol aojl
Pud zieruikoweJ) godz 14 prOjekcja filmu "K ' ł DrOlldoho rod y".
•
m.nit (ul. K ry "&ła"",a)
godz. il - f Łyn piosenki w (w o t)
ka yjnej.
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STRONA 3

Niemowlę ~ polegl otą?
Esperantiną Mirską, mieszkanką

(Rozmowa / z
ka

Twierdzi pani, że języ
obcego najłatwiej uczy

się niemowlę.

Na dobranoc

Krzyżówka

nr 146

POZIOMO: 1) od amek meteor\!, który spadł na Ziemię, 5)
prawnic:tka, 6) ruda uranu, 9)
notatnik, 10) świadectwo kontroli techn icznej , 13) wrażenie
odczuwane za pomocą zmysłu
smaku, 15) koloryt skóry. 16)
pobiera rentę.
PIONOWO: I) potoc:ł. nie; bagaż. tłumoki. 2) grzechot dzwonka. 3) platynowiec, 4) szlak komunikacyjny. 7) reprezentacja,
zespół II) część twarzy, 11) wybryk, 12) środek
pObudzający
do kichania, 13) hazardowa gra
w karty, 14) włókno syntetyczne używane do wyrobu sieci
rybackich
(anagram
wyrazu
SARNA).
1leswiązanie krzyiówki przesylae na1e:i:y pod adrcsem redakcji "ED" wyłącznie na kartach
poeztowych w terminie si-edmi. dni od daty nio iejszer;o numen. Pomil',dzy prawidłowe od_o
powiedzi rozlosuje się na«rodę
k8i~ikową. Karty pocztowe bez
kuponu bf;dą wył~ezone r, ł059wania.

I

"ECHO DNIA"
Kupon Dr 146

Rozwiązani e kn.yżów ki

nr 132
POZIOMO: baron~t, liberia,
nadwaga , fiakier, biatlon, recital, Trabant.
PIONOWO: balon, rubid. norma, trawa , alibi. wakat, Greco.
beret. !I)< ja . T itwa . nalot.

"z s a"

pol\tYCZDegO

m .in. przez •. Observera" czy
.. Guardiana". Wskazuje się, że
wobec UpłYW'l czaltU od opisanych przez Wrighta wydarzeń
jego rewelacje nie zagrażają
bezpieczeństwu państwa, zaś w
Intcr esie publicznym leiy wy;ś~iet!enie .do końca, czy 'brytyjslue ~łuz"y specjalne spisko...

NO};łER 146

STRONA

wić .
była
tauczącym
równocześnie po
~perancku.

Pani równiea
kim niemow ł ęciem
się

mówić

polsku i po
- Tak W
na co dzień

naszym

4-5

oomu

używa się tego
międzynarodowego
języka
szalenie ułatwiającego naukę

ZKsięgi Guinnessa
• Najliczniejsze wybory parlamentarne jakie dotąd odnotowano na świecie odbyły się
24 «rudnia 1984 r. w Indiach.
Wzięło w nich u.dział 379 mln ludzi, którzy w 480.000 lokalach
wyborczych wybierali spośród
5.301 kandydatów 542 ezłonków
Lok Sahha, czyli incIyjskieg,o
parlamentu.
• Księ«a Guinnessa ,po~a~e,
że najstarszą armią n a sWlecle,
która zachowała cią~łość do
dziś, jest Gwardia Szwajcarska,
stanowiąca of i cjalną siłę zbrojoą

Państwa

Edykt papieski
życia

IIwardię

Watykańskif>«O .
powołujący
do
no i datę 21

stycznia 1506 roku.

day

Od roku rząd brytyjski toczy
na kilku frontach prawną batalię
przeciwko pam iętnikom
byłego wysok iej rangi
funkejonariusza
kontrwywiaduMI 5 Petera Wrighta. W pamiętnikach
tych ujawnia on
polityczne knowania owej sluż
by I'. lat 70.,
wymierzone
przeciwko ówczesnemu
premierowi laburzystowskiemu Haroldowi Wilsonow i. Chociaż w
W. Brytanii
wydano książki
niemal oficjalnyCh kronikarzy
służb
specjaluych: Chapmana
Pinchera i Nigela Westa i ich
autorom nie groiq żadne prawne konsekwencjc odsłaniania
tajn ików WYWiadu i kontrwy_
wiad u, to w przypadku W'righta
rząd uważa. iż zobowiązany jest
on do dożywotn iego przestrzegania tajemnicy.
Pogląd ten ~sl kwestionowany zarówno przez partie opozycyjne. jak i przez kilka gazet n ależąc ych do brytyjskiego
estal>lishm~!Dtu

- Oczywiście, roczne dziecko, które zaczyna naśladować
dorosłych, powtarza pOjedyncze słowa, opanuje każdy Ję
zyk niejako mimo woli, bez
wysiłku.
Równocześnie przebywając ze swoimi rówieśni
kami na spacerach, na podwórku czy w odwicdzi11'lCh
nasz maluch słuchać będzie
polskiego i również się go uczyć. Nie wiem, dlaczego rozpowszechni<>ny jest u nas paniczny strach przed uczeniem
maleó.kich dzieci. Ludzie mówią: niech
ma przynaJmmeJ
te kilka lat, rii~ch zaczeka na
slokołę. Tymczasem
w szkole
uczeń obciąwny jest
przeła
dowanym programem, przeżywa różne stresy i konflikty. Dla jego dobra nie powinno mu się wymyślać dodatkowych zajęć z.muszającycb do
intelektualnego wysiłkI/,. NaJlepiej więc uczyć używając ję
~yka obcego w obecności niemowlęcia , które uczy się mó-

eS(ł«

wały przeciwko legaJnIe wyło
nionemu rządawi.
Do gaz.et pragnących ujawnienia tych
spraw dołączyl
przed paroma tygodniami tygodnik ..Sunday Times". Jednak
rząd uzyskał na drodze prawnej zakaz publikowania treści
książki Wrighta
..Spycatcher".
W toku skomplikowanego postępowania apelacyjnego w minionym tygodniu ukaz ten
został
złagodzony.
POWOłując
się na fakt, iż w USA ukazała
się właśnie edycja owych pamiętników, którą
do W. Brytanii można wozić bez przeszkód. sędzia zezwol ił gazetom na

relacjonowanie tego, o czym pisze P. Wright, acz bez bezpośredniego
cytowania. Werdykt
taki najsilniej ud erzył w "Sunday Timesa", który wykupił
prawa autorskie i, nie mogąc
zamieścić
oryginalnego tekstu.
poniesie straty finansowe.
W "zemście" za owe straty
..Sunday Times" w swoim najnowszym numerze
zam.icścił
konkurs na znajomość dziejów
szpiegostwa, wywiadu i kontrwywiadu. , Nagrodą w konkursie jest.. 25 egzemplan.y książ.
k i ..Spycatcher". Wobec decyzji sądu - wyjaśnia l'edakcja
- tylko taką drogą możemy
dołrzymał
danej czytelnikom
fJlbieb icy, ł1 poznają aowarte
~ uw~lacje.

innych.

Dzięki

Kielc)

biegłej

znajomości esperanta
jakO kilkuletnie dziecko 21 łatwf)źcią uczyłam się łaciny.
- Należy się domyślać, że
znając Już esperanto i łaci
nę nauczenie się niemieckie'o również nie sprawiło pani kłopo'u.
Efekty nauki 'Ulleżą od
motywacji, od tego czy czło
wiek naprawdę chce się nauczyć. Moja mama opanowała biegle hiszpański w ciągu

kilku miesięcy.
Dla mnie języki obce, to ży
ciowa przygoda. Za J<:h pośred·nictwem
realizuję
inne
pasje. Moja biblioteka pelna
jest różnojęzycznej literatur y
pięknej i naukowej.
CzyLa.m
dużo opracowań
niemlecklCb
7.
dziedziny parapsychologii,
geograHi i turystyki, histoni
i kultury antycznej.
- Jako absolwentka filologii kłasycznej kultur" antyczną interesuje
się
pani
chyba szcze,ółnie?
- To prawda. S:arozym'
mieli przecież tyle wspaniałych osiągnięć w szture nauce. organizacji tycia. Swiat
współczesny nadaj
lascynuje
się ich dokonamaml
I z kh
dorobku korzysta. BliiLsze poznanie tej kultury jest potr2ebne i dzi.siaj, choć nie istnieją już państwa, w
których używa 'się ładny lub
klasycznej greki.. N'auce tego
drugiego języka pośwlęcilaltl
na studiach dużo serca i.c 1,asu. To zachęciło mnie by poznać

także

język

n{l~ogreck l.

-

Najnowsza pani pasja
t1l arabskL
- Oprócz tego, Le doskonalę obecnie język współczes
nych Greków
tud i uj~ k:Jl<':J
niemi~ckich podręczn i kól.It do
nauki arabskiego. Uczę !olE; Sdma. Staram się jednocześme
czytać jak
najw ięceJ o Klajach arab kich, ich hislarii l
współczesności. .. Koran", kt6ry się u nas niedawno uka-

Niechcitłne

Robot

J

I

Dzieci

tokl'7.y~k.i. ~ne języki są j~j{ I
na raZole
lDQJą

-

niespotykane

imię ..·

Esperantiala znaczy tv
samo co Nad'zieja, Nad ieżda,
Speranza. l choć moje umę
jest przybrane (formalnie zapisana jestem jako Graiycaj
używam wszędzie :ylko jego
Moi szkolni
koledzy, l.najomi tak SIę do 'TUlie zwracają
mtwiąc

także

c zę,t')

Syluacj.a ta niepokoi lekarzy
tym bardziej że liczba młodo
cianych matek zwiększa się z
roku na rok. Doktor Sauveur
Boukris, przewodniczący Francuskiego Komitetu do Spraw
Mlodocianych, mówi: "Jeżeli nie
uda się skutecznie przeciwdziałać,
to 40 procent dziewcząt ,
kt6re dziś liCUl l.. lat, zajdzie
w ciążę co najmniej raz przed
ukończeniem
20 roku życia".
Przekonanie to opiera na badaniach przeprowadzonych przez
amerykański Instytut Guttmachera.
W Stanach Zjednoczonych Uczba dziewcząt, kt6re zosŁały mat.
kami przed ukonczeniem 16 lat,
co roku przekracza m.ilioD. Cią
że te niemal nigdy nie są po-

z.dr~b

male Etina. To mcje i,aie
o tym, że w 'poje;,
rodzin ie wszyscy jes'. c~\U) espuantystami z krwi i ko ści.
A esper anto, język którym fi':!
co dzień do siebie mówimy
jest dla na-s najważniejszą
sprawą, której
podporządko
wujemy wiele ~nnych przedsięwzięć. Obecnie
zajmujemy
s i ę układaniem wien,-) i llpt}wladań esperan,'kich dla dz'ec;. Wiem, że dla niekhlrych
ludzi jest l I) 2.t.pctt.ie n'ez-ozumiale
,hiwactw l
In'!) ;
twierdzą znów · Gslrnll!e, ale
lx-2 przekonania, ze to co robimy jest ba'·dl.4> cle!tawc i
oryginalne
p()tykamy jednak cor az więcej lud/i odd ..nych idE'i esperanta I rozumiejących
potrzeb.;
n"~lej
pracy.
Itozm. W. T YM\lWS KI
świadczy

Instytucie M e

wlenie
l
przy
ws p Ółpracy
staj prototyp robota, który mote
szkołacb
przy kształcenj u
go budowie korzystano z pomocy
Lipca. Robot Jest obsJuglwany

U'um".

Na

st'lPi6

Na terenie budowy pierwszej 'W }'olsee elek'l'owui jądrowej " tAlrDowi~e", obeenie
prowadzon~ ą praee Da przyszłej reaklorowni. Zbroi się i
betonujf: hllaj płyty ' fundamentowe 1i0cI dwa reaktory.
, C F - J . Uklej wsk!

zdjęciu:

mote w przyszlo4cl

wykwall f il<owan'l

żądane.

.

ChińsJUe środ ki p rzek azu nasiliły ostatnie
krytykę marnotra wstwa_czasu i pienię d zy, an ajd ującego wyru
w nadmiernej
liczbie z ebrań
.... ysbwnycb
ban~ietów,

'

świad
Organ KC KPCh, dziennik
przytoczo"Renmin Ribao". wezwał
do
dnia przez in.. wyzwolen ·a" pracowników pań
,,Beijing Ristwowych i działaczy społecz
wam
będzie w to
nych od przymusu uczestniczestwierdza ta gazeta
nia w niekończących się zebraciągu 10 dni, od 8 do
niach.. Dziennik wskazał. że
br., dyrekcja jednego
.. niektórzy ludzie stają się na- ~.~k:ich domów łowaro
łogowcami zebrano podObnie jak
wysłać
swych
inni nałogowcami palenia pa30 zebran,
pierosów" i jeśli nie pozwoli im Eal_,OVlraIIV(:h na
przez ministersię zwolać
jakiegoś
zebrania,
lub władze miejC7.Ują się wręcz chorzy. Piętnu-

Wieczór z Nancy
W ankiecie przeprowadzonej
przez magazyn "Fast
Lane"
wśród mężczyzn w wieku 2!i34 lat na pytanie, z którą z prominentnych dam
najchętniej
. spędziliby w ieczór zdec dowana większość odpowiedziała,
że z małżonką prezydenta USA.
Nancy Reagan (65 lat). Pozostawiła ona w pokonanym
polu
takie gwiazdy ekranu, jak Rague} Welcb i Victoria Prlncipal,
• także brytyjską i>anlą
premier Margaret Thatcher. Redakcja magazynu tak skomentowała wyniki ankiety: ..Nancy Reagan posiada urok Intelektualny
l silę przyciągania, kt6ra .dzlała
przede wszystkim na m10dych
~zD".

z

reguły

.kreślane

Z okazji wizyty
w miejsco. wości Sfegburg, gdzie kanclerz
RFN zaszczycił swą obecności II
capstrzyk z okazji 3O-1ecia stacjonującego tam batalionu .. Bund eswehry". Helmutowi Kohlowi
przydarzył się pn.ykry
lapsus.
Zwrócił się on do zebranych jubiłatów wojskOWYCh per "Drodzy Bitburczycy" zamiast Slegburczycy co skwitowane zostało
wybUchem ironicznego śmiechu.
W Bitburgu odległym
od
Siegburga o dobre 100 km
kanclerz Kohl jak wiadomo w
towarzystwie prezydenta Reagana oddal w 1985
roku
na
miejscowym ementan.u
hold
byłym SS-manom
i żołnierzom
Wehrmacbtu.

w

Oktjabrskim :

Radzie dO' Spraw Relidł
przy
Radz.i.e
Ministrów
ZSRR.
poiń forInOW 8110
lWlie, że w cifll!:u ubiel!łych 10
lat w ZW 'ąz,k u Radzieckim z.a~
rejestrowano POOad ~M nOWYCh
WSl>Ó1nDt rel~ijnych . CZY sa w
tvm procesie jakieś kompllkacje?
Tak. zanotowano pn.ypadki.
kiedy to władze terenowe Dod
różnymi pretekstami bezprawnie
odmawiają
zareiestrowania
związków relieUnvch. odmawia..ją im
przydziału
1l&ł"Celi
lX>d
budowę światyń czy też wszelkimi sposobami i»"zeszkadza:ią w
icb budowie. Teeo tvou konflikt
miał m~jsce w mieście Oktiilbrsklm w Baszkirskiej Republice Autonomicznej.
Czterdzieści lat ~mu
wa:ldowały si.e tu trzy wsie. k óre na.&tepnie 'POłaczyły si~ wiedno 0siedle. Obecnie mieszka tu ocawie 100 tv 'ecy osób i .ybko
rozwija sle przemysł. Cztery lata
temu WSpÓlnota wawosłaWlla,
zgodnie z prawem. złożyła POdanie z -prośbą o rejestracie. Zamier~na otwOl'Z.yć ~ewiełlci

dom modlitewny . .
KoJnilte.t Wykonawczy meiaki~ Rady Narodowel nie wyra-

aoc1l

duje

Mało teeo. pracownicy rady miejskiej za.czeli ~wy
jaśniać" kto TV)(joisal woGbe ,

czy n.eczywiśc.ie Dodpisał. Wie-rzący

zaczeli bronić swoich praw
i nauIBali skar~i d o Ufy i do
M06kwy Dopiero jesienią ubi~
Je~o rOIku wsPÓlnota została zarejestrt)wana
I błyskawicz.n.ie
zbudowala swoją świątynię i
sproVll.8dziła popa. Rozuoczeł:r sit:

Partii Wlera SoItóło

otwarta
or.a""'_I\. ale wielu nie
s tym I obecnie ó:>Olltotowa. - Tym baroci Ok jabrwe wsi cerkiew WlaHII.."lh, 'e naw
na uro.specjalnej linii
1a..~1i"Cl w !IOboty I nledzie-" ' _,iK,rrua

wstała

bari
• kt6ca 'POYoOOnieuczciwy &to&unek do

http://sbc.wbp.kielce.pl

dł ZI!OOY DA N+-·_· ... je -<n)Ół
DOły, a bes te~ w!ł!'l'ZĄCy DM
_~

budow~

awoW

' 1-.

nym. losy innych noworodk6w
.ą szpitalowi nie znane. Dyrekcja szpitala przytacza dane porównawcze: w tym samym okresie na 6699 kobiet powyżej
lat 20 tylko 17 (0,25 proc,) zdecydowało się oddać dziecko do
adopcji lub pod opiekę zakładu.
To tylko sucha statystyka, ale
jakże dramatyczna.
HA LINA U:tYCKA (PAl)

Miles wy . k, tlyJ z po' ('J I. "" Iadł
do amochodu I JU) :lO Ihw H«: był
przed domem doktora l' Ha Stały
tam już dw;'I auta Pl) l! e,\' Jł1P
I

W Starej Gazowni nr. \\Ioli
z okazji 43 rocznicy powstania
warszawskie«o
przy~otowaoo
wystr.wę pt. "War zawa
walezy 1939-194 " .
CAF - Mariu 1& Sznerko

ł~o 1r 1'OWn:t"k Ol'lI!an"
tYl m!asla przymaje

aw~o

rodzaju Plvebo-

- Kto
Miles.

Miles

D
.

Rzeźnicy

liczn]ICh utrGopien RGdll Mie;$kie; w K~lcach
należll
także zaliczllt_

Tuźników, % którllmł
był"
kłopotll prz~z całe dwudzie_tolecie międzllwo;enne. Naj-

tuż po l wojnie,
za
radnym zachodziti konkurencyjni dl.a komunalne;
rzeŹfti,
zajmujqcll rię masowym ubojem Tzemie.łlnicy z
BiałOOQn4.
Wnoszono z tego
tlltułu pretensje i do wójta z
NiewachlotOO,
któTem1l. podlegał Biawgon.
Główn1/
kcmflik.t
międz1/
masarzami G macistratem i
lu.dnokiq w!twolywa1l/
cen1/
u WYTob1/ wędLinUlrskie i
mięso. Np. 3.VIl.1929 r. przystqpito do straj/ru 45 rzeźni
ków z jatek tOOtowllch, któTZIl żqd.ali podWllŻki 1 kg mię
sa z 2 zl 10 Qr 114 2,89 zt
Akcją kieTował HerszeL Białobroda. Klienci jednak
nie
ugięli rię
i w obawie, abll
mięso nie zepSUłO się, ;uż następnego dnUl handlowano po
s14rych ce1l4ch. Ale presję cenową sto owali 'ltie tlllko Ź1l
dowq ruźniCl/. Na posiedze-

pierw,

.kórę

niu T4d1/ w dniu 19.V.1932 T.
zaprotokołowano:
.....'eżeli
chodzi o ceny mięsa wieprzowego, to po wyjśCiU % ko§cioło, m.asaue
chodzq się 114
ulic1/ i właściwie oni u talajq
cen1/ mięS4 na przy_ulll t1/dzien. ....
lnnq prawq byl1/ zagadnien.i<l sanitarne, niezbyt jasne
dla wszystkich radnych, o
cZllm Iwiadcz1/ Wl/powiedź na
resji 12.Vll.1932 T.: ..Proszę
panów!
PT2ed niedawnymI
CZtuy uchwalili.śm1/ tu J)rzepis1/, że 'ltie wołno sprzedawać
mięsa, o ile rzeźni./( nie ma
daszku 1l4d glową. Chodzi o
to pewnie, że mikrob1/ mogq
z aór1/ padać, a że z boku
wiatr je wniesie to o to nie
chodzi... ChCieLibllŚm1/, że by
nam Tzeinic1/ miejscowi wystawili 114 placu Wolnoki pomnik za zwalczanie konkurencji..... Znów aluzja do bUllo{1Ońs kich r1/wali.
W 1938 T. Sejm uchwalił 1l.staw4 2ttCSSZ4cq ubój T1/tualn1l.
co "WlIwo/.alo prote ty ze strony ludnoki ź1/dowski.ej. Postanowiono
zamanijutować
dezaprObatę dLa ustaWl/, oglaszają·c dzień 31 marca 1938 T.
dniem powszechnego postu.
W Kielcach do tej formy
protestu przvstqpita tvlko nieznaczna częit mieszkańców i
następnego
dnUl
wsz1lstko
·.Df'óciło do normlI.
Inny problem at4nowH nielegainll ubój t handel mię
sem, tępion1/ przez władze
mie1skie i polic;ę_
Pomimo utarczek z władza
mi mi€jskimi, rzemiosło .a$(ITskie kwitlo 10 Kielcach.
Liczba wędliniarni i kramów
byla wprost imponująca. W1lstarC21/ J>Qdat,
w budynku,
gdzie mieści rię redakc j a, od
stron1l podwórka część parterowa 10 całości zabudowana
bl/fa kilkudziesięcioma jatkami. Obiekt ten nosil wówczas
naz wę hal targowlICh.
ZBIGNIEW MOSKWA

u

Deszcze na zamówienie
W Stawropolu po raz pierwszy na tak wielkq skalę przeprowadza
się
eksperyment,
związany z aktywnym oddziaływaniem na chmury w celu
wywołania sztucznego deszczu.
Efektywność
ekonomiczna podobnych prac, prowadzonych w
roku ubiegłym, wyniosła 4 mln
~

zn alazł

zwloki"

Lny

taJ

- Służ<\ca. WI :m le W)l;U"
~<lkupów. Morderca wszedł pllt!2 l.It ybite okno, zamordował żonę dok tora, skradł jakąś biżuteri E; I , yczedJ
nie zostawiając śladów
wsiadł do
chwilę

samochodu I odznów był przed
swym domkiem. Dall leżał tak la ..
go zostawił, nadal meprzytomny
Mi1es władował go do bagażmk 3
i pojechał na miejsce odlegle o kilka kilometrów od domu
cottow
Wysiadł z samochodu, wYl:lll gnąl z
kufra parę gumowych rękaWiczek
i rzucił je na przednie siedzenie Z
plastykowej torebki
wy J:)}
pli k
banknotów, trochę bIżuterii I damski rewolwer. Wziął rewolwer w
lewą rękę, wycelował w swe prawe
przedramię. głęboko odetchn~1 I wy stnelil. Z rany
popłynęła
krew
Miles krzyknął z bólu
Wyci ągnął
ap~eczkę I niezręcznie opatrzył ~I) 
bie rękę W drodze do TYlJa 'lta .... 1:, czył mikrofon krótkofalówki
jechał.

()

y

4

roku życia. 17 (7 proc.) z nich
powierzyło od razu swoje dzień odpowiednim służbom socjal-

cia na dUSl.e obywateli, 5CkTetarz
Mi iskiego Komłteotu Partii w
w.lerząCych.
Sokołowa
t teraz Oktjabrs.kim, pn.y \)Omocy odjest Drz"uebiooe samym tak- 'POwl.edzialnych O6IÓb z KW MRN
tem pojawienia aię cerkwi w dopui;ciła sie nie ty lko złama
nowym i młodym ml~. ..Na nia orzepisów Drawa. aJe i dziaorzek6r naszej aktywne1 atei&- lala nlez~odn.ie z Proln'amem
t cznei pr~" - ia\: sW: wyr... Partii.
ia.
Obecnie wleruocy usookoili si~
Jednakże w Prot(xamie KPZR
JUŻ, Kupili dom i
przerobili
mówi si~. że J);U'ba .. WyJIo(lI'ZY&- .0 DA świątynie Kat>łan oiciec
tuje środki !deoweRo oddslab"- Alek8andr r I(Ularnie odprawia
wania dla szer?\.leeo roM.pOw- naboieństwa. Blslnul Uf y Anahnienla iwiatooollladu »au.- toUj POdkreśla ocnvtvy,'Ila' role
Rady do Spraw Re1l2ii w ure~owanlu ~o konlliktu. Ale
1)I'ZeC1ei, );1k
lJOj.nJormowano
mnie 'tV Radzie do Spraw Re1il!ii.
DOdobne przypadki mają miejsce I w innveh miastach i osiedlach w Związku Radzi ckim
Konstytucja ZSRR da1~ crawo
do wyznawankl iakieikolwiek
reli~ii
lub do niewnnawania
tadnej, odprawiania kultów religijnych
lub do olewyznawakow()-materi&listyczn~
dta
JJrzełamania religijnych Drzesą nia żadnej lub prowadzenia ated6w. medopuszcuiac .edno<'ze&., istycznej propagandy. Wzbudzan.ie do obratania UCl.UĆ w~en.a nie wrogOŚCi t nienawiści w
cych". Zwr:lcam uwaep. na KG- związku li; wierzeniami religijwa .•Jdeoweeo oddzia1vwanla" 1 nymi jest zakazane. Kościół w
.. nie dol>USZCZaiac 'l.?ó'lV(.ześnle ZSRR jest oddzielony od pań
do obrażania uezuć wier~vch". .dwa I szkoła od Kościoła.
Przebudowa w nracy z w~rzą
W tym dokumencie 'fIOCikreśla
,
n.ienaTUSzalnOiŚĆ
konstytu- c.,.mI stała się eześcdą skladow.
porocetru de-mokrn vzacji i rozwo.eyjnycl! ~al'ancil wolności _
jtl jawnDŚCi w ZSRR.
mieni&.
ALEKSANDERIGN TOW
W mn Dl'ZYpad]ru oka~ło si,
te w awym dl\Żeniu do wpłynlęł!''P1t>
loc>~j

światvn·.

reeula=e nabożeństwa. O !roń
flikcie I ~o rozwoju in:formowała gazeta
"Moskiewskie Nowost.i... A co o tym konOi.kcie
myśli się dzisiaj w Oktjabrskim?
Mer miasta Fam Chairetdi.now uważa prośbe wierzących
7a 1WIsadnioną l pnyznaje. że
nie miał racji. Sam ateista. nIe
c!u:lal wyjść naprzeciw potrzebom obywateli. tym bardziej że
takli J)OilYcj~ zajĄł Mle:! . Komitet KPZR, kt6reffo Jest ~łon

wa pro l

są

"wypadku". Badaola
wykazują ponadto. że c. druga nastolatka rozpoczyna życie
seksualne bC\!: Jakiegokolwiek
przygotowania, i co gorsza wyobraźni. Albo uważają,
że
kontakty seksualne w mlodym
wieku nie mogą spowodować
ciąży, albo też nie znają środ
kÓw antykoncepcyjnych. Podobnie jest w Kanadzie I w innych
państwach europejskiCh. W wielu szpitalach
przeprowadzają
cych zabiegi przerywania cięży
dziewczęta poniżej Hi lat stanowią ponad połowę pacjentek.
Młodziutkie
matki z reguły
nie pragną zatrzymać niechclanych dzieci. Trafiają one więe
do dom6w opieki, a C%ę5ć z nich
po wielu
formalnościach,
do
rodzin pragnących zaadoptować
maleństwo. W jednym z paryskich szpitali w roku bieżącym
rodzi1o 226 kobiet poniżej 20

Kompleks Bitburga?

zał oczywiście także kupiłam ,
choć z mego księgozbior u bardziej cenię świętą księgę muzułmanów z 1732 roku. XVUI-

-wieczny
ta by tek
wydany
jest jednak w jęzY'ku arabskim i jak dotąd nie mogłam
go jeszcze przC<:l.ytać.
Jakie je zcloe korzyści
prócz penetrowania świato
wej
literatury daje panł
~naJomość języków obcych?
- Mówiąc najkrócet. czerpię osobistą satysfakcję z bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami różnych
narodów. Szczególnie
esperanto,
ten neutralny język, Jdóry
staram się nieustannie propagować ulatwia
mi swobodne
przekazywanie i
odbieranie
myśli. Znajomość
języka rosyjs-ki~go i niemieck iego wykorzystuję często opro Nadzając po alrakcyjnych nilejsC:lcn
K Jelecczyzny
zagr'l'lic7.nych
turystów.
Pracuję
bowiem
m.in. jako przewodnik śWlę-

dzieci

mianem

Nowe plagi

"Zarnowiec'"

rodzą

We Franeii, j nie lyłke łam aresshI. nie jest rzadkości~, gdy
kilJr.una.stoletnia \!Clzennica _aehodsi w ciążę. Mime ic większość
_ tych młodyeh dzjew~t 4ecyduje się Da usunięcie płodu, to
jf:dnak kaidece r eku przychodzi we FraneJi na świat około li tysięey dzieci, których matki majll mniej nli 16 lat. Dzieci te z
re«uły Sil bardso wl\tłe i ezę,st. urodzone przedwcze'nie.

domową pasJą.

Ma pani

potomF;twO .

Za

5
- Mam naszego uciek illlera . Przygot.ujcie dla niego ceJ«:, a dla mmc
lekarza. Jestem ranny .
Zanim

cokolwiek

uop" , d:W,1i

przerwał

połączenie i spoJrzal Oi'
Dalia, któr go położył
na tyjn.~ i"
siedzeniu. Tamten ockn ~ł 'ię lUZ

do

Gdzie ja jes tem? -

znpytal.

W aucie policyjnym. JedZiemy
więzienia .

-

Ale pan mn ie Ol
Dali.

L' ' )

J" ? -

przestraszył się

- Nie. Jest pan człowie"lem chorym. Nikt pana nie tkn ie pnlrem.
Kiedy Dalla odprowadz.unv 0.0
celi, mIody lekarz opa1rzy! 1\ II sa .
- Rewolwer, z którego pv,nrzclll
mnie Dall należy do doktn ra S Olt.
- powiedz i ał Miles - podo bn Ie 'ok
biżuteria, którą po
zamorClowaOlu
rony Scotta OaIJ zrabował.
le zotawU śladów ponieważ
mial na
rękach gumowe rękaWiczki Leżą -Jol
moim wozie na przerinim sif!rl7",ntu
Dlaczego nie strz lal pali d o
niego? - pytali r porterzy.

6
To jest człowick chory
Nie
co robi. A ryzykO należy
do m go zawodu. Dlatego wybr ano
mnie na zeryfa. Będę wykony\ ni
swój zaw6d nadal, jej_eli zo ~t;>nę
wybrany.
-

wiedział

- Nie wyobrażam sobie. aby 1<: raz mogli wybrać kogo innego
powiedział komisarz Haley
pytał
czyć.

Gdzie jest doktor Scott - zaMi1es. - Chc iałbym go z<>bcl-

Jest w domu. ZUp<'lnie
many.

7.~b

Doktor Scott tał oparty o ' c IUnę. Na środku pokoju, na stole .• :eźały zwłoki Jego
żony
przykl \ te
pneścieradłem . Miles odchyliI nicco róg prz.eśc ieradła. Glona 'cott
byla po śmierCI tak samo pIękna jaK
za życia. Je) długic, rude włosy leżaJy rozrzucone na ksztaltnych ramionach. Mile
wyszedł
z pokOJU
i odetchnął . Oba problemy Gloria i wybory - zostały rozwhlzane.
KoniCle

elck

).kł:.damv

D1is

iyczeuh\

LllBOMIROM

Kielce
TEA,!' lt

USA, I. IS,

terana · Zeromskit!'go

Skarżysko

Olccz y nJ1Y

KI
"Romanlica

A

nieczynne.
" .' \hHtkwa " .,Hultajska pl~tka ·t
- C:;IlS. kol. !.Jo., g. I:;. ..C o (lC>łl
Club" - USA, kol. J. 18, g. 16.30 .
-

..Międ/Y

!{. l~.

" Indiana Jon("$"
15. g. 15, 17. 15 , 19.30.

"S kałka' )

'tJS .\ . l

-

,.Spokojnie, to
tylko awaria" USA.. l. 15. g.
15 , 17. .. Skal·b hrabieg o Chama TC" - C 'RS, l. 18, g. 19.
.. l\lelaIO\\ icc~·

11 -17

Dom Srodowlsk Tw6rczych Pal ac T . Zielińskiego
Galeria
S7.llIk. Wsplll c,esneJ: - wystawa
fOIO !!f3 Clezna Jerze:;o Ml\kowskieczynna

1

20.

MUZEA
MllZE M N.'\RODOWE - 'P1~c
P artyzantów
Wystawy stale:
"GalerIa
wspólczesncgo
malar. t ....·a polskiego". .. PrzyrO<la 1(ielecczvz ny"
., B rol'l w zblm'ach

KIN'

I.:

l':arodov."ego W Kielcach ",

-

czyn-

ne 10-17.
.
'NAROOOWE "PALAC" - pla-c
Z~mkowy - czynn e w godz .. 1-16.
M ZEU~I LAT
ZKOLNYCII S.
:2:"':ItOM KIEGO - czynne W godł o
_1 5

ZEUM

WSI KIELECKTF..J

P ark Etnograficzny w Tokarn i

~

"Ludowe malarstwo n~ szkIc "
czynr,e IO- 1ą
OBLĘGOREK
MUZEUM H.
SIENKIEWICZA - czynne 10- 16.
APTEKI - staly dvżur nocny
pełnIą: nr 29-001 ul. Buczka 37/3 ~,
nr 29-008. ul.
SienkIewIcza
t •.
POR ,'ONIE oYZURtJ.J Ct:: dla
dzIeCI I dorosl ych . ul PocIeszka
11
(Przychodnia
Rejonowa) w
godz
1'7-21
StomatologIcznaPrzychodnia Rejonowa nI' l i lIl. Karczówkowska 35 - czynna
w niedziele I 'Wlęta w godz.
t-!I

I FORM. C.J .4.
O
LI!:ItACIlczynna w gOdz T.lO-IS.U z wyJątk iem
dni śwIątecznyCh I dnt
wolnych od pracy - tel. ~!l -SZ .
TELEFONY:
PogotowIe Ratunkowe m. Pogotowie MO 991
Stra2 Potarna
99. Pomoc Drogowa 9.1 . Pogotowie Ener~etyczne KIelce lasto 991. KIelce - Teren 951. Po~o
row ie
WodocIągowe
tU. PogotOWie Gazowe 31-20-20 I "!. Pogolowi.. wod -kan e.o elektryczne RPG1I1 ~z:ynne w godz T-!S.
tel
31-61-5'1 Pocztowa (nrormacja o Uslugach '11. Informacja
PKP 930 lnrormacJa PKS 602-7~
Rotel .Centralny" 625-11 O~ra('\ck
Informacji Usług WUSP .57 - łJ .
CEN'TRUM
(N'FORl\t Cli TURY TYCZNEJ .. rT" - tel 486-66.
czynne do 16 w soboty do Ił.
POSTO.JE TAKS()WEK: Osobowe - Dworzec PKP tel. 53ł-34 .
ul Slowacklego U-29-I', ul. JesIGnowa 31-79-19 Postój taksówek
baga ż owych
- ul. Armlt CEerw.
tel 31-09-19. Postój samochodów
clę>.arow yc h ul. Oomaszow ka
31 -08-19

L _ Radom __

J

Ostrowiec ·
KI

" lIutnik

ie'"lwv kła

t
,

-

~ł

16.25 Program dnia
16.30 .,Tu nasze miejsce" (2) radz. film tab.

• •

legitymację d o
Napęków

biletu PKS, reKielce.
4299-g
GALA T Marek zgubił prawo jazdy kalo ABC
wydane
przez WK Naczelnik Gminy
Gaworczów.
4298-g
GABRYŚ Józef zgubił prawo
jazdy kat. ABCE, do .... ód . rejestracyj ny KIT 4717, talon na
paliwo wydane p rzez WK w
Kielcach.
4297-g
TRZEBIŃSKI
lawomil.' zgub ił p ra wo jazdy kat. B w y dane
p rzez
Wydział
Komunikacji
Skarżysko.
4296-g
STAC HUR
legityma ję V

g . 17.38. 19.30.
.,Przodownik· '

5t3-73.

9.00 Teleferie
Najmlodszych:
"Lato z piosenką"
9.30 Kino Teleferii: - "Kacperek " (5) - serial fab. TP
oraz "Ani słowa o szkole"
(5) serial
fab. prod.
CSRS
10.00 DT - wiadomości
10.10 Film dla II zmiany: "Sprawa pro!. G ibsona" - kanad .

film rab.

11.05 "Magazyn Domatora" - w
nim:
"Encyklopedia tatrz3Jlska", "Sonda"

Uwaca! Za ewentualne zmiany" w programie TV nie " pOWiadamy.

OFERUJE

.. Pan SamochOOz.ik
l nicsamowlty dwór" - pol. kol.
bo., g. 15 .30. .,Plrt'purowa rÓ78 z
Kairu" - USA , kol. l. 15, g. 17.30,
11.38.

Jędrzejów
"Gdynia" -

I

nil!czynne

Uwa!:,a! Za eweDtualoe "rulaDY
procramie ki. red kcJa ole
- odpowiada,

.

.

x

możliwo' clą

:RAOIO
-

PRACĘ

W ZAWODACH:
,

zdobycia zawodu w ramach ukolenia

Przedsiębiorstwo gwarantuje wynagrodzenie
własnego uwzględniającego kwalifikacje

katora

wewnątrzzakładowego

indywidualne wg taryfioraz wkład pracy.

/

Dla pracowników zamiejscowych zakwaterowanie w hotelach pracowniczych, możliwość korzystania ze stołówek pracowniczych i bufetów.

PROGRAM LOKALNY

Wszelkie ' świadczenia socjalne, wczasy, kolonie, wycieczki itp.

17.05 Dziennik 17.15 "Z pola

na
mag. rOlniczy Andrzeja
OąbrOw , kiego
18.00 Koncert kapel łS .25 Skrót dziennika,
stół"

ĘtCZYZNO ł

ZATRUDNI ROWNIEZ
PRACOWNIKOW NIEWYKW LIFIKOW NYCH

w

..

Zakoń cz ona została elektryfikacja linii kolej owej Wloszczowice Busko Zdrój. tym samym cala trasa z Kielc do tego popularnego uzdrowiska jesl
już przystosowana do kursowania
pociągów
elektrycznych .
Normalny ruch pociągów na t ej
linii rozpoczni e się w najbli ż
szych dniach . co usprawni przewozy towarów i ruch pasażer
ski. Na trasie wykonano t e ...
wiele innych robót m.in. przeprowadzono mOdernizację dwor ców kolejowych.
W
najbli ż
szych latach przystą pi s ię d o
budowy dworca kol ejowego w
Busku Zdroju.

• operator dźwigu gą ienicowego
pawacz
monter konstrukcji
• kie owca - operator
ślusarz
• kowal
tokarz
• frezer
elektromonter
• murarz-tynkan
operator żurawia wieżowego
• cieśla
• malarz konstrukcji.

•
•
•
•
•
•

JON

Z Kielc do Buska
- ·elektrycznym

·MOSTOST AL ·
KRAKÓW

PRZEMYSŁOWYCH

-

nieczynne

l\Iarzena zgubiła
LO Kielce.
4294-g

i URZĄDZEN

.,Niesamowi-

-

Rejonowe
Przedsiębiorstw o
Gospodarki Mieszkani owej
w
Kielcach informuje mieszkańców
że od dnia
28.VJI.1987 r. w każ
dy wlore\!: pracuje w godz. 9-17.
Od godz. 7 do 9 pełniony je t w
tym dniu dyżur.
W pozostałe dni ew.as pracy
nie ulega zmian.ie.
268-k

KONSTRUKCJI
STALOWYCH

Końskie

,.Antyczne'"

Komunikat

PRZEDSIĘBIORSTWO

.

"Ptg" z "

ŚCIPIÓn Tadeusz zgubił dowód rejestra cyjny KET 2006,
KIN 1489.
4293-g

KRAKOWSKIE

ty jeźd ziec" - USA, kol. 1. 15,
g. 17. 19.
APTEKA DYZURNA: nr 29-0'71
ul. Starokllnowska 1(1.
POSTOJ E T KSOWEK: pl. Wolności
- 537-92, ul. Sienk iewicza

-

DROBNE

SKÓRSKA Bożena zgubiła bilet miesięczny PKS, relacji Kielce - BOdzentyn.
4295-1(

zgubiła

la cji

hislo-

-

Przed

iębior

two prowadzi roboty w kraju i za

granicą.

ZGŁOSZENIA

l INFORMACJE:
KR KOW-NOW HUTA, ul. UJ STEK. teł. 4-51-4, wewn, 219 i l 4.

TEi.EWIZJA
.
.
Dziś
PROGąAM

I

KINA

16.30 Program dnia
16.35 "Poli~on" - wojak. mag.

trzmiela"
rolniczy film oświatowy
publicysto

17.00 .. Wakacje"

17.lG "Teleexpress"

STRONA 6

Małgorzata

dOk lora Jekyll a l' pana H y ZSRH, kol. l. I ; g . 15.l0.
"Pl'otector" U A , kol. l. 11,

16.16 "Jedno lato

NUMER 146

OGŁOSZENIA
KAR SZ

de ' a " -

KochanOWSkiego

.. Balt y k " - ·"Biaty smok"
USA, kol. I. 11, g. 15.1$. ..Swta-

EO

PROGRAM I

18.00 Program lokalny
18.30 "As" - mag. sportowy
19.00 ,,102" - mag. kulturalnomuzyczny
19.30 "Poznaj swój kraj": Roztocze
:!O.OO Festiwal im. H. Wieniawskiego
Szczawno
Zdrój'87
20.56 "Spirituals and
Gospeis
Singers" - pl.'Ogr. muzyczny
21.15 "Ekspres reporterów"
21.30 "Panorama dnia"
21.45 ,,997" - progr. publicysto
22.30 .,4 razy Kraków": Miasto
Kazimierz pod Krakowem
23.05 Wieczorne wiadomości

PROGRAM II

A

ria

TEATR POWSZ9CHNY

Im . Jana
nieczynny.

Słonecz·

.. ltobolnik·' - " Sposób na wakac je Bolk a i Lolka" - pol. bo ..
g. 15. ..Sceny dziecięce z życia
prowincji" - pol. 1. 18, g. 17, 19.30.
.,S tar" - .. Konlediancl z ,"'cz()!.
rajszej ullcy" - pol. l. 15, g. 16,
U.I O.
APTEKA DYZURN : nr ~-0'78
ul StaszIca l . tel. 64-79.
PO TOJE TAKSO WEK: telerony 53-10 I 53-80

WystawY ~7aso\\'e - "Sztuka ludowa P ocIo lu" (z MU7eum Krajozaa.w ezego w WI nnicy).
..Ep oka
K ielecczyźni e "

ul.

czynne w godz. 9-1 7.
APTEKA D ZURNA: nr 29-046
ul Apteczna l tel 315-27.
PO TOJE TAK OWEK:
Oworl ce PKP - l eI. 137-05.

na 90 -

Starachowice

GALEIlIA SWA "PIW ICE" "l. Le ś na - Wystawa malarstwa
S tanIsława
Maz'usia
czynna

na

nte,czynne
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,. 17 19.15.
•,Anlonłt" nieczynne
•• Sabat'· nieczynne

br ązu '

Jutro

warzy~kiego

KINA
"Wolnoś ć "

.. Hobotnik " .,Powr<'tt Jcdl "
USA kol. l. 12. g. 15 . .. Sprzc<lawca kapeluszy" - USA, kol. I. 18.

Mu? cu m

17.35 "Polo n ez'8G" międzyna
rodowy
turniej tańca to-

19.00 "Tel e spotkania"
19.30 Dziennik TV
20.00 "Kaz" (8-ost.) ,,:Zółw i
zając" serial prod. USA
20.50 "Teraz" tygodnik gospodarczy
21.20 Studio Sport:
Kronika
Spartakiady Mlodmeży
21.35 Telewizyjny
film dokumentalny:
.,Bukiet z Cichej" reż. Zofia Halota i
Justyna Ziólkowska
22.05 .,Polityka,
politycy":
Gro H arlem Brundtland
22.40 DT - komenlarze

lO

u sta mi a IHLeglem
pUl'har u" pol. kol. 1. 18, g . 22.
"Stlldyjne" - "Wojna świat w·'
- pol. kol. l. 13, g. 15 , 17. W id eo : " F'lI e story" - fr. kol. 1. 18,

~(

-

- . ,.Chrlsllne H
18. g. 15 .30. 17.30. 19.30.

USA. kol. l.
.,Pokolenie" - nIeczynne
"Iler' .,Klaszt.or Shaolin"Ch RL, kol. l. 15. g . 1• .30. 17.30.
"A' stawką jes t śmierć " - fr. kol.
l. 18. g. 19.30.
APTEKA oYZURNA: nr 67-010
ul Zwycięstwa 7, nr 67-015. pl.
Kons tytucji 5
INFORMAC.J A słu żby zdrowia
- czynna 6-20. tel 261-21. Informacja o uslugach - 365-85
TELEFONY: Strat Po ża rna lI98,
Pogotowie Ratunkowe 999 Pogotowie Energety czne - Radom 981.
Komenda MO 251-36. Pogotowie
Millcyjne 997 Pomoc drogowa 961
I'O STOJE
TAKS()WEK:
uUca
2wll'kl IWIgury 418-10

LllUl\Ut.OM
lulro
IGNA CYM

19.

19.~.

•• (J' r~yjaźli U

.JULITOM

In..

mimo woli "

g. 17.30.

Czwartek
30 lipca 1987 r.

11.30 "Wakacje". w progr. mln .:
"Mi " (1) -

wy

!leriał filmo-

,.

Dokumenty potrzebne do przyjęcia:
dowód osobisty
książeczka wojskowa
świadectwo pracy
ostatnie świadectwo szkolne
inne dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe .

http://sbc.wbp.kielce.pl

18.50 Dobranoc: .,Przygody Tobiasza"
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"FAZY '87", czyli VI Festiwal Amatorskich Filmów Animow .. nych odbędzie się w dniach
25-27 września br. w Bielsku-Bialej. W p rogramie imprezy
przewidziano konkursy krajowy i międzynarodowy. Do udziału w tym pierwszym zglaszać można
utwory wykonane
dowolną

techniką

a nimacyjną,

które nie byly dotąd prezentowane na tym festiwalu. Ich
autorami mogą być jedynie
twórcy zajmujący się filmem
nimowanym nieprofesjonalnie.
Na laureatów konkursu krajowego czekają liczne nagrody,
a najlepsze polskie filmy zakwalifikowane zostaną do konkursu międzynarod{)y..oego.
Autorom prac, zakwalifikowanych do udziału w
,-,FAZACH" organizatorzy zapewniają bezplatne wyżywienie i zakwaterowani e. Pozostałe informacje dotyczące szczególów regulaminu i akredytacji uzyskać
można w biurze fest iwalu. A 0lo adres: Dom Kultury ~' łók
niany, 43-300 Bielsko-Biała, ul .
i Maja 12, lcl. 256-93-,
256-92.
Tcrmin nads łania kart pobytu
upływa z dniem l września bry
a filmów - 19 września.
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Jutro galowy koncert
DOKOŃCZENIE

ZE STR. l

niż
również

Inaczej

zwykle przebiega ła
p raca w warsztatach . Po raz p ierwszy
na
festiwal u , w czasie zajęć z
młod zieżą konsultanci przy goowywali nowe p rogramy. Teary żywego planu zrealizowaly
rzez dwa tygodn-ie warszta~w spektakl pt. " Bunt ża
owIJ, nowe piosenki i uklay taneczne powstały w cza'e zajęć z ze połami pioseni i ruchu. Można więc po_
ie dzieć, że ta forma wars:da. w zdała egzamin. Podkrea ją to również
kierownicy
społów.

Również prezentacje malych
rty tów pr zed publicznością

~'y padły

lepiej niż 11' latach
. rze~ich , Znajdzie to 00wlereledlcme 11' werdykcie
ur y .
D ili ostatn ie
już
próby
rzed koncertem galowym. O
1.. 20, w
amfiteatrze zel.>: (w' kostiumach) p rzed-

a . lą

fragmenty

koncert u,

ahzatorom z
telewizyjnego
PolteJu". którzy będą rejetrować piątkowy final. Em i~ ~oncertu w telewizji prze'}dziana jest na
początku
crpnia.
(KAZ)

kr jach zachodnich, a w
kraJacłl
ang-Iosa ki h
zczeg-ólnie, toruje obie
zainter owanie, ba,
rr cx moda na róźne&-o tyPU
'zurlatanerie
w
rodzaju
\-iedim, mediów (do ob owai
piryły t czneg-o z duchai zmarłYCh), atani tów.
Znamienny przYkład przytoz)'ł niedawno amerykański t _
odnik "US ews and World
"port" ze stanu Colorado. 0oz jedno z uznanych med~w
ego stanu, po długotrwalych
ansach spirytystycznych prurowadzonych na życzenie jedjk z fanatycznych zwolennie. ~~go. roduju mistyki, "utlIło, ~ w pozagrobowym
ycJu będZIe ona bez przeszkód
o~a połączyć się z źonatym
~zezyzną,
którym od wielu
lU ~t ~ uemskjm źyciu barzo s ę lD~resowala. SpirytysCzne wr6i.by
doprowadziły
o tragedi i: chcąc przyspieszyć
zagrobowe w i ęzi t ana yczka
truła swt>go ukoehanego J saa popełniła samobójstwo.
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lVyższe

filmowcy amatorzy!
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Od pierwszego sierpnia w

oprocentolVaEde
wkładów terminowych

Od
1 sierpnio br. zwiększy
z 13 do 15 proc. oprocentowonie 3-letnich wkłodó~ terminowych no książeczkach zok/a do nych po ' 31 lipca br. Wkłady
no książeczkach istniejących oprocentowane będą w dotych czasowej wysokości (13 proc.),
chyba że ich wlaścici-ele utrzymają j-e przez następne 3 lato
po
upływie
dotychczasowego
terminu umownego.
Decyzji tej towarzyszy zmniejszenie oprocentowania w przypadku wcześn i ejszego wycofania wkladów terminowych. Począwszy od 1 sierpnia wkła dy
wycofane przed t-erminem w I
si ę

Czy wiecie,

że ...

• Najwyższą cenę za kolek ję
monet zapJaeil teven
. Markort "Kalifornii. Wydał on
1.300.000 dolarów za karb li
posia d ośei La Vere Red field
Składający się z 401.000 sre brnych dolarów.
• Najdłuż zy pontyfikat
W
ducjach papiestwa Irwał 31 lat
i 236 dni, a sprawował ~o Pius
IX (przed tem
kard. Giovanni
l\laria Ferretj) w lab.ch
1848
do 1818. Najkrolslty "aś pontyfikat związany jest s osob~ papida Stefana II, który zmarł
w dwa dni po wybone na Stolicę

Pjolrową.

Diliało

się

k

."

roku 75%.

zgindo 3-1dnie d.zie-eb

Tragedia na polu
podczas
OOK:ORCZElOE

żniw
Zł:

STR. 1

zauważone,

k iedy zbl ii lo
ę
naile do tzw. walka przekażn ' 
ka mocy pny ci ąln i k:q. Urzą
dzenie to nie posiada lo - jak
stwierdzono późni ej - należyt ej
osło.QY.
Chlópczyk
pon iósŁ
śmierć na miejscu. Traged ia ta
n iech będzi e ostrzeżeniem dla
innych. Przypominamy. iż w
Radomsk:em na czas żniw czynne ą dz:ecince, półkolollie i inne formy zorianizowanej op ieki nad dziećmi. Radzimy rolnikom zerzej korzystać z zorganizowanych przez wladze oświatowe
placów k opiekuń
czych.
(wtro)

Inny przyklad nabrał ogromnego l'ozgłosu w W. Brytanii.
Jeden z tamtejszych atanistów
Derry ~ainwornig
Night
wyznał pewnego razu duchownemu swojej param, że slyszał
od swo~j babki o straszn j
klątw;e, jaka go obciąża. Otóż
w dzi instwie nad jego koleb"ą odprawiono złowrogą ceremonię pośw ięcenia jego d szy

i fi roku oszczędzania oprocent<lwone będą w wysokości 4 ·pr<lc.
w skol i rocznej (dotychczas 6
proc.),
o
wycofywane
przed
term inem w III roku oszczędza
nia w wysokości 6 pr<lc. w skoli rocznej (dotychczas 9 proc.).
Dotyczy to to kże ks i ążeczek systematycznego oszczędzania, no
których wklady gromadzone są
przez pięć lot, a również lokocyjnych bonów
oszczędnościo
wych. Wc ześniejsze wycofanie w
I i II roku oszczędzania doje
od 1 sierpnia odsetki 4-procentowe, o w III, IV i V roku odsetki 6-9rocentowe. Jednak w
stosunku do wkładów no ksią
żeczkach oraz lokacyjnych bonów
oszczędnościowych
już
zgromadzonych i posiadanych,
obowiązywoć
będą
dotychczosowe zasady.

z

radziecfdej

Listy

O

szponów.

wynika, że w W. Hl' 'lanii .. aktywnie
działa
ok. :10 tys.
wied-Lm", Autorzy cytujq także
licwo przykłady m;ędZ,} narodowych
kontaktów wiedi.m,
m .in. w tanach Zjednoc1..onych
Kanadzie, Jrlandi l, Francji, Holandii.

Ostatecznie
w sądz:e: s tanistyczna ofiara bo~;em nie miała
zamiaru wręczac d:ablu żad
nych pieniędzy, a pncznaczala
je na hulaszcze i rozpustne ży
cie. Odpowiadał przed sądem
nie za oszustwa i wyłud7.anie
pien.ędzy. jedytLe za wydawan'e ich ... n:ezgo:inie z. przeznaczeniem.
skończyła s;ę

cenIe

przykłady mogłyby zoswpisane do kronik szal óstw czy głupot lUdzkich,
gdyby n:e lakt. że n'e nale'Lą
one do kat gorli zjawisk z jak 'egoś
społecznego
marginesu
czy lanatyzmu. 'ą one- bow iem
świadectwem, że w szerokich
kręgach społecznYCh na Zachodzie mistyczny obskurant z.m
znajduje się w modzie i w ce·e. Świadectwem tych tendencji jest na przykład książka
Stewarla i Jeanet (jego żony)
Farrarów pod znamiennym tytułem
.. Zyc ie i czasy współ
czesnej wIedźmy". Z t.ej książ
ki szeroko
spopular_ zowanej
przez wyda- cę i część pruy

Oba

tać

wi c W stan POl!otowia w e _
lu . pewnienia l'eal.zac l, deCY10j z o'itat'l1.iei soboty w sprawie wprowadzenia stan I W YjątlwwE!f(o
na oJu(>s icdncl!o
roku na alym lerytori um kraiu.
K.'\ lR. Okupanci
iZl'a('ls('~'
w środę siłą dm nstra j, Pal styńcz ków w
lIan-Junis
w
okupov.anej
przez Jzra ł strefie (;azy .

r zp dzili

"kulcie jednostki"
kim. Dolyczy lo takie hi610rii
na~:te~o
s połeczeó slwa .
Ale
pra wdę, a nie półpra" dę. Pół
prawda jest bowiem (or la nii
narkotyk. Po co ~i<e narkotyk s~zyć %e stronic poważ
nycb or~anów pr ow ych?"
A utorzy innych listów zadają
mn iej w ięcej te same pytan ia,
lecz w n ieco szerszym a.pekcie. Powołują się przy tym na
różne wydawn ict wa, w który ch
w ta ki czy inny sposób pJ"óbowano zbyt emocjonalnie interpretować sprawę .. kultu jednostki". W lislach nadesłanych do
"Pra wdy" padają pełne zd~i 
w ienia p ylania. Jak moina liczne, różne n iejedno znaczne zdarzen ia, epizody i fakty sprowad zić do wsp<il neeo mianownika
" kultu jednostki". Jak moż
na do tej "szu1lady" z błędam i,
zjawiskami ne.:at , nYlJli , p rzestępstwam i, pogw alceniem p raworządności
ocjalistyczn ej i leninow kich norm życia partii
wrzucać u przem 'łow ienie kraju. kolek tywizację
rolnictwa,
rewolUCję
kulturalną.
w lelk

l

KAJR. Jak POdano w Chartu-

mie. siły złx'oine i POli('ja sudańska z()filaly w środe pOsla-

prasy

Dz:ennik " Prawda" zamiści!
w czwartek przegląd list6w od
ludzi, kt6rych młodość i lata
dojrzałe uplynęly
w
okres ie
wladzy talina. Ludzie ci wyraia j ą obawy, by podczas rozliczeń z okre em .,kultu
jedn08tki" nię p rzekreślono ich dokonań
dla dobra
ojczyzny:
pracy i walk i.
7ł-let n i weteran wojny, Wa ilij Pie.zkietow mieszka w D{)niecku, jest członkiem partii
od roku 1981. Walczył m.in. w
Odessie. w Sewastopolu,
na
Kl u "azie, pod
Stalingrad m.
Nieuz $Zedł do ataku. Nieraz wznosił okrJ:yk: "Za ojczyznę,
za stalina'''. Pi ze on :
"Osy mM:na Wllłpić w sz_erŃĆ tyeh .. łów!? Alb. my_leć :
A mM:e ieh nie ,"ył• • moie kt"
k "'Y myj1ił... Tak, knyezeJiimy te ·stewa. wyeho.łsllC li ekepGw. Csy teru naleiy lias r.a
te potęp i ać? NieclawIle w pewnym. zaeo"'lIym wydawniclwie
prsesoacsODym dła kl"y robolnieuj napisano, że
bUD. nie
był wodzem. Można by
»ię z
tym spierać. Ale jedno jest
pewne: nie ~'olno mjmoebodem
rzucać nawd najmn iejsu~ o cien.ia lIa tych, którz y choć raz
di do ataku ...
Teraz, w c",a ie rewolue ' jnej przebudow
n li «o i. <t .. ,
prarnienie prawdy j t :tcze«olnie odczu\\alne.
.ród chce i
p \\ inien znać pra ... tlę o , z - t-

Obskurantyzm w modzie
i ciala szatanowi, po czym dokona no rytualnej kąpieli w ...
krwi l dzkiej. Od tego czasu
stal s:ę on ofiarą n ieu tających
szatańskich napasci i n'c !lie !>Omogły
przeprowadzane w'elokrotnie egzorcyzmy. Co więcej
"k 'ążę ciemności" obi ał mu
zwolnienie od klątwy, pod 'rarunkiem wszakże odpowiedniego opłacenia się złotem i kosztownościami. Odpowiednia
reklama tego ,,strasznego przypadku" sprawiła, że w krótkim
czasie otrzymał on w charakterze darów od brytyjskich I %.8granicznych satanistów n iem ałą sumę 223 (ys. fu ntów szterlingów na wykup :& di bels ch

W ..\sZYNGTON. Prez.rdcoIlcki
lekarz ooinfo,mował. ż.e 'W
środę RonaJd Real!an
poddał
s.ę zabiel!owi usuniecia POd
znieczuleniem m:"'; "~-' 'vm malej narośli w nos·e. Zabieg
przeprowadzono w Białym Domu. mial on charakter ..1·u.tynowy". a prezydent ('zuie sic
wyśmienicie - stwi rdzil dr
Jo.hn H,tllon.
MO KWA. W czwartek o
gcdzinie 5.04 czasu moski wsk iel!o. po zakollCzeniu Pl'ol!ramu WSPÓlnych badań i ek p ry'menŁ.ów na ookladzie zalogowego kompleksu orb,'aJnego
"Mir", na Ziemi~ powróciła
rniedzyn,,- ' dowa zaloga. Lądowrd!t slatku ..Sojuz TM-2"
osiadl na Ziemi w wyznacz nym rejonie terytorium ZSRR.
KOLOMBO. Na pÓłwysp '"
DżaHna na północy Sri Lank i
wylądował kontyngent
wojSkowy 1. Jndii, celem zapewnienia realizacji ukladu
w
sprawie pólożenia kresu konfliklowi
wewn trznel11u
w

'ri Lnnce na Ue etnicznym.
Rozejm ma w iść w życi jul ro. Do k Ika lipca powstaney tamilscy mają zlotyć brol1.
PAULO. Podczas ztucnl\l -il POł'ządkowy<:h w Ś{'(l(Ie
wit\C~ rem na centralne
wiezi i w t j metropoli. 11."
doezlo do r belii
. żniów
?'l{lIle-lo eo najnmiei 25 osób . ..,,;
lym 23 prz s!.ePCów i o' .. '.... h
trawi1ków, 3.2 dalsze osoby odni06ly
raż~lIia.
PRAG. Na podstawie oorowmi nia pOdpisanego miedz
tu,rystycznymi biurami .. Inluri t" i "Czedok". w 1987 roku
J)Onad 120 (YG. lun'stów z c: RS
odwieda:i Kraj Rad. a do Czeeho·I,,·w"· iJ przYbedz.e 130 tvs.
1l1l' ·tów radzieck ic h.

wojnę
narodową,
powojenną
odbudowę
gospod arki narodo-

wej.
Odpow i edź na to pytanie
lazła
ię w liście G ieor« ija

znaMaI\\iej ca, który stwierdla m. n.,
że "n
własne oczy widzieli'·my.
jak w naszym kraju budowano
cjalizm. W tej atmosC rze ~a
lysCakcji ze sw jej prostej, ro-

Z

ad niczym
problcmem
tu przypadków obskurantyzmu jest takt, że staje się on
coraz bardziej jawnym. już nie
tylko coraz. hała Lwiej rckla-'
mowanym, ale 1.ak~ cora.z wyraz i ŚCiej demonstrowanym zjaw· kiem socjopsychicznym. Klientami różnego rodzaju
iedżm,
m~diów i satanist6w stają s ię,
nie kryjąc tego Caktu, liczni
przedsiębiorc y,
mened'i:.erowie
koncernów, wysocy urzędniey
pallstwowl.
'iedawne badania
opinii publiczne) przeprowadzone przez Instytut Gallupa wykazaly bez żadnej wątpliwo" i,
że
iększość Amerykanów wierz.y w możliwości "obcowan ia"
z duchami zmarlych i
kazuje
żywe
zaInteresowanie,
przeradzające się coraz części j
wręcz w pasję, praktykami okultystycznymi, obrządkami satanis ycznymi i stanowi klientelę rów~go rodzaju mistyczn"ch
szarlatanów.
(KAR)
wu"

http://sbc.wbp.kielce.pl

bol.ni zej pracy kształlowal)' . ię
na z~ ser a, ś w ia dollloś . T nI .
piękny miraż, lecz realne
iycie. Interesujące, porywające.
romantyczne. Roman lyzm tk wił
w
amym życiu. Pięciolatki,
tachanow, su kcesy kołchożni
ków, loty Gromowa,
Czka ło
wa, epopea "Czeluskina". dr t
P:lp nina i jego towarzyszy wszystko to było, dokonyw li
l go obywatele rad zieccy nie ze
tra hu, lecz z.:odnie z wlanym sumieniem. Ludzie byli uskrzy dlen i w 'el k ą idcą. Ona . Ił
11 bilizowala.
Parli naprzod.
Zyli bez przerw dla nabrania
oddechu. Były to czas, gdy.
rzeczyw i'cle , bajkę zmien Qno
w r:&ecJ:yw is l<Hić. To n ie jest
idea Hzacja. To p raw da o na'Jz m życiu. To byla rzeczywila, bohatersk a d ziałalność oby""ateli radzieclcich, której ni.
w0100 przekreilić z powodu jaki hkol fek blędów , pom l k ,
naw t przestęp5tw jednego czlow :eka, n:echby nawet i w mundurze gen ralissimusa. Nie " '01110 do niego jednego
spr ,,7'adzać iy ia milionów ludzi r adz iec kI h. Wydaje mi się.
ze
l m, którzy tak SZkalują nazą h ' tor ię,
brakuje poczucia
'za unku, miłości do swojego
kraju, do swojego narodu, brakuje wsp<ilczucia dla jego blę
dó , ni zCz ŚĆ, smulny'h pomyłek, tragedii, które
ko zl owaly nas tak w :el: prz('c. t
za nimi kry ją się losy lysl y
ludzi".
Komentuj, c li ty czy t In ików,
.. Prawda" zwraca uwag~ na k _
ni zność postrzegania. mtcrp:i!ta('ji i analfzowania lego, co
mi n lo z pelnym uwzgh;dn.cniem d ialektycznej sprzecznoaci.
Koniecznoś~
wzn iesienia
-II:
pOII!ld $\ Ole krzywdy, emOCje,
ub. ktywne wyobrai:en:a i nal;lr je, mierzenia przcbyt j drO"i . n;
~łasną
miarką.
Il-CZ
Vi lIką miarą losów narodu.
Dzi nnik
podkreśla
Le
w
przededniu 70-lecia \Vielkeao
Października należy
możlt\\~ e
jak najbardziej interesujqco opowiadac o naszej wielkiej re""olu fi. o rewolucjon istach, lud:da b, którzy zbudowali s0cjalizm,. wytrwali w łatach wielkiej wOjny narodowej. Trzeba
odda' glos robotnikom, chlopom,
prz dstawicielom
inteligencji
Kraju Rad. Opow iedzą. o co
walczyła ReWOlucja
Pażdzi r nikowa.
Istnieje jedna sił
de dują
ca - naród. Od n iego wszys lko
ierze
ój początek i do nTego powraca. Tylko naród powie pra dę.

EO -S-;-~-~_~-A_1~~'>-7-

•

w

Dunajca Je9'_. palcem na wo.dzie pisana, Z różnych nesztlł

Dl

wa

prSY9YD.
Wierzę
energię

aJlI . .. . . .

"ECHO DNIA" rozmawia lO
-wiceprezesem Pol kiego Zwi ąz
ku
Kajakow ego, członkiem
Biura Międzynarodowej Federacji Kajakowe;; (ICF), przewodni czącym Komitetu Turystyki ICF, mgr. EDWARDEM
SEREDNICKIM.
• Panie prezesie, polskie
kajakarstwo górskie zaakcentowało swój start na olimpijskim torze w Augsburgu podczas
monachijskich igrzysk
1972 roku czwartym miejscem
Marii ĆWiertniewicz, piątym
Kunegund v Godawskiej w slalomie jedynek oraz piątą lokatą dwójki kanadyjkarzy, Jana
Frączka i Ryszarda Serugi...
E OWA RD SER EDNJ KI
:....- Tak. wszystko się zgadza.
:Fot. Al. P if"karski Mi eliśm y wów czas najmłod zą

ekipę olimpIjs ką

wAród kaJakarzy, złożoną zresztą s rdzennych górali. 20-letnia wtedy
Cwiertniewicz jest rodem lO
Kroś cienka,
a
pozostała
wspomniana trójka pochodzi lO
Now ego Sącza, "przy czym Frą
czek i Seruga podczas trwania
monachijskiej olimpiady · mieli
dopiero po 19 lał. Na sztucznym torze
slalomowym w
Augsburgu " kosili" reprezentanci NRD. zdobywając komplet złotych medali (cztery).
Ale to już historia._
• Slalom
kajakowy,
po
dwudziest u
latach przerwy,
wraca VIi Barcelonie do olimpijskiego pr ogramu ...
- W 1992 roku, gdy gospodarzem letnich igrzysk XXV

Olimpiady ~dzie stolica Katalonii, górscy kajakarze znów
walczyć będą o olimpijskie trofea. Hiszpanie budują sztuczny
tor slalomowy - w Pirenejach.
w mi ejs cow~ci Sur UrgeU, położonej 1Z km
od Andory.
Koszt budowy t~go toru wyniesie 15 milionów dolarów!
• Czy pols<:y kaja karze górscy poja dą tam za pi ęć la t ?
- Chciałbym bardzo. Jedną
z .szans podniesienia poziomu
krajowej czołówki ..górali" i
równania ao najlepszych w
świecie kajakarzy widzę w dalszej rozbudowie i modernizacji
toru slalomowego na Drzewiczce w Drzewiey, To nie truizm.
Budowa planowanego toru kajakowego w 1 Sro~owcach na

przedsiębiornoić i
działaczy
Gerlacha
tycb II klubu spor-

w

.c

Drsewica,
towego i fabrykI oraz w pomoc wlach politycznycb jadministracyjnych województwa
radomskiego. Nie wą'pię. że
wkrótce powstanie w Drzewicy
ośrodek

przygotowań

d
si~~

olimpłj

skich w spodach wodnych,
szczególnie w kajakarstwie. A
gdy będzie baza z prawdziwego zdarzenia, to ambitnych kajakarzy z Gerlacha nie powinno zabraknąć w ekipie olimpij kiej. Już są dobrzy, a mogił
byc jeszcze lepsi!
• Dziękuję za rozmowę i do
zo baczenia na rozpoczynaj ą
cy ch się w sob otę w Drzewicy
m istrzostwach Polski gór sk ich
kaj akarzy.

na
li

..~

Rozmawiał

A.

PAWŁOWSKI

Zwyciezca wyścigu Korony i "Echa" w1981 f.
pierwszym kolarzem 44 Tour de Pologne!
Honorowa runda Zbigniewa Piątka ' w

Rzeszowie
Klasyfikacja

sierpnia 1981 roku, a więc .uemal dok ladJlie sześć lat
temu, szkolt'niowcy sekcji kolarskiej K ORONY Jan
Mcla. Krzysztof Stauek i Ryszard Kwaśniewski - zorganizowali w Kieleach pod patronatem redakcji "ECH..~ DNIA"
wyścigi dla cblopców w wit'ku od 13 d o 16 lat
pod nazwą
,.Szukamy następców Szurkow kiego". W wyścigaCh wystartowalo 'lO mlodych amaŁorów kolarst wa, nie tylko z Kielc. ale
równid z pobliskich miejscowości. Między innymi z L opuszna
przyjechali ścigać się dwaj bracia Piątkowie - 15-lelni ZBIGNIEW i młodszy od niego o rok ANDRZEJ. Trasa wyścigów
prowadzi la ulicami Gagarina, Marclllewskiego i Krakowską, a
rywalizację w grupie starszych chlopców wygrai, mający wówcza 15 laŁ, ZBIGNIEW PIĄTEK, triumfator zakoóczol1l"go wczoraj w Rzt'szowie 44 Tour dl' Polognc!

23

r.lZ pierw s zy w

Polognc
PO ski

5~ ~ lctniej

hi s torii

Tour

końcowa ·

44 Tour de Pologne
l . ZBIGNffiW PIĄTEK 26:39.21
2. Marek Leśniewski
- 0.~7
3. Czesław Lukas.zewiez - 0.15
4. Sław omir Krawczyk - 0,15
5. Marek Świniarski
- 0,31
6. Andrzt'j Sypylkowski - 0,32
7. Adam Szafran
- 0,43
8. ~.lIro law Uryga
- 0.49
9.
ndrzej P ółkośnik
- 2,~
10. Zbi,pliew Spruch
- 2,17

Złotymi

Turniej, jak już p odawaliśm y, rozer rany zostanie w nadchod ząeą sobotę i nie dzielę na
tadionie Granat u 'IV R e jowie
przy
ul. Słoneczej, mogąc ym
pomieścić na t r ybu nach 20 t yięcy wid zów. W sobotę odb ę
dą
ię d w a mecze. pierwszy o
rodz. 15.3ł, d r ugi 17.3t. Zes t awienia par nie możemy podać,
rd yli losowanie nastąpi dopiero
'IV piątek , po p rzyjei d zie
dru syn cle Skariy kilo, W niedzie l
o ,edz. 12 rozpocsnie si ę spot kauie finałowe, w kt' rym limien
alę nl7yei ęze,. Hbotaich pojedynków; e KOlb. 14 poeslłtek
Menll o tneeie miejsce 'IV hłr 

zgłOSkami!

W

•
PodC7.a5
lekkoatlelycznego
mityngu w Lipsku, U-letnia P et ra Felke z NRD usIanowiła rekord świata w rzucie oszczepem
osiągając

odległOŚĆ.

18,"

D1.

•

Na mislrzostwach Europy w
Lahtl, Jerzy Greszk iewlez zdob vl
brązowy
medal w slrzelanju do
sy lwe tki biegnącego dzika (prz ebi eg mieszany) wynikiem 3U pkt.
•

W żywcu Ukończyła się XIV

w łucznictwie. W rywalijuniorów Mirosław WIRzły
Stelli
Kielce zajął szóste
mi .. jsce r ezultatem 118! pld. w
konku rencji LAB-2.
•
W Gorzowie,
na mislr7osl wach Europy kad e tek w kosz y kówce, 17-letnie Polki wy grał y
po dog ry wce z lłiszpankami 87:115.
opr. lap)
OSM

za c ji

Z"
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niedzielę

x
~
nieł

W 'I
zn a
rów
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lipcowe święto. ze stolicy P olski wystartowało d o tegoroazuego Tour de 1'010gne, składa..
jącego się z prologu i ośmiu etap6w. 122 kolany, w tym cala krajowa czołówka ouz Yep.r ..
zentanei Hola ndii.
ugosJawlł.
Maroka.
NRD
RFN, RUOlunli. T urcJi, W egier i ZS RR . Do metF
w Rzeszowie doJec b a ło ' 30 zawodników,
W śr odę , na m ecie VI" elapu ..
",' ,ka ch
Rz nowa (.148 km) ple~wszy b y ł .Jacek Boll)" .
dr ugi M ieczysław Kor cki, trzeci Sla ol1llr Krawcllyk . a ósmy K n:ysztof Ch~a b ~5?;C~,
w yłelg się s kolIcay). Wk.rótce kolej ne kolar~ie
Iwp re2Y - wy&"Clgi Po Ziemi l.6d>:ki!!; , 'pasmem
Gó~
S wl ętok n:ysldeb
114-U
sierpnia). bo:d"ee
ostaln iml sp rawdzian am i 'o ~Dly połsldeb zo 0"'cb... p raed startem w mistrco5tw eb śwlata w
Virtacb I~ wrześni a) . Triumfa tor « Tour de
Pologne, ZbIgniew PIĄTEK kandydu.je do rep rezelltacJi PolSki na oajwai ni eJszą ,., tym sezon ie
imprez ę. Ma być całonkiem d ruiyn y w w yśc~u
Da nt łon . obok And rzeja tieneJewsk.le,o, !olarka Lełn l ewsJ<iegO , Zenona .Jaskuly I
od r_eja
Sy pytkowsk le!;o. ClIY kol arz Korouy 1I4Jecbie d o
I\ IIslrl11 ~l..lU nad zieJ.,. i:e tak!
h,aw}

o godz, 14 poznamy zwycięzcę turnieju D. 20 atrakcyjnych nagród do wygrania na loterii D. Będzie czynny sklep klubowy D. Ostatnie spotkanie z zasłużonym piłkarzem Granatu i pierwsze z
młodzieżą. .. D. Specjalne linie autobusowe MPK
na
stadion nie tylko ze Skarżyska, ale również z Bliży
na, Mirca i Wąchocka 6. Racbimy nie zwlekać z kupnem biletów ws t ępu!
W

Zi3iacze GRAN TU są ju.i gołowi na przyjęcie w Skari,.k u I-l igowych zespołów piłk arskich L E GIJ Warszawa, LKS
i· WIDZEW A II Lodzi oraz JAGIELLONU Białystok, uczestników piątej edycji tradycyjnego turnieju o puchary Zakładów
Metalowych "Mesko", ZK S G ranat i red akcji "Sło wa Ludu".

de

Bieg K.olarskl Dookoła PolOdb)·ł się w 1928 roku kielecki kolarl przejechał bonorową rundę. Jako zwyeięze..
najstarszego w kraju wieloetapowego wyścigu.
Miało lo miejsce 29- lipca 1981 roku, na stadionie StaU w Rzeszowie. r;-dzie zakoóczyhl się «
ed)'cJa touru.
ukces U-letniego szosowca kieleckiej Korony, ZBIGNIEWA PJĄTK
i jego
trenera. l NA MELJ , przejdzie do kroniki sportu Kielecczyzny ł pOWinien w niej być zapisany
-

~

Bieiu.

. . . . j -:alu

Z1tt~ PIĄT EK .

"Fot.

O r ganizatorzy, podobnie, jaK
w poprz0dnicb l1Itach. za d b ali o
w idzów , Podczas trwania turnieju, na obiekcie Gra natu czynny będzie sklep klubowy (z wyr oba mi
rynkowymi, a
także
punkty
aprzedaży
napojów).
Dla symp atyków futbolu będzie

Rarytas illa filatelistów
Z ok.ilji 37 m is trzostw Polski tV kajakar l w it'
«ósk im . które o dbęd ~ się 1 i 2 sier·pnia na toru
slalomowym w Dnewicy, o r~anha to rzy im prezy
p rzygotowa li. pOd Obn ie jak przed t rzema laty,
niespo dziankę d la CiJateli tów . Po dczas mistrzostw
Urząd P ocztowy w D rzewioy pny w pół u dziale
fabryc'll1ego kola filatelistów dzJa ł ającego w
"Gerlachu" zorganizuje punkt pocztowy. w którym będą do nabycia okolicznościowe koperty i
znaC"~ki o tematyce sportowej,
Do datk o wą
atrakcją będzie okolicz.nościo w!, :tempel wydany
dla upamiętnieni a37 mistnostw Polski w slalo mie kajakowym. Punkt C'Zynny będzie tyłko
przez dwa dni (l i 2 sierpol(1), w czasie trwania
mistrzostw. Obok zamieszczamy repro dukcję 0kolicznośejowt'~o Mempla poeztowe~O.
(TO)

http://sbc.wbp.kielce.pl

'

leż loteria z 20
nagrodami
do

atrakcyjnymi
wylo8"Owania.

Sprzedaż losów odby.wać się bę
dzie w sobotę i niedzielę, a w

przerwie drugiego niedzielnego
spotkania rozlosowane zostaną
nagrody. Z pewnoścfą
miłym
akcentem będzie również poiegnanie
zasłużonego
p iłkarza
miejscowego klubu, 31-letniego
iuż.
Andrzeja Szezepańskie~o,
który od najmłodszye h lat zwią
zał swoją

sportową

Jcarierę

z

Granatem. Widzom zaprezentow a ni zostaną takie młodzi lekk oatleci
Granalu.
zdOb ywcy
medali na tegorocznych ogólnopolskich imp rezach. Będą to!
złoty medalist.ł xn OIMS
w
Częstochowie Artur Giela
oraz brązowi medaliści XlV w
OSM w Bielsku-Białej - Ewa
Grad . i Gn:eron: Bero tek.
M.i t'jscewe MPK ulalwi kibieom p i łkarskim cloia" na sła 
dion '" B ejowie. Z r6inych
d zielnic Skarży ka
kursowa ć
będzie sześć specjalnych
linii
a utobusowych, w sobotę w godzinach od 12 d o 15. w niedzielę od 10.15 d o 12.10. Qodatko~
we "czerwoniaki" podwozić bę
dą także sympatyków futbolu
na stadion Granatu z okoliC];nych miejscowości: w sobotę z
Bliiyna o godz. 13.30 i 14.15, ~
Mirca o 14, z Wąchocka o 15.15:
w niedzielę z Bliżyna o 10.30
i 11.15, z Mirca o 11, z Wą
chocka o 11.15. Tymi samymi
autobu am i będz i e można odjechać po mecza,ch
do domu.
O tym. że skarźyski lurniej
c ieszy się duż m zaintere owan iem świadczy, że nabyto już
w przedsprzedaży kilka lysięcy
biletów (cena bilet u wstępu ua
jeden d zień - 300' zł norma lny
i 150 zł ulgowy).
Przedsprzedaż biletów trwać
będzie
do
p i ątku włącznie. Pl"owa dą j :
Dział R elIabilita.cji ZM .. ClSko"

w S tar-,.. k u oraJ: domek n r !
w Rejow ie.
(pa.w )

o
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