o r
15 bm.

ementarzach,
polegli.
w
1920 roku w walce z w o jskami b ols ze wiokimi
żołnier ze
polscy, stanęły wa·rty honorowe, składano kwiaty, zapło
nęły znicze.
Przed Grobem Niemanego
Zołnierza
o<lbyła s:~ o<lprawa wart stołeeznego garni.wnu, podczas której przedstawiciele najwyższych wład,z pańpreżydentem RP
wi.~ni1ec w hold-zie bogdzie

ryś

.ec.

:I

I

1'.

IBej
rzy-

ście

mi,

na

spoczywają

mno

kwla,ty pr·z.~d po.mnikie'm
Orląt Polskich. Odbył się apel poległych. Na uroczystej
sesji pośVlTięconej .bitwie warS'LawskJe]
zebrała się Rada
Warszawy. Honorowymi gość
mi byli krul1batanci z 1.920 r.
Delegacje żolnierzy Wojska
Polskiego oraz. przedstawiciele Polskiego
społeczeństwa
składali kwiaty na mogiłach
pOległych, Spo.czywających na
cmentarzach
w
Nasieisku.
Cieleszynie-:- Starej Wronie,
Jońeu,
Królewie.
Nowym
MIeście,

Sochocini~,

w

wielu innych miejscowościach.

KwIaty zlozono pr~ed sarlCofagiem pierwszego marszałka
Polski Józefa Pilsudskiego w
kryPcie pod wieu. Srebrnych
Dzwonów na Wawelu.
Na Starych. Powązkach "II
Warszawie z.l()żono kwiaty na
grobach marszałka Polski Edwarda Śmigłego Rydza I ks.
Ignaeeg() Skorupki, a takż~ na
mogile żołnierzy francuskich.
Na stołecznym ~mentarzu
wojskowym
na Powązkach
od.prawiona została msza w
intencji poległych VI obronie
ojczyzny w w()jnie bolszewickiej, ł
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Nie truje, ale wybucha! Nos jako bezpiecznik !

AK SOBIE obliczyliśmy
w kielcckiej gazowni, że
85 procent mieszkańców
Kielc żyje na gazie, czyli ma
w domu piecyki i kuchenki
gazowe. Obok wodociągów i
elektrowni gazownia jest nam
dziś niezbędna. Nie wyobraża
my sobie życia bez wody w
kranie, bez prądu w kontakcie i bez gazu w palniku.

T

oczystości WKie C C
roczl'.ica "Cudu nad Wis" była uroczyście obchodzotakże w Kielcach. Połą
ją z przypadającym 15
świętem Wniebowzię
Najświętszej Maryi Pan-

takó\\ ". Nie zabrakło momentów,
podczas których w 0-Czach uczestników uroczystoś
ci zabłysły lzy wzruszenia._
DOKO~CZEXIE
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IERWSZY PLO~IYK ga-

P

zowy zapalił się w Kielcach
ootatniego dnia
maja roku 1958, a gaz()wni.a
powstała w 1955
roku. aby
przez te trzy lata do pierw-

-

szego plomie'1ia wybudowa ć
pan; kil\}melr6w sieci, ileś
tam slaej! redukcyjnych dla
800 cdbiorc6w gazu. na koniec roku 1958,
DOJiO;\CZENJE

N\
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światło,

ogień. Trzy
calko-wieie już opanowane w mieście przez technikę. o.d· której je"teśmy bardziej zależni niż nasi przodkowie od kaprysów natury. I
jak ta zależność szybko nastala!

Woda,

żywiOły

Z tej okazji w jedr:ostce

kowej na Bukówce spotsię mieszkańcy.
miasta.
przedsŁa viicielc
wojewódz.kich,· mieji wojskowych, obecny
rów\1;"~ż marszałek Sejmu
Mikołaj Kozakiewicz.
W
_ _,,[' ~}:jcu.
gdzie stacjonował
"Czwartaków" przekazadrewnianą kaplicz.kę, wierkopię świątyni wzniesionej
z
legionistów na WołyPrzed nią , przy ołtarzu
...nl"".",,~
odbyła się msza
koncelebrowana przez
diecezji kielecks. bp. Stanisława S Zyktóremu asystowali
klerycy po o:il)ydu
wo-jsk(l\\·p'~

przygQotowat:a
dowódz-

"

·.t · ,

II

ro.zkła.d.e.m
jawy,
na stację
PKP w
wjechał
we wtorek
n",,,,h<~wv. relacji Jtado.m
Pasażerowie 0.-

wago.ny. ,Nagle od
elektro.wo.zu zauważo.no.
czarny dym. Pali się!
ie kilka m in·ut później
rozległY się syren::
Wo.zów ...
Zawodo.we.i Straży PoPKP pod dowództwem
Józefa KopaC'Z:!
przy jena miejsce po.żaru p kil-,.""",,, m inutach. Sz\'bko o<!eę, poszly w ru-ch
pianowe i ogień został
:ly. Przyczyną zapalenia
i..kl'?cn;e i;: zablokow.a·

,~

nougurocjo obchodów
15 bm. o godz. 9.00 syreny stoczni i portu w Gdań
sku obwie!;cily
rozpoczęcie
"Dni sierpniowych" - obcLodów lO-lecia strajków 1980 r.
i powstania NSZZ "Solidarność".
Rocznicow~
ol)chody
rozpoczęły
się przy bramie
n~ 2 'Stoczni Gdań~kie~, która w sierpniu 19J!l r. była
zamknięta
przez strajkują
cych przez ;;: tygodnie. Zgromadzeni za nią 15 bm. stoczniowcy, goście, uczestnicy I
pÓłmaratonu
.. Solidarności"

Echa" w

z

li...

uroczy~cie
otworzyli historyczne wrota, przybranejak w 1980 rolt~ - wiązan
kami kwiatów .
W stocznio\\ ej bramie odoył się
start honorowy do
pólmaratonu na :iczącej 21,17km tra~ie do Gdyni. Pół maraton, ~wany też
Biegiem
Solidarności
:c.organizowany
zoslal 1)0 raz cz.warty pierwszy odbył się oI,icjalnie
w 1981 roku, rok później
DOKO~CZENIF
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.
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nych klocków hamu1cowych. , tym pemieswzeniu skupia się
cala sieć łączności Łelefoniocz
Tym razem był to. niewielki
nej i radiowej straży. Jest. kilpoiar.
- Nie zawsze tak jest- ka minut po 19. kiedy dzwoni
telefon alarmowy. _. Na ulicy
mówi ppor. Janusz Oksi~ ki
Lenina przy. Wrzosowej' pr'l<'(w tym dniu pełniący obowiąz
wróciła się cysterna z olejem.
k i oficera d~'żurnego RejonoJezdnia jest śliska. Doszło do
wej Komendy Straży Pożarnej).
zderzenia samochodów ...
- W gaszeniu dużych pożarów
Błyskawicznie wsiadamy
do
uczestniczy czasem i k ilkana··"operacyjnego" poloneza. Na
cie sekCji straży. Np. w kwietsygnale pędz imy przez miasto.
niu br. pożar tarlaku w ZaNa miejscu okazuje się że nie
gnarisku gasiło aż 12 sekcji
jest źle, Nie ma żadnej cysterstrazy pożarnej.
ny, Po prostu. na skutek awarii
Si"dzimy· w poko.ju dyspozypękł zbiornik z olejem nap(;"
tora Rejonowej Komendy stradowym w ciętarowej skoozie
ż,v Poiarnej
przy uł. Armii
z PKS z Trunaszowa MazoCzerwonej. Tu przyjmuje się
meklunki o pożarach i wysyła
DOKO. 'CZENIE NA STR. 2
pvszc Zi."!; ol n wozy na akcję. W
http://sbc.wbp.kielce.pl
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u1l ały

najlepsza morska

kąpit'l.

C.\F -

(Korespondencja własna
z Bułgarii)
W jednej z moich uprzednich
korespondencji. pisałem, że bul-"
garscy i rumuriscy Cyganie
skumali się. organizując grupy
za'cz.epiają~ turystów. ale nie
grabiące. Niestety,
na~y
to
ju~ do przeszłości. Mógł się o
,tym lfl"zekooać' p. liadeusz LOpatko z Kie!i:, który w\Pśnie
przel1:ył napad i stał się ofiarą

l.

Radkicwkz

przerzucili. do swego pojazdu i
szybko .odjechali. Działo si~ to
tak szybko. że- TJ. ŁOpatko·, nie
'zd'ąży ł interweniować. Ba. nawet
n(e mógł dojrzeć numeru reje,stt:acy,jncJ!o pojazqu:' bo " ten
celowo był zamazany błotem.
. DOKO~CŹENiE·NA .śta •

gr.abieży.
Wracając

swoim poloJ'ij!zem
z Warńy do kraju' zatrzymał sie
w pobliżu Nowego Pazaru gdyż
cól'ka odcz.uwała dOlCj(Hwości
~olądkowe musiała iść po prostu w kr~aki. TowaTZyszvła jej
rodzicielka. która w Pewnej
chwili zawołała do męża.
by
przyn iÓSł z samochodu papier
toal~towy. Kiedy p. Łopatko oddalil się od auta. podjechała
ciemnogranatowa łada z której
wyskoczyło dwóch mężczyzn o
charakterystycznej
karnacji
skóry.
Otworzyli oni tylne
drzwi samochodu. pochwycili
dwie torbv podróżr.e z osobista odzieżą. zakupiona w Turcji jak i portmonetka z róż
noraka ~ot6wką i zaświadcze
niem uhezpie-<."zel.i:l samochodu,

Mąż W

Ameryce

JaKież to pra'\vdzlwe, co wam
po.wiedz,ała ta kobieta o swym
mężll w Ameryce. Takich jest
więcej
dlatego' bardzo dobrze
się stało. że poruszyliście
ten
bolesny problem. Ludziom się

zdaje, że jak już m'u zarabia 'w Ameryce i od czasu do
czasu przyśle iakieś świecideł
ka, to ta pozostawiona w kraju żona. z dziećmi. ma już
DOKONCZENIE NA STR. 6
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Dziś jest w Kielcach 33.791
odbiorców domowych i 293
kilometrów sieci. Jest jeszcze
17 odbio.rców przemyslowYCh,
fabrycz.nych i to ~ą dopiero
po:i..eracze gazu, bo zu:i..ywaj'l
go grubo ponad polowG. calci
do·stawy do mia.,.ta_ Nie ma
jednak oba· y, gazu nam me
za skole, jak Zilł'ewnia dyrektDr Rejonow'e~o Z41kl at!u
Gaz.owniciego, inż.
<tjcieel\
Nowa owski.
A gaz mamy z.nakomity, 97
proc. metanu, polski, z. Podhala, a firma go wxdobywaj:l<:a i rozprowadzająca nazywa- siG Karpacki Okl"(~gowy
Zaklad Gazowniczy, co skrz(!tnic wykorzystali redaktorzy
ksią'Żkj te:lefo.'llcznej, aby gazowniG naszą ukryć pod haslei .•Karpacki". co, jak wiadomo, bardzo u.trudnia :i.ycJe
~zpiegom.

AZ ZIEMNY, \V przeciwieóstwie do kol(sowni<:zcgo, nictruj'lcy, ale
wybuchawy, oczywiście w o:
kreślonych stGżeniach gazu l
powietrza. Jednym słowem otruć siG trudno tym
gazem,
ale wysadzić w powietrze latwiej. stąd wlaśnic to nawanianie, jak ktoś chce, nasmradzanie gazu, aby byl latwa
wyczuwalny nosem. Nos wi(!c
jako alarmujqcy b:npiecznik,
wykrywacz niebe7.piecz.eń~twa.
Gazownia cd czasu do czn~\.l' z.nacwic nasila to zasmradZ:lI1ic. nazyw jąc ten zabieg

Pier sz
Polakó
•

aJu

JUZ W

13 pracownikó,,' krakowski j
którzy pnebyNaftobudC} y,
wali na, kontraktach w. Iraku,
powróciło w środ~ do Warszawy.
Przylecieli oni rejsowym
saulOlotem .,Lotu" z Lenlaki na
Cyprze, dokąd dotarli z Ammanu Jordańskimi Liniami Lotniciymi. PowiedzJeli. że więk
szość Polaków
przebywających
w Iraku jak dotychczas nie decyduje się jesz.cze na powrót d.o
kraju.
(PAP)

DOKO~;CZENIE

ZE

•

TR. l

wieckiego. Na jezdnię wyciekło
okolo 100 litrów oleju. Jest
ba·rdzo ślisko. Przed naszym
przyj~em, na
skutek nadmiernej prędkości przejeżdża
jący "maluch" kilka ra.zy ",dachował" i wy1>Wował w rowie.
Samochód jest rozbity, cale
~ęście, że nikomu nic się nie
~talo.
Strażacy,
pod
kierunkiem
plut. Jerzego Kurpa, roz.poczynaJą zmywa.'1ie jezdni Z al.eju.
Niewiele to daje, więc zatrzymujący ruch policjanci
decydują się zawiadomić MPO. Potrzebna jest piaskarka. Niestety, w MPO nikogo nie ma.
Druga zmiana ma być, podobno, dopiero około 23. Czy bę
dą mieli piaskarkę nie wiadomo, bo przecież zimy nie ma.
Oto przykład pracy służb miejskich. A co by było, gdyby rzeczywiście
rozbiła się cysterna
i na jezdni znalazłoby 8!ę t ysi'lc litrów oleju?
Strażacy klną. W końcu
to
nie pożar. oleju się wodą nie
zmyje. Oni tu czyszczą jez.dnię
(za MPO) tymczasem gdzieś się
zapali i nie będzie komu ga-

siC.

\Vracamy do bazy. Przez radiostacje słyszymy. że gdzieś w
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prz.cWOlllcniem i wtW) ~:nr d
jest już ~Jlaczny i nu 'et P~z.
najmn:<'j 'zcj nie~zcL.t'll1o 'ći w
instalacji czy w
kuchence.
lub
piecyku ka'i.dy p CZUle.
że
śmierdzi. I
użytko'l;ll1i y
natychmiast al;1l'D1uj:,!, Ol o to
właśnie chodzi.
. NORl\IA NYClI ci li eh
I'ogotQ'wie GazO\ e. tel.
31-20-20 i 992, wz~:wane
ie~t W Klelc~ch 30-40 razy
dzienl1ie, a w dniach pr;wwol1Ienia 1.-0 do 180. ,Ya'.vi::lst!.!'ll
mówh\c. lepi 1 zadZWO!lić trochG ilU \v'yro~t, przy minimalnym ula·tnianiu ni:i "powodcrwać wybuch.
Pogotowie
G3Z0\\'e
RZG,
kilkuna. tu znakomitJ'ch ,:pecjalistow wyjeźdźa oa każde
wezwanie i 70 proc. u sterek
znajduj
w
instalacji. a :>0
proc. w urzndzcniach. Pogotowie nie dokonuje napraw, :lie
usuwa usterek, po prostu p~
ich stwierdze l1iu zamyka doplyw gu-zu. Wytłumaczono mi.
i.e jednocze;:;ne naprawy p ·ZCl.
fachowców z pogotowia, zajmowałyby tyle czasu. że trzeba by loby bardzo rozbudować
ekipG pogotowia. W gazowni
zaś pracuje 210 o , ób, konserwując w woj. kieleckim 1.1'31
km sieci dla 107.700 odbiorców.
STERKI u:uwnj'l więc
ilJne firmy, ale w gatowoi kieleckiej nie potrafiono mi powiedzieć. która z. nich jest najlepsza. Sn
spółdz.ielcze, są prywatne, niekt6.re adminbh:acje osiedlowe
majq wt:lsl1,Ych gazowników.
Warto jednak przypomnieć,
i.e adminis,tracje obowi:V::J.Jle
s~ przeprowadzać raz na 5
lat kontrole szczelno~ ! inóta lacji ~az.o,-;ej.
APRA \ 'A kuchenek i
piecyków to temat na
osobny artykuł i będziemy Wdz.iGczni czytelnikom Ul
sygnały w tej sprawie do nasz "O ,.Telef()nu interwencyjnego": 458-98.

U

Stara

111 ilość

Los lubi ludziom platać figle.

NortOe~l~j rybak
matrymolłialne.

mal odpou;iedi,

dal

ogłoszenie

Szybko

otrzy'

zcu:zynoiącą· się

od s/ów: Hallo , niezltanu przlJ'
jacie/u. Okazalo sIę. że wcale
nie taki znów n iezlI a?lll. Na o·
gloszenie

odpowiedzi.ala

bo-

Koncc-kiem pali się stodoła. W
kieleckim rejooie na razie spokQjnie. O by tak było do kQl1ca dyżu·ru.
- Na "Olojego nosa" dziś już
pO:Garu nie będzie - mówi dyspozytor, plut. Roman Durlik.
- No, może jakaś dr()bna interwencja - z.astrzega się. Faktycznie jest spokój. Oprócz dyżUrnych strażacy
odpoczywają. Po 22 idą spać.
-

Ą

jak

-

W

niecalą

będą

ppor.

b<:d"i~

PIY.tar?

minu;tę

w samochodach -

Oksiński.

wszyscy
mówi

Do,i: cle/wu.e są U'lfllild {lO:l10darki PO',',l u. lipcu br. Jl/-k
UlYIli.l,a to l danyc h GUS, u:artlnć proJt:',cji sm"e:}cwej pr:em1J~llL iIS/>0i(CZ'lioneyo by/a
rnzl!s:/'l ]8 proc. luższa 11ft w
t/PC!! t/b ·ul.'!l. W łJO-p'n.edllich
mies"cr .. :t,::l!
['ad e I.;. tlr)1 osiagnql
~.k. ~j} 11 J~ C2!JinU oknaczalo to,
;..e }Jvja,na;l' się sUllIptu'my (}:'yu:ieniłl 11' gogpmia-rcc? Wicepre·
"-I'S GUS - Krzl/sztof Luto~tal1Id I ttie r«n, te teJo typ~( 1Ii'polezę

,,«leży !tZnać

::a lwr/col CYIn-

lIq. Wylli·lci w lipcu przYllisać
nale;:u rac~ei bardziej
rÓwl1j)·
miel'1lel1Ht roz!ożeltiu jJl'Odukcji
w cią[Tu roleII, czyli odej~cilL od
tzw. se:()lwwo~ci.
Przy.lc/adl!'lll
n!oie Duć blUlolCniclt,o, któ"c 1)sią.gnę/o :a:lziwiająco dobre wy-

niki

IV

lipcu.

Warto w tym miejs.ctI poa.kre~
lii: wzra .~tajq('ll dyscyplinę pracy.
W L p6łroc:u In' o 10 proc. spadla absencja ChOTobou:a, o bli·sko
26 proc. - ;:u:olnienia na opiekę nod chorymi i o prawi" 50
proC'. (a; stosunku do tlb. l'O!~U)
nieobecności nie tlspra1vLooli1.uo.
ne. Ludzie zaczynają s::anou'ać
pracą.
p,.;;yponmijmy, że na
koniec lipca
z.al·eje-s/l·owanycll
/}ylo prawie 700 Iys. bczr<Jbo!.nych, tcśroo
/;tóryclt
poT.o!L'(l
sta!lowią kobielu. Ponad 11 ,'1'0cent stracilo pracę w u;ynilw
zwoIllieil grtLPDtCych. /I przeszlo
39 proc:. sta·nawią osoby. które
lIie pr:tcowaly pallad IT2JJ micsiqce przed .arej.cstroteaniem.
Lipiec bUl po czerwcu drugim
!l!iesiqeem w br. te rctóry'n w)Jroillie wzro·sla lic.:.ba ::aldadow
IIOWO uruchamianych - przybylo icll okolo 40 tysięcy_ Jednocześnie
zllwie}s:.y!a się liczba
,akładów zamyka1lych (11,3 tys.).
TrzY]';'Totnie natomiast zu;i/?/,sZJJla się licrba zakladów zawicszających dzialalrlość (15.7 tys.)
co tll/maczy się okresem urlolWu:ym.
l na kanice lca':lIu informGcia w lipcu z,'wwu Z/IIJlle)szył się woInO'r!lll~O!cy kurs !lolara. Jego średni miesi/?czny po~iom zbliżony byl do ku·r u NBP
i wyniósl 9.513 zł.
(J)

•
nze
rdzewieje
wiem... byla żona rybaka, rozwiedziolla % nim od 18 lat. Niestety, agencje nie pod/Jją, jak
odnieśli się zainteresowani do
tego zl'zqdzenia losu, ale podobno stara miłość nie rdzetdeje,
a z losem jeszcze nikt nie U:lIgral.

Pożar
graża

bardzo duży. Og ień zabudynkom mieszkalnym
- melduje dyspozytorowi Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej
dyspozytor z Piiiczowa.
Padają kryptonimy poszczególnych jednostek straży. Ponieważ dojazd na miejsce jest utrudniony, "województwo" poleca ściągnąć do gaszenia okoliczne sekcje OSP. Jednocześnie
z PiIlczowa wyrusza samochód
za wodowej straży poża rnej. W
ramach nadzoru, do wsi Odrzywól - gdzie ogień ogarnia coraz większą przestrzeń jedzie również oficer d żurny
Wojewódzkiej Komendy Straży

ludzie! Płon"e stodoła.
ROt.ll1awiamy trochę o sprzę
Pożarnej, por. Roman
Boruń.
cie i wyposażeniu technicznym
Dla reportera "Echa" również
ska:i.y. Niestety, nie jest naj-. jest miejsce.
Jest przed północą. K:erowca
le~.
Najdluższa
d·rabina z
trudeUl sięgnie 12 pięter, pods1użbowego fiata włącza
"ko.
guta"
i sygnał dźwiękowy. Na
CZ<lS gdy "Cen kum
Exbudu"
licz.niku ..setka". Tymczasem
ma 16 pięter v,'ysoko.ści. Tyle
sa.mo wieżowiec przy uł. Tai'przez "radio" kolejne rozmowy
prowadzącego ~kcję dyspozytogowej. Nie ma
porządnego
spru;tu ratownictwa techniczra z Pińczowa.
Zawiadomił
ne:!<>, rwie się łą~z.l1()śĆ radioOSP w Złotej, Niegosławicach,
wa i telefonic21na. To tylko
Chrobl'w i Wiślicy. Niestety.
najv.:l:i.lli~jsze sprawy.
wóz z PiI'lczowa jeszcze nie
doje:hat
PrzcrY""amy rozmowę. Przez
- Zeby tylJco ogień nie 00radiostację słychać
o d'llŻym
jł\ł innych budynków mówi
por. Bo....·1111. - Stodoła i tak
poŻ<\rze w okolicy Pińczowa. Pali S;ę tod~a ze zbiorami.
juQ; stracone.
http://sbc.wbp.kielce.pl

a jest tylko jedlla
·erwszy kon~e t XXVII ~łF
•
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K{}/l{!(!rt prowa-

d z.:J i
ALICJA RESlCH-?dODci" i .. Ji)'li sier·pniowyd1!' ~llie
waaym przez. połączono g.rupy. LI~SKA z TVP i . LL'.RK JONES
Ze brytyjskiej 5.ieci
uper ChanNo LłmitE. dr Capa i Spi ,itu.als
nel współorgan.izująeej so;>()cki
irrgcrs - I'O:Q1Ocząf się 15 um.
\\'iec~o!'Cm w Ope:'2e Leśnej w
fł'stiwnl.
Pie~l!1zy sopocki wieczór nic
Sopocie X"-"'VII Międzynaredo
w;y F~t.i wal MlJ.zy:czny.
Jaku . OO3'ł charlikrcl'u ko.n.kursoweg.o.
Podabnjj! ja.k w ub.I". pmiaas
gość honoIowy zasiadł na wi festiwalu ~ą t.lfrko dwa \(ODdowni
prlewoon·i=ący
NSZZ
,.S()~i:daraośó" LECH WALĘSA .
kur.sy- - "Polska prome-eja" j
.,G.·an<l Prix". każdy z udziaJem
W pi~rws?.ym ko:n~ercie. z.a 18 wy;Wnawcó-w.
O ceaiać kh
tytułowanym "Europa jest tylbędzie m·i,ędzynaro.dDw:?
jury.
!;ro jedna" i dedykowanym .,Suz < iur~ kom.'lJeme::rt..arnec, re;i{)a·rnoac-i" na jC"j l -l cle w - . prcez.entująi!:1!' s.~w im:p tl!Pily gw;azdy . latowej es-. 'l.y lJ
ich p-onad :!!li Jl.-~·=a
U'ady, m.in. Ti":l!Jsivision Va,n.p,
ta"że- sWGie na:g:ody najJops:zym
Ronnie Hawkins. oraz polskie ,uczll~tni' om festiwa.lu.
grupy
(!. ZW. u,.
~pj.rituru.s:

CZE:-nE ZE u lL l
Fo odprawieniu mszy z'"...iedz.ono salę tra.dycji pułku
i
ośrodek szkolenia ONZ. Wiecz.orem odbył się apel polegDOKO~

łych.

Z okazji świ~ta
Wniebowziqcia we wszystkich koś
ciołach naszego regionu o<iby-

Zakończenie

kici ckiej pielgrzymki
sierpnia
br.
wojewoda
kielecki, dr Józef Pl konka,
senator RP, dr Stanisław :lak,
13

posłowie

Michał

Chaloński

i

Edward R,zepka uczestniczyli w
w zakończeniu
pielgr.lyroki kieleckiej uroczystą roszą świętą nll Wałach.
W godzinach popołudniowych
wojewoda cz~stochowski. Jerzy
Gula przyjął wojewodów radomSkiego i kieleckiego, podczas spotkania rozmawiano l>
problemach
wspólnych
dla
trzech województw.

ly ,lI! ckolicz·:1QŚC!O\ 'e . uroczysto "ci ko:;-r.;iel!le.
święto Wniebowzięcia Najś"'iętsz.ej Maryi Panny, które
znów jest oficjalnym świętem

podejść

bliżej

palącej

się

sło

my. Znów .. idzie" woda.
Właściciele gospodarstwa pła
czą
Stodołę pobudowali zaledwie 4 lata temu. W ubiegłym
tygodniu zapelni1i ją zbożem.
Nie wszystko bylo wymlócone.
Straty sa bardzo duże. Na pewno k:lkadz:es:ąt mD!onów zło
tych.
- Sytuacja !Ja raz;c jest 0panowana melduje ogniomistrz Szymański. - Ogień już
się nie rozprz
zenia. Do rana
po'ł.'jnnj~my ;z.akoi.czyć
"aszenie._
(ku)

I

W

polskim kalendarzu, odbyuroczystości na Jasnej
Górz.e, z udzialem ok. 400 tys.
. wiernych z kraju i zagraniCY.
Głównym punktem ' jasnogórskich uToczy'stości była suma
pontyfikalna z udzialem kardynała
Pironio z Watykanu,
ooobistego wysłanniJs,a papieża. Prymas Glemp w homilii
wiele uwagi poświęcił znaczeniu dla Polski i świata "Cudu
na W isłą", a także wydarzeniom
1-980 roku i ostatnLch
dwóch lat. Mówił również o
znaczeniu r.auki religii
w
sz..ltołach w procesie wychowania młod:z.ież'y.
\V

ły się

Częstochowie

F ktycznie. Kiedy dQjei.dżaruy
na miejsce pot.aru, stodola jest
już b'ez ścian i dachu. Plonie
jak pochodnia. Wewnątrz eoraz
buchaJą w górę sterty
slomy
i siana. ~1imo że cztery sekcje
straży pożarnej dwoją si~ i troją, niewiele to daje. Lanie wody na budynek tylko chwilowo tłumi ogień. Zar jest tak
duży.
że po chwiii
wszystko
ZllÓW plonie. W dodatku brakuje wody, którą trzeba przywozić ze Złotej, oddalonej
od
Odrzywolu o 6 km.
Dowodzący akcją gaśniczą ogniomis rz Henryk ' zymański
usta wia poszczególne samochody tak żeby można było zapewnić sprawne dowożenie wody. Porucznik Boruń poleca.
żeby.przy pomocy b05akó-w rozrzucić palącą się slomę i dopiero gasiĆ wodą.
Strażacy i okoliczni gospodarze próbują tak robić, ale wysoka temperatura nie pozwala

(

10 -lecie

"Solidarności"

DOKO:\C2>El'I1E ZIl 8TH. l
konspiracy jnie przebiegło trasę zaledwie trzech biegaczy,
a kolejny
miał
miejsce w
ub.r. Na liście startowej tegoroczn go biegu stanęło ponad 120 zawodników, w tym
także goście 'z Francji, RFN
i USA, a także 150 sportowców niepeh10sprawnych na
wózkach inwalidzkich. Honorowymi uczestnikami
biegu
byli m.in. Lech Wałęsa, ~d
ceprzcwodniczqcy MKOL Raymon d
Gaffner, ordynariusz
diecezji gdańskiej bisku p Tadeusz
Gocłowski,
proboszcz
parafii św. Brygidy w Gdań
sku, kapelan ,.Solidarności"
ks. prałat H enryk Jankowski,
rezydujący w Gdyni
sufragan diecez.ji chelmiń&kiej biskup Andrzej Sliwiński.

.*.

Jubileusz lO-lecia "Solidarn.ości" zainaugurowano w Kielcach otwarciem w Wojewódzkim Domu Kultury wystawy
pamiatek Obrazujących
działalność kieleckich
przedstawicieli tej organizacji.
W

Pi o n1!: ach

zaś
odbyuroczystości
regionalne, połączone z uroczystą mszą
w kościele św. Barbary i prze-

ły

siG

marszem ulicami miasta. Podczas spotkania w miejscowym
Klubie
Miejskiego
Ośrodka
Kultury
wspominano działalność "Solidarności" w trudnym
okresie stanu ' wojennego. W
spotkaniu tym wzięli udział
przedstawiciele Zarządu Regionu Ziemi Radomskiej z przewodniczącym Zenent'm ła
dejem.
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W radomskiej gastronomii
)
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Polak jak głodny lo zły . Dlatego też panie domu - zgodnie
z zasadą - przez żołądek do serca - starają się dogodzić
podniebieniu męża, aby był w dobrym humorze. Ale co ma
zrobić mąż, który swoją małżonkę wraz z pociechami wyekspediował na wczasy? Pozo taje
tylko alternatywa: samemu
picbcić lub l>lołowa~ się ,,na mieście".

Ile ".maluchów" byioby za taKie BMW.
Fot. A. Piekarski
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Starachowickie osiedle Majów- • Pl-IS i PSS. Hurtownicy urucha·
otrzyma POdCIOS tegoroctne·
miają sklep branży ogólnospogo lato przestronny pawilon
Żrwczej
(dotychczasowe sklepy
handlowo-usługowy o powierzch.
tej f i rmy wy'óżniają się sta ranni .ponad 2 tysiące metróllll kllll.
nym wystrojem, dobrym zaopa·
BlIJfowę Ulko rl czy I Wf lipcu Zatrzeniem i tym razem nie pokład
Butlo.wlony
Spóldziellli
winno b >'Ć gorze j), sp';ldzielcy
Mieszkaniowej "Wonacja". Trwa
zoś sklep nabiałowo-piekarnicz,.
zagospodarowanie
poszczególZ t,mi dwiema firmami o wie·
nych pomieszczeń. W Starachololetnich tradycjach zomierzo
wjcach jest to jui trzeci obiekt
konkurowae wlościciel prywatnez tej serii, bliźniacze pawilony
go sklepu spoż,wczego. 0 10
wlniesiollQ w lotach bieiąeej
konsumentów to rywalizacjo modekady no Południu oraz w oże m ieć tylko poz yt\,\vne skutki.
s!~d~u. Ska!ka. ~szystkie trzy wyHandel spożywczy uzupełni jesz·
łOznt0Ją Się nJekonwencjonalnq
cze sklep dębiclcieg1) Iglaop"lu.
architekturą, w której JMlclącym
oferujący m;ęso i wyroby wędli
• centem są sp-od:ti.ste cbu:h,.
niarskie. Będz i e tei pry>:'C1tny
sklep b ranży gospodarstNo doSP1)rq częi': no ego powiłonu
mowego o raz kHka zakładów
przeznaczono no 'Mwoaesne
uslugowych wydzierżawi onych zo
J:ent~ biblioteczne ":% w,poiydrogie czynsze p rzez prywatnych
łmq, czrtelnią,.soJq projekcJiwłaścicieli,
m.in. dziewiarstwo,
• oirok~m mloffnJJcji. KieIcralllliecl\'Io, naprawo sprzętu gosn:w.!1 ik Wydz i ału Kultury UM, pedałStwa -domowego oraz znak
KlIZJlilierz Nowicki, poinfo.rnrowal
czosu czyli .kantor wymiony -wanos,;że IN ramach tego p~yb~1lut po!qczo ., ze skupem j spfIei~ kUltury znajdzie ·.il} ~a' że ką
dożą złoto.
cik dla Towarz'[stfłlO Przyjaciół
S~rcrcłrowi:::, które :[j-otych::z.:ls
Pawilon na '''łojówce pozo wynie miało ~j ..siedziby. Wydz i ał
mienionymi sklepami i zolllooot<1I1t1S\Y za~;en:a także urucho- mi ushłg.owy.ml. mającym i raczej
mic własny k:ep pr.owadzący
-kłkome lnoaenle, będz;e
tez
q>rzed'oi k~żek, onrQZOw i łO
si edz ib ą instytucji, któr..o będzie
nr::h .. kultum!lIych" towarów.
śc i ągać klientelę z calych Sto·
rachowic i T.ie 1:y1:lco. Z cio.snych
k1~telc przy 9-lej Manifestu lipte :bętIzie to :ocz'fY:iicre jedyny
c:owego paepllOwodzi się tu Od"Sklep w :nowy'" pawilonie. M"IeSXdział 9aMu 'PebO 5A. T,m
Mojówłli radzi są SIczerazem na powlerzclmi blisko 920
I Iapowiedzianrch
ofert
metrów ~ .znoanie wy.9odniej larówa.o s>JOpatycznemu
I
pc :soA&łowi (ClItk.owicfe sremioizowetncmu) jak i licznym posiadaczom .lont dewizo. ych ZE!
sporego rejonu nad Kam iennq.
110

odatk-owi!

egza

.lny

fun-no)

. K-eruonki tecbnicwe n(e
zbyt wielką po_
pularnościq wśród absolwe.ntów szkól średnich. St:;d
tc~ .zwykle ZlOstaje sporo
ml~lsC na uczelni... ch typu
cle.>z.ą się

~y~szej Szkoły lożyniers
~Ie~ w Radomiu. Podobnie
jak w roku ubiegłym i w
tYm .doj(l~

do dodatkowych egzaminów we r.rrześ
niu. Chętni do studiowania
mechaniki, transportu oraz
technologii powinni skladać
dOkumenty w dziekanatach
WYdziałów WSI do 5 wrzeinia br.
( g)

Ra.()omski kg.m!)· at oobuwpodobnie jak wiele
innych
przed si ębior s tw
w
kraju - przeżywa trudną sytu-ack finansową. J uż na początku br. znacznie spadł popyt na buty. więc wartość
wyrobów zalegających pórt..:
magaz.ynowe sięgała kwoty
k. 30 mld zł. Te nadmierne
maga.zynO\ -e jeszcze·

n:ezy -

pogr.ębily

syluaejG
k omb:natu z tytułu płaconych odsetek bankowych. Niedawno z zachwyin:ll1S<lwą

tem mówil<>

s:~

o wyrobach
Radomi3,
zwła~<zcza ty>eh dla pafł. Ok:zał<>
si~,
iż te wsz,elkie czółenka czy balerinki
nie są
obuwniczych

:z.

CÓŻ więc rademska gastronomia oferuje takiemu slo mianemu wdowcowi lub turyście na obiad?
Nas'z rekonesans po lokalach gastronomicznych zacu;1iśmy od barów mlec7.nych, które kiedyś
rzeczywiście
przygotowywały
~tos\l;nkowo niedrogie posiLki,
głó ·.vnie
dla mlodzie-ży oraz

rencistÓ'w i emerytó·.v. Koz n:ch le-i: osoby bę
delegacji służbowej.
Najpierw
odwiedzamy bar
"Kefir" przy ul. Traugutta.
W jadło s,pisl e tylko jedna zupa - jarzynoWa w cenie 1700
zł. Z drugich dali można zje~ć
cynadry za 4425 z1, kielbasę
za 6,000 zl, gulasz - 3no d
i fasolkę po bretoilsku - poIlad 4000 zł. Oczyw:śc ;e Ul dodatk i, jak kasza, makaron
czy ziemniaki p lus jarzyny,
trzeba dcdatkc-wo
zaplac[ć.
barze "Bcalka" przy ul.
Słowackiego
wybór
dużo
wi~k ~' . Z zup: pomid,orowa
(2OUO zł), barszcz biały z jajkiem (11..55 zl)
i
kruplli .
(1360 zl). W jadlc.phle bogaty stosunkowo wybór dań.
MOi..l a zamó·.vić {)mlt't z dże 
mem za 2135 zł. pjerogi leniwe w cenie 2680 zł. makaron
z twarogiem (30.l5 zł), ryż 7;C
rzystały
dące
w

przy ul. Kościusz.ki sporo dań
typ<YWo barowych, jak: ozór
w cenie 8150 zł, żurki, :ulasze z płuc, frytki 1 golonka
w cenie... 33.800 za 1 kg! Czy
to nie lekka przesada z łą
ceną? z.ąpytu,ją konsumenci. I na ostatek odwi eckiliś
my jedyny w Radom iu - bar
rybny .,:Rybex" przy uL Zeromskiego. W jadlospisie widnieje tylko mintaj w cenie
3670 zł za lO-dkg porcję i
met z pomidorami - 4200
zł porcja. Jako dodatek moż
na zamówić trytki za 1&00 zł.

lej kapusty w cenie 1165 zł,
O'górek małosolny - !ł80 zł,
ra olkę -szparagow" 13
zł i mizerię 1165 zł.
Wstępujemy
jesz.cze do restauracji ,,smakosz" - je<lnego z dwóch lokali z d aiIlS ingiem. Tu za O'biad trzeba pła
cić niec<> grubszymi banknotami. Np. za wątróbkę wieprzową plus frytki l buraczki
płacimy
przeszło
11.000 zł;
za kurczę pieczone, ziemniaki
i
marchewkę przeszło ...
22.000 zł. Za stek wieprzowy
z dodatkami - 20.450 zł, a za
schabowy z frytkami - 21.500

Jak więc widać. w barach
mlecznych i zybkleJ obsłu~~
można jeszcze zjeśii stosunkowo
niedrogie standardowe
dania. W restauracjach 'li obsłu~
kelnel' ką trzeba. jui
placić słono. Zyczymy smaez..
nero!

zł.

A co oIeru')e prywat.na in:cjatywa? W barze "Kubuś"

J.

RYBCZYŃSKl

,V

' mieŁaną (2500 zł) ,
wątróbkę
w sosie (3225 zł). gula z z
serc (3900 z,ł), kotlet mieloR}'
(:1050 z.ł) i kopyt!, ze sloniną
za 1700 zł.
Dużym
POWodz,e'l:e 1 c:eszq się tzw. bary szybkiej obsługi. Więc zaglądamy do jednego z nich - "Sezamu" przy
ul. l\loniJJszki. Z zup - za wajka
w
cenie 1070 'l.ł i
barszcz czerwony w szk:ance
za 505 zł. Z drug:ch d a{\ szef
kuchni pOłeca gul z ~ ło
Wy (3.800 zl). kotlet miełony
(43;;5 zł), klopsik (H20 zł) i
piero~i
z płuc w cen ie 2265
zł . W godz.inach przedpolu-dniowych w lokalu mało konsumentów. Na stolikach wvstawionych na zewn(jtrz - baterie butelek piwa, które opr(}i;niajq młodzi lu<iz:e. Ruch
zaczyna się dopiel'e l)()..g.cdz;"
nach pracy.
A co 'Oferują w Te~Lli'I'a
cjaeh?
W lD"AYd OJ
m
,.Bach e" 1esta.w "Zup w "Cenie od 2
.do ~OO &1. Z ań
dru,gieh meina wyi>rat-zra.ziki 1lmJżone za 3000 u, złu
k.ę mIęsa (5860 zł> , 'Vaz woło
wy VI'
sosie
lIly.i1iwsk,im
(13.500 zł), kurczaka pieczone~o (13.400 zł), leszcza smażo
neg (4175 zł). ao m'
mo~ dobrać .surówki: 'li bia-

wu-w taki
7.1agierem, a w
dvdatk drog i_
J ii~ze niedawo ptJW"ctinym
atutem przeds iębiorstwa byl
ekS?frrt. Obecnie .:Raduskór"

u

..1

11

To jede·n 'li najwyoHnil'jszych polskiCh mal;uzy. Każda wystawa jego prac jest wydarzeniem artystycznym dużej rangi.
Rów!1iei ekspozycję radomskiego Muzeum Okręgowego n:~leiy
uznać za wI&żue wyda.rz-cuie kuHur31n-e w mie ' eie.
Je-rzy Nowoliiiclrki
urodzony
w 1923 r. w Krakowie, tam też
rozpoczął
studia
plastyczne.
Wy·buch wojny i okupacja rullerowska przerwały edukację.
Od lat 60.
związany
jest z

krakowska

Pięknych. -

J\kadcnlia

Sztuk

bogateJ twórczości
łączy wątki artystyczn.e
Zachcdu z tradycją bizantyjską. W młodości zetknął sil: w
Muzeum Sztuki Ukrailiskięj we
Lwowie z dziełami sztuki bizantyjskiej. która w yw arła decydujący wpływ na pó:luiejszą
twórczość artysto'.
Bizantyjskie motywy przewijają się w
boga lo prezentowanym w dziełach Jerzego Now ie1skiee;o D ,'eie sakralnym.
-n wystawie zgromadzono 12
ikGll wykonanJeh przez artystę.
obtocn ie własność cerk ·.vi
prawosła .....nej w K r akowie. Ponadto "Są tu fotografie uka'Z:ują
\V

.00
polichromię ~nęru W""rJtonaną
p rzez M'ty t.ę
kc •ciele
pod
I!7.wani~1D ~w. Pucha w

Kntkuwie.
-t,..,órez ' i

o t

t.yce

pne ~ . .
o BZy
a.hstru'cyine oraz m<>ly ~7 :J.
aklami kobiocymi, martwą naturą, pe-jużeIJL Można tu oltejrzeć
taki~
Ulane płótna jak
m.in. ,'pożar" ~ 1M3 . ..Pejzaż
z tramwajem" z 1964 r_.
"Ruch -ul~[ y" z
r. ,.Akt..
z 1973 r.
Ek ozycja by1a pr;crgo.10waua z mvśl:.\ o .pokazaniu j~j
w Galerii Obr,a.z().w e 1..wo'wieckiej

informuje komisarz wySzewczyk.Twórczość
J. Nowosielskiego,
łącząca
wqtki artystyczn~ Zachodu z trad ycją bizantyjską
(tak
żywą
na
tercnach
wschod nich ).
oCieki·.va~a
jE'st
we Lwow;e 1. dużym zainteresowani m.

wie sta"y

Mj('('zysław

W Mnzeum Olt ręgowym w
Radomiu nie ma sezonu ..o/:órkowego" Mimo przerwy ul'lopow ej i le niej kanikuły my;1i
się już
o ko e jnych ekspozycjach. Cieka ~ic zapowiada się
wystawa h isloryczna, Ukazllją
ca przeszłość j dzi!!ń dzlsi ejs:>y
Kozaków.
Eksponaty zostana przy" ieziooe z Muzeum Okręguweg w
nÓv.'llcm, z oddziału w ,ercsteczku. :MuzrUtn 'ic:r.y Zep':>ro.>kicj w Du!rpl'opietrowst.a.
- 'ZnaKomic'e TOZW~Jn się
z Lwowską Galerią
O\lrazów - illfo
je
lf.bida
Ba.jek, z..
jljrekt.u .r:allomwspółpraca

ski
.DUft1·1UU. Nane kont:lkty ze .Lwowem ZM>W
wały ki karua
ciekawymi elupo·
%y~jami
w Jl&druruu, ~ także
IlłISzymi ~
Lwowie. . e tak

dawno
eię

ol.rr.3"Il\a1iimy

n lWi 1Z nill

"'II

pro~y

pótlrac,. z:

muzeum w
Karagandzie w
Ka-zachskiej Republice Socjalistycznej. W Karagandzie jest
dobry klimo.t DO

p lsk:l.

pólpracy z
(dmp)

. nycft przeds' 'z.i<;: ć
Co się robi dla poprawy wiele
z.mi.el:zajqsytuat:ji Ulkł<l<i.u? :Jak a ra- I organizacyjnych,
cyen m: . 00 Iikwi.da<:jl
zelzie nie by łO tu z.wólni~ń ~ru
kich -pnyłmdówe"k. Do takich
powych. Jednak w ·naj.blii-z;rm cw~i e przecLlęb; r :two należy chOĆby !inan_·oVlra11ie
k1ubu portowego. domu kU'l~ z.i e mus:a.
ch ·dz.ić adLUTY czy sz..ltoly przyzaklad-awcj. N:ec l . st)-tu.cje te Itz.iałaj'l. aJe na własny rach.mek.
J:lk • i<:c wi<lQ~, now~ tel,uly
eka.nomicz.ne
:t.."lluszają
prz..."<hięb:ot's1.wa
d
tak:ej
działahlOści.
która umożl:wi

r z s z
•

o

a

przeznacza na rynki zaaraniczne, ~łównie .do skefy
larowej - ok. 50 pr c. we,j
pro1iu'kcji, podczas gdy np.
.. ,Chełmek" aż 70 proc. pro<1u.
kawanego obuwia. Jak więc
widać. konkurencja nie śp: ...

http://sbc.wbp.kielce.pl

minL..t.ra.c~.

W tym roku odchodzi :;00 ~sób na emel'ytu-rę.
Z',valnianym
pracownikom z admin~ac}i zakfarl
;bęm.ie
chciał
z.apropo
ć
-pracę
w bezp s.
iej pro-

cji. Zamierza.

się podjąć

dals-2<l egzy-tencję przeds:ę
bior twu i jego załodze.
(j. ryb.)

3

.'

Kuroń udzi.'ałowcelu

Jacek

er ; · . a nr

•

kwali ikacvinvch bvlvch
Rozmowa z ZYGMUNTEM CHODNICIUM
dyrektorem .. generalnym w Ministel'st wie Pl'acy
i Polityki Socjalnej
... Fundusz SOS zyskał symi zaufanie naszych rodaków. Świaduy o tym rosną
ce ustawicznie jego konto. Pieniędzy jednak ciqgle
jest zo
moło, żeby
pomóc wszystkim
potrzebującym. ' Czy sądzi pan,
ie nojlepszym rozwiązaniem jest
. w tej sytuacji przekształcenie
się funduszu w przynoszącą do. chód fundacjęł
patię

Fundusz SOS składał się
. tyłko I wyłącznie z dorów. głów
.. ' nie osób fizycznych.
PoniewoJ:
.. zdojemy sobie sprawę, że środki fi·nonsowe, jakie może prze_

Krzy~.ówka nr

157

znaczyć budiet państwo

00 po- '
moc społeczną są ogrankzone .
_ p~stanowi·liśmy stworzyć fun- .
.docję . która prowadząc m ię dzy
Innymi działalność gospodarczą;
mogłoby te środki
pomnaiać.
Toka je!ft ideo główna powstania fundacji. Sądzę, że jest to
najlepsze rozwiąza·nie problemu
braku pien iędzy dla
nojbiednieiszych.

dzialał
będzie pro-

... Jakiego rodzaju
ność gospodarczą
wadzić fundacjał

- W tej chwili

jesteśmy

jeszkon-

cze no etapie szukania
trahentów. Mamy nadzieję, że
udo się fundacji w powiązaniu
z kontrahentami zogranicznymi
znaleźć róż'nego ' typu przedsię
biorstwo przy'noszące zyski. Uważamy, ie pieniądze przeznaczone no pomoc społeczną niezależnie od tego, z jakiego ro"
dzaju działa!noś-ci gospodo rczej
pochodzą

nobilitują

ową

dzl ałalność. Istnia/ np. projekt
stworzen~a zakładu topienia bozołtu, z którego dochody były

by przeznaczone no statutową
działałność fundacji,
ole
nie
zostal on jeszcze skonkretyzowany. Najpierw musimy fundację zarejestrować w sądzie.

... Jaki

będzie

jej

kopital

zakladowył

- Jeszcze nie wiadomo, ole
raczej niewielki.' Fundację tworzą osoby nzyczne oraz prawne. Zaprosil iśmy jako udziałow-

Właściwości
~

•

l
.OWOCOW
. .
- -;..

POZIOMO: 1) słupek na trasie biegu slalomowego, 5) kolarz ścigający się na torze, 6)
sportowiec. 7) czterokołowy konny pojazd spacerowy. resorowana bryczka, 12) oberwaniec, obszarpaniec, 13) obrzędowy pochód religijny, 14) orszak podróżnych na pustyni.
PIONOWO: 1) wróbel trzcinowy, 2) d'!Ża igła do cerowania, 3) szlaczek, lamówka, 4)
wigilijna' solenizantka, 8) najeź
dźca. okupant. 9) proces
przemiany chemicznej, 10) ... Y Zaldivar. polityk kubański, długo
letni . dyktator, 11) część ołtarza
nad stołem, często bogato rzeź
biona.
t~,

.

r Słowniczck trudniejszych wyrazów: BATISTA, NASTAWA,
SZARABAN.
I.

Rozwiązanie krzyżówki przeŚyiać należy pod adresem
redakcji .,ED" wyłącznie na kar-

tach pocztowych) w terminie
siedmiu dni od daty niniejszej!o
numeru. Pomiedzy prawidłowe
Odpowiedzi rozlosuje się nagrode książkową. Na karcie
pocztowej
prosimy
dopisać:
"Krzyź6wka nr 157"
Eazwl ąza.nie

krzyió",ki nr 142

POZIOMO : juhas Europa, zatnr imbryk kajka. samar, nr L .,nt r bus. klatka. żylak.
PIONOWO: jezyk. hotel . seria. grobla. opty k . asfalt. krosta. straż. mebel. rysak.
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ako ostatnia, z kilkudniowym opozmcniem, prace związane z
e glądem kadr byłej Służby Bezpieczeństwa
zakończyła
Warwska Komisja Kwalifikacyjna. Od 3 sierpnia złożone odwołania
decyzji komi.,ji wojewódzkich rozpatruje Centralna Komisja
'alifikacyjna. 9 bm. poseł JACEK MERKEL i mec. JACEK TA yR, członkowie tej komisji, przcdstawili dotychczasowe wyniki
eprowadzonej kwalifikacji.

ców te re·nowe fundacje
5.05.
Podobno wszystkie one 2.g/osiły swój akces. Nie liczymy jednak no to. oby ich ud'zioł był
duży. Spodziewamy się przede
wszystkim wpływów z działa.lno
ści gospodorczej.

... Czy moie pan zdradlić,
jakie osoby fizyczne są zainteres.owane udziałem w fundacjił
Na zdjęciu: Jacek Borkowski przed sp('kbkl"m ..•

_ Nie jest tajemnicą, ie Jocek Kuroń nie jako mi.nister,
a·łe w/aśnie }o.ko osobo fizyczno je-st ud-zi%wcem funda-cji.
MO:f1ly te·i w grupie założycieł
skiej pono Swi.de.rskiego ze. Stanów Zjednoczonych:

zostałem

Rozmawiała

MAŁGORZATA JAROCKA

Pełnia wak<\cji, a umówić
się Ź pa!l ~ m na krt,lką choćby
rozmowę
niełatwo.
Okrop:nie

pan zapracowany!

Armia NRD
pozbywa się

_ W tym roku w ogóle ~ie
mam urlopu, Wj{rótce prerruera "Z€msty", więc teraz 111aJII1Y
urwanie głowy.

generałów

.... i tremę? Pierwsze przedstawienie odbędzic się przed obcą publicznością gościnnie w
Gdyni.

Od zwrot·u dokonanego
w
NRD jesienią ubiegłego roku
w stan spoczynku
przeniesiono 73 spośród 199 genera~
łów Narodowej Armii Ludowej. Dla innych żołnierzy jak poinformował rzecznik Ministerstwa Rozbrojenia i Obrony przygotowano szeroko zakrojone programy przeszkolenia umożliwiające zdobycie ' innych, cywilnych już
kwalifikacji.

_ Kaidy aktor musi odczuwać
to nas jakoś mobilizuje
wewnętrznie,
wyzwala naszą
koncenlrację. "Na
zimno" nigdy nie da s ię grać.

Zna ne są
tysiądeci.
Według legendy
winorośl
poc-h()dz.i z Armenid.
Do Europy k rzewy i wino sprowadzili Grecy, a rozpowszechnili je Rzymianie. Francuzi nazywają sok z winogr()ll
"mlekiem roślinnym", pozbaVl'-:onym
tłuszczu, dobrze działającym na
wątrobę·

WŁASNOSCI OD~YWCZE:

l
kg wi-Ilogron da.je 7~(}0 kalorii, 40 dJ!:g wit. C,
wi.t, A,
kompleks witamin B, sporo wit.
pp, Z soli mir:eralnych zawiera wapń fosfor . potas, żelazo,
mangan pewien procent białka,
pektyn. SUbstancji organicznych.
Działają zasadotwórczo 7 st.
NaJeży- je jeść surowe doorze
umyte.
DZIAŁANIE:
1) Stosuje się
przeciw nadkwasocie, 2) Działa
ją moczop ędme przy zatrzymanym moczu oczyszczaj"c nerki,
3) P ob1H!zaj3c') na ruch robaczKOwy Jelit • dzięki pestkom, 4)
Z6ł ci'c2~ d ni(' reg ulują pracę
woreczka żó ł ciowe go i wątroby ,
5)
Cz'rsl.czi\ k re w i działają
k-wiolwórczo,
6) Oczyszczają
płuca.

WlNO Z WINO G RON je9t w
małych dawkach odżywcze,
w
większych truc!z!1ą powoduje marskość wątroby, choroby
psyChiczne. Wina nie powinno
się podawać dzieciom, o.tyłym
reumatykom, chorym na piasek
nerkowy lub kamienie ż6łdo-

ciąży

•

"Estrady"
zaproponował
mi prowadrzen.ie
konku!'Su Miss Polonia. Ale nie
chcę , by mnie zaszufladkO'Wano
wyłącznie w tej roli, więc cp.wilow.o I!,asuję' jako ..Ji;Qmeransjer.
•

W t'zym zobaczymy
niedługo?
'.
'.

I

:

Oczy wiście zagra pan Wac-

JACKIEM BORKOWSKIM
rozma.wiała

ALEKSANDRA ZWIERZOWSKA

• \V swoim teatrze .. Atcnenm" występujc pan takie
w
spektaklach muzycznych, m.in.
w ..Bemarzc", w ,,\Vysocki}tl".
Skąd te ciągoty 'do śpiewania?
. - Jak to zw ykle w życiu,1:>Y
wa, los płata' nam różne dz.iwne figle. Chciałem być śpiewa
kiem, zostałem aktorem. Występy
estradowe
zaczynałem
właśn i e od festiwali . piosenek
harcerski.ch,
radzieckj.ch. śpie
wałem
w O polu.
Rozpoczą
łem studia w Akademii M'1.lZYcznej. Dopiero potem zamieniłem
estradę na scenę·

i slar-

_ To

przypadek.

Popro-

planujemy w nabliższym
czasie zamach na teściową, na-

łeźy bezwzględnie wstrzymać się

do czasu, gdy zostanie uchwalony nowy kodeks karny wcdług
projektu z lipca 1990 roku. Wtedy już moicmy S}lokojnie zająć się organizowaniem
tego,
czy dowolnie wybranego innego
przestępshva, jako
że projckt
k\ldeksu nie przewiduje za to
odpowledzialności karnej.
Pamiętajmy tylko, że jesli nasz zamach wykonuje inna osoba, to
nie możemy nad wykonaniem
sprawować
kicrownictwa
(za
kierownictwo projd.t już przewiduje odpOWiedzialność),
j:l;k
równicź to, te osoba ta
mc
może pozostawać z nami w jakimkolwiek stosunku zalcżnośei
(nie zlccamy więc zabieia teśdo
wcj naszd sekrda r et', Icez po
prostu wyna.jmujpmy platn go
mordcrcę)_

Jeśli jesłpśmy zmuszt>ni za ie

ię

u;t ba zdrowia robi się cobardziej nerwowa. Doświad
tego walbrzyszanip Jan R.,
gajqcV
o II arupę indzkq.
Gdy zaprotestował
Ciwko traktowaniu go przez
rzez to sposób zbyt poufaly,
toyrzucil go z gabinetu,
rdz4c, ~e jest pijany. Pacudał się zatem na poliCję,
adanie potwierdzilo, że jest
lnie trzeŹICl/. Tam wręczo
u probierz radząc , bil !,od.ię badaniu lekarskiemu w

su:

Na
z

żoną

zdjęciu:

i

córką.

looowanie ł potem rozdanie nagród w "Teletomboli",
widać

Jeśli

o obi"de, to zanim

też

Jako czło\'v'iek o duszy
et y oejawił się ni€dawno
war<>Zykom
sekretarz
nu vi kh ministerstwie
raw wewnętrznych, 41. Peter Gauweiler, za' adamiając ich o swoim
bie z 27-letnią E'\'ą Marą Hinke. "Cóż może być
aszniejszego niż samotść w raju" w orygile rzecz się rymuje. Gau.Her uchodził dotad za
Jbardziej
zatwardziałe
w Monachium kawalera,
taJkże fana Hemingwaya
'ego stylu żyda, czyli poań w Afryce i daiquiri
raczej z · liryzmem ńie'
re spond u je. No i proszę
k lJ1,iłość potrafi paść na
ysl!
"
"

"gwal\u na osobie lub croibY
do czegokc.lw1ek zabierzcDl~ takier:o
należy się upić, Wedlug prOJek- bezpośredniego użycia
tu nowego kodeksu
karnego gwałtu", teŚ«!iowa nie ma pr..
sprawca który wprawił się w wa nas tknąć.
stan od~rzeniaL ma być gencralTak ' więc, jeśli wejdzie
.,
nie łagodniej .arany (art. 39,
paragraf 4 projcktn -- kara nie żyClie kodeks karny w wersJi

lepiej chronione od inich ofiar.
Generalnie
• zmni~jszenie represyje moze łączyć się s wylI.adm1erną
. łagodnością
tych,
którzy żyją
i
~o WSkazuje na tli, że zaląo

żyć

II

przestępstw

uczciwych ludzi.
•

AK

oceniać

lekłu

Ą
moic przekroe2.ye dwóch t rzcci<'h górnej granicy ustawowego zagrożenia). Po wp r owadzcDi u się w. staD z PI;Uą ud3 wać,
że idzie się wif':1zać bieliznt:. Dotąd, dopóki juz n'ie zasto~\ljemy

było
439
. w Gdańsku, gdzie
funkcjonariuszy pozytywną ocenę otrzymałO 405 a
negatywną
34. 'IN Poznaniu natomiast, gdzie
było 430 funkcjonariuszy
pozytywnie oceniono tylko 109. W
Ciechanowie na 134 funkcjonariuszy, którzy poddali
się
kwalifikacji pozytywnie oceniono 125; w Suwałkach ze 136 pozytywną opinię otrzymało tylko
32. Dane te ilustrują trudnośei
przed jakimi stały komisje wojewódzkie.
Chodziło
o
to
jakie przyłóżyć kryteria, jak
zinterpretować
uchwałę nr 69
Rady Ministrów, kogo zakwalifikować pozytywnie, kogo negatywnie.
Przed takimi samymi problemami stoimy i my, w Centralnej . Komisji - kontynuował J.
MerkeI. Też musimy odpowiedzieć sobie jakimi kryteriami operować rozpatrując złożo
ne odwołania? Nie jesteśmy w
stanie zmienić decyzji kolegów
np. z Gdańska, ; by negatywnie
ocenili więcej osób, możemy
tylko - w przypadku odwolania - zmienić lub utrzymać
decyzje komisji wojewódzkich.
Nie mamy wątpliwości, że w
komisjach wojewódzkich znalazły się osoby wiarygodne,
z
r~guły doświag.czone
negatywme przez tę służbę. Niemniej
jednak
konstatujemy prosty
fakt, w jednych
województwach jest 8 proc., w. innych
76 proc. opinii negatywnych i
ta stytystyka świadczy o tym
że kryteria kwalifikacyjne ko~
misje wojewódzkie traktowały
dość dowolnie;
miały
zresztą
do tego prawo.
Dochodzą do nas głosy
oburzenia byłych funkcjonariuszy
SB na decyzje komisji powiedział J. MerkeI. Otrzymujemy listy zbiorowe, jak również
i od poszczególnych osób, których nada wcy stwierdzają, że
stosowano w pewien sposób odp.ov.:ięc;lzialnąść zbiorową. Ludzie
ci chcą oceny indywidualnej.
~ądają na piśmie przedstawiew.ą tq!n.!tr;.ę!l}yc!,Lzarzut6w. Mamy' rOW111ez głosy ze środowisk

pntcJsta ionej w lipcu 199 r·.
lepie j być z rod n iezy m zięci c
niż teśdową; ezy li ofiarą t('~
lub jakiegokol ·je);: innt'go prze'
stęp~twa.
IBtt'resy spl'awcó-"
prZldt:pstw wydają się w pro

Jak

wprowadzoną

możliwość zastosowarunkowego zawieszery wymicrzone wielom recydywistom powralU do "przestępstw prze.życiu lub . drowiu, beznstwu
powszechnemu,
dzanlu katastrof w komui ,. zgwałceń, zabójstw lub
ezy z włamaniem"?

ylko część
wątpliwości
zony t'h przcz prof. l\.r)s~~zkic wicz
w przygoto~J dla senackiej komisji
o Iipl'o\\ cj wersji prolJodd,su karncJ!;o. T rudt10
ą opinią nie zgod2.ić.

http://sbc.wbp.kielce.pl

jallską,
tradycję
wą. Wszystko to

obecności funkcjonariUSZY. Ale
ł tym razem inwalida nie za• tal zbadany, gdyż lekarz nie
uląkZ się i
pacjenta wyrzuciZ

po raz drugi.
Lekarzu. lecz

Wi"

Bię

sa.m -

mó-

starożytni.

solidarnościo

skłania
nas
do odrzucenia przesadnego rygoryzmu.
W procesie kwalifikacji chodzi o odbudowanie wiarygodności policji
i o"r ganizującego
się Urzędu Ochrony Pailstwa oraz o uporządkowanie
resortu
spraw wewnętrznych tak, by
zakończyć ten krytykowany
kres. I nie jest tak, że wszyscy
dotychczas zatrudnieni byli źli,
a nowo przyjęci są dobrzy.
Swiat nie jest czarno-biały
zakończył J. Taylor.

o-

•
••• 1 zdechła
Sygnał od czyłelniez.ki umicszczony w popularnej (;'azeeie lubelskiej "Dzień": ..Wczoraj kupiłam na ulicy LipO'wej przed
«sa.mem» sałatę. Da.łam papudze
i zdeehb .....

Zwycięstwo

..

Lekarz kontra inwalida

• Ale wraca pan od czasu do
czasu na dużą estradę, ma pan
swoje recitale piosenkarskic, a
ostatnio widujemy pana w 1'0- '
li konferansjera.
wadziłem na żywI.J w telewizji

połit-y

«..

- Na ekta'ny wejdzie jesienią
f.ilmowa komedia
z gatunku
science-fiction pt. "Swi.ruka" w
reżyserii K. Magowskiego.
Z

Liryczny

pana

- Ma rzę o rol ach charakterystycznych. Chętnie za.grałbym
na prz y kład gangstera i uciekł
od w iecznych amantów.

KURACJA WINOGRONOWA
polecana jest pro:y
chorobach
nerek i serca, otyłości, artretyzmie I reumatyzmie, po wielkiej
utracie krwi. przy niedożywie
niu mózgu -' zapominaniu. sklerozie, podwyższonym ciśnieniu
krwi, neurozach, zaparciach stolca. Nie poleca się przy cukrzycy i wrzodach żołądka,
chroni.cznych biegu'1kach.

teściową

dyrektor stołecznej

ła.wa?

lecznicze

we, il wbietom w
coon.

spcx!obałe'l11 się, bo natychmiast

tremę.,

warzyw . (43)-'"

PRZESZŁOSCI:

aktorem...

•

WINOGRONA
Z
od

śpiewakiem,

thcialem byc

ok temu w Służbie BezpielIstwa było 22 tys. osób, z
1 że należy uwzględnić pewwzajemne . przet)ikanie się
i milicji - powiedział pos.
erkel. Część funkC'jonari uszy
iej! · pełnHa de facto funkcje
ityczne; były przypadki. że
ś pracował przez
wiele lat
milicji i w pewnym momenotrzymał
legitymację
SB.
to przypadki. trudne do rozniczenia. Po decyzji o kwalicji 8 tys. funkcjonari uszy
ygnowa ło
z poddania się
Wnioski o zakwalifikowado pracy w resorcie złożyło
34 funkcjonariuszy.
Z tej
by pozytywną opinię otrzylo 8.658, natomiast negatyw5376 osób. W różnych wojeztwach było różnie. Może
ąm 'krajnę ~Jr~ypadki. Np.

pJli j jno ch. W Jet.!.l:fl:h kv ll',':;)dach policjanci d eklarują przyjęcie do pr acy pozytywnie ocenionych, w innych niechęt.nie
przYj':1Ują do
pracy
byłych
funkCJonariuszy SB.
Spodziewamy się około 5 tys.
odwołań powiedział mec. Jacek Taylor. Nie wszystj{ie jeszcze wpłynęły. Komisja będzie
pracowała na pewno jeszcze ponad tydzień. Po zakończeniu
prac dane dotyczące calego kraju . zostaną ogłoszone. J u ż teraz
docierają do nas radykalne glosy, nawet od członków komisji
wojewódzkich, wyrażające niezadowolenie z faktu. że nie taimy, iż część tych odwołań zostanie przez nas uwzględniona.
Chciałbym na to
odpowiedzieć.
że na pewno byłoby niedobrze,
gdyby tutaj p rezentować
pogląd o wyrównywaniu rachunków za wszelką cenę. PrzyniosłOby to bardzo niedobre
konsekwencje. Myślę, że należy pamiętać o tradycji polskiej tolerancji, o tym, że nigdy tak nie
jest, że racja leży
po jednej
stronie. Mamy tradycję chrześci

&ybisIf.upa
P.rasa włoska ekscytuje
się
wyczy.nem 70-letniego . arcybisku.pa Modeny - Nonantoli, który nie tylko własnoręcznie uniemożliwił
dwóm włamywa
czom splądrowanie swojego pałacu, ale też pro:yczynil się do
ich ujęcia. W końcu nic w tym
takiego nadzwy-czajnego:
dla
kogoś zaprawionego w bojaCh z
szatanem pestką jest poradzenie sobie z dwoma jego sługu
sami..

Propozycje z .księga r.ni
-:. Jakow Rapoport - .,SPRAWA
LEKARZY KREMLOWSKICH", Alfa, str. 192.

Klasyczna lUZ dzisiaj poo korsarzach z XVII wieku.

Autor - r6wnież na podstawie własnych przeż.yć - opisuje tutaj "ostatni akt terroru
Stalina", czyli głośną od niedawna sprawę oskarżenia lekarzy kremlowskich z początków
1953 roku. Szykowano im proces jako "lekarzom zabójcom",
"kosmopolitom służącym Zachodowi". Profesorów medycyny uratowała tylko śmierć Stalina.

.:.
Benryk Sienkiewicz
"OGNIEM I MIECZEM", Ossolineum, tom I -- str. 570. tom
II - str. 420.
Jak zwykle w tym wydawnistwie postarano się o dobrą edycję slynnej powieści. Zwraca
uwagę
ponad
stustronicowy
wstęp Bogdana Mazana,
omawiający znaczenie
.,Ogniem i
mieczem" dla twórczości Sienkiewicza oraz wszystkie kontrower sje, jakie ta powieść wy-

.:. Mlcheł Platini - .. MOJE
ZYCIE JAK MECZ", Glob, s tr.

wieść

wołała.

128.

Wspomnienia słyn n ego pilkarza francuski ego, UZ'1anego w
latach. 193~5 za najJepszc~o
futbolistę Europy.
Przez pięć
lat występował we
w ł oskim
.. Juvcnt·lsie" razem ze ZhiJ:'llicwem nońkirm. Wicle szczegółów z -życia oilkarsk:ch l;wiaul.
anegdot i zakulisowych .p:·aw
zwi'lzan 'ch z ~'ielki:ni meaan,i lat "~;emdz' c'~· <It:iC h.

.:. R_ra ..l

Sahatini - ,KAPI. TAN BLO'JD", Alfa, dr. 238.

.:• .• HISTORIA LITERATURY
POLSKIEJ W ZARYSIE". PWN,
to''1 I - str. 2'l8. tom II - str.
380.

Op~acowane

có"... z

Un iwe~'

przez
ytetu

nauko v-

.Ta!!i~ll()ń.-'

dzieje literatu~y polskiej od ś'·ed!1iowiecza. pocz:,tków po1~kiej państwowo·d. aż
po Jala wspóll'zes!1e. po koniec
~ki()r::o

lat

O~i€nldzieC'"i tych,

F.1ił~.za,

'f'\H'r\l'go.

a, ro .. ~i(ł.::('go,
innyc h.

b,vór '3-o::'ć

Uarań(

a-

Eranily a

i

( w t)

(Dokończenie)

-I ~ o me praw,da. ~ist z t:0gróżkaml nop ;~tl la pani, stwierdzil to
9 10 o.og. Tylko list mdosny lest prawdZIWY. rowiem pani teraz jak
przeble~alo dokonanie tego czynu. Dola paOl mężowi proSlki na~en?e. I wysłało z domu personel. Ubrało m: pani w garnitur mę
za I lego ~apelusz ..Opuściło pani wilIę Jak-o Karl Hermann Stuck,
oby usunąc ze swej drogi rywa/~ę. Przedtem wynajęla pani pryw,atnego detektywa do śledzenia męża. Miał być naocznym. świoo
klem ...
- To wszystko są urojenia! - powiedz 'cla p ni Stue/t. - Udo_
wodnić tego pan nie może ...
- .Możemy wszystko udowoonić - odoarł inspektor - ponieważ
pomogł .. nam przypadek. Nadzwyczajny przypadek. Dzięki pewnej
a?omal" Ino. Sol/er przeżyła morderczy zamach. Ma ona serce
dle. po lewej stronie, jak wszyscy, lecz po prawej. Pani mąż wie_
Zlał .0 .tym. C?dyby to ~n zc:mo~dow~ł kochankę, uderzyłby w pro~ą ple~s. POOl o tym me WiedZiało I dzięki temu łno Sol/er prze.
zyła. KI.edy o~zyskała przytomność, podola nam nazwisko morder_
.
cy. Pam naZWisko, pahl Stuck!

(Koniec)

Powrót z

zaświatów

- T~raz, ~ trzy mie~iące ~otem, wydOJe mi SIę, że mqż Oskor .
wypłynie znow na powlerzchmę ze swym uśmiechem no ustoch
. - Pro.szę tal< nie myśleć, ciociu A/mo - powiedział je.j slos;rze-J;lajfepiej będzie, jeżeli pogodzisz się ze ~mierciQ
w,uJa Oskara. Łod~ Oskara zostdla znaleziona pewnego dnia na jeZiorze dnem do gory.
. - Na szczęście - dodał Mi/es - jesteś dobrze sytuowano i mo.
zesz prowadzić spokojne życie.
- .Nie, cza.s "!o~e naturolnie uleczyć drobne rany, ole nie wyobra.zam sobie zycla bez Oskara. Myślę nowet że sprzedom nasze mieszkanie.
'
- Ciociu Almo, dlaczego nie chcesz pozostać jeszcze kilka dni
u nas?
- Ni.e, .nie, ty i twoja żona Marta zajmowaliście się mną p/zez
trzy mieSiące. Zawia domi/om juź pokojówkę, że jutro wracam do
do.m~. Ponad~o umówi/om się ze swym leka/zeyn, doktorem Steinem.
Oswl~dcz'ył, . ze musi ze mną, pomówić. Obawia się, że
może
powtorzyc, SIę otok serca, ktory miałam po zniknięciu OskalO.
Byłom wowczas o włos od śmierci I - A/ma chwyciła się nagle
ręką za serce.
- Co si ę stało?
wykrzyknął /'vIiIes. - Może podać ci twoje
pasty/ki?
- Tak Miles, pro szę cię, otwórz moją torebkę ...
Znalazł tabletki i podał jedną z nich ciotce, która popi/o ją
szklanką wody. Ch wi/ę siedziało z zamkniętymi oczami o potem
oświadczyla:
'
- Czuję się już o wiele lepiej.
- Czy jesteś pewna, że możesz wracać do domu?
- Tak, dZiękuję ci /'vii/es, byłeś bardzo dobry.
Gdzieś w mieszkaniu zadzwonił telefon. Ciotka pomyśloła jak
zwykle: "Oskar, znaleziono go". Po chwi/i weszło żono Milesa
Marta niosąc apa;ot.
'
- To twój adwokat, ciociu A/mo.
Alma ujęła słuchawkę.
- Jak się pani czuje? - zapytał Bur/on.
- Znakomicie. Mi/es i Marta opiekowali się mną serdecznie .~
- Słyszałem, że chce pani wracać do sweg-a mieszkania. N ie
chciałbym się pani naprzykrzać, ole ...
- Wiem, Burton. Przykro mi bardzo, że od zniknięcia Oskara nie
miałam dla pono czasu .
- Nie musi pani przychodzić do mego biura, Almo. Będę z
dokumentami w pani mieszkaniu.
W tym momencie Mi/es spojrzał no zegarek i powiedział:
-:- Ciociu Almo, musimy iść no dworzec ...
Kiedy weszła do domu, miała uczucie, że nie znajduje się w
mieszkaniu samo. Jedno z okien było otwarte, czyżby to ona tok
je zostawiła? W powietrzu unosił się jakiś zopach. Dopiero po
chwili zorientowała się, że to zapach plynu, którego Oskar uży
wał po goleniu. Jak to się mogla stać? Czyżby zostawiła Iloszkę
z płynem otwartq?!
Szybko zdjęło płaszcz i kapelusz, i weszla do sypialni. , tu coś
się zmienilo. Pościel na łóżku było lekko zburzona, jakby ktoś na
niej leżol, no krześle wisiały spodnie Oskara tak jak on je som
wieszol.
_ Oskar! - powiedzi ało A/ma drżqcym głosem. - Oskar;'
Przeszło do łazienki i natychmiast wzrok jej padł no mydlo. l.eżalo w zwyczaju Oskara kłaść zużyty ka wołck mydla no świeżym
tok, że tworzyly jednq całość. I w ten spcsab mycIlo wyglądało
w tej chwili: dwo zlepione ze sobą ko\va!k i. /'Jmo wzięła mydlo
do ręki: bylo wilgotne.
W tym momencie wszystko zni~nęło jd srr, ,J oczu. Schwyci/o
się obu rękami za szyję, serce walilo moclo w pie rsioch. I wreszcie straciło przytomność.
Przez cztery dni z ogromną tros kliwościq CII..>;( OVia no się Almą
w szpitalu. Dzi eń i noc czuwało przy jej Iii, u pi lę!Jlliap.~a. Piqtego dnia dr Stein powiedział:
- I tym razem wyszło pani z tego.
Następnie przyszedł Burton Cio tka poP'c''/o picl~gn;o rkę, oby
wysz/a i rozmawiało z adwokatem blisko 1"6/ goJzin y. Po Vlyjściu
adwokata wpadl przerażony Mies.
- Cicteuko, oboje z /'vIortą by/.śmy przc;c";'ni, że cię stracimy ...
- Mój drogi, po odwiezieniu mnie no dworze c w l.o rchmont
p. jEchołeś jak szalony samochodem do n'E',-O micSl ~onio. Ponieważ podczas mego poby!u u was dorobi/eś ~:obie klucz, wSLedld
tam bez trudności ..
.
Aleź :·o::iu ...
łDck-ńczcll,e 'fI r.astli.pny~" n:..mc _.... )

nte~ MIles. -

I Lato

z Echem

DOROSCZENIE ZE STR. 1
CENTRUM

,

Dziś składamy życzenia
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Dy-.
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i
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i
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16.00
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opr. A .. Dąbrowskiego 18.00 Minirecital 'l'iny Turner 13.30 Wiel-

ku muzyka z małego kr.ążl~a
19.30 W ludOWYCh rytmaCh 20.25
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M. Karpiiiskiej ·.M.n5 Dziennn,.
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Biuro
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USA,
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365-35.
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Policyjne 997. Pomoc drogowa 996.
PogotowIe Ratunkowe 999, Pogotowie Energetyczne - Radom Sili.

"Echo" - :INocny jas.t.rzqb-· 1. 15, g. 1'5. 17, 19.

UtiA.

GALERIE

eWA .. P~VNICE" -

Lrśna

ul.

nicc:lynne.

MUZEA

·1

nlac
KieJl1fo.ckl '
- moje drogi malarskie",. "Pra·
dzieje re.l{lonu świętokrzyskiego".
.. EpoJ~a żelaza" - cz.ynne <9--t6.
MUZEUM NARODOWE ParlYLantów .,Przyroda

h:cczyzny",

Wlady.slaw
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,;,W..f>IDO-ŚĆ" .,43
USA. 1. 15, g. 17, 19.
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19.30

Wiadomości
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promocja (1)
21.50 Wiadomości wieczo.rne
22.10 MFiVI Sopot '90: Polska
.pro.mocja (2)

23.30 "Dynastia" (33) },ROG.RA~l

powt.

fi

15.00 Pr(}gra...TI1 dn.ia
15.05 "Je=e
skrzyd'ła' n=
odrosną" rreitał Jerzego Mamea.r za
1·5.30 Komedie .i melod!ramaty
na la.t o: "Wodowanie stat-

!tu" -

film 1'llll'n..
'
17.00 Spotka.n~e z A.
Kas.z;pi-

rowskim
Hl.OO Program lokalny
18.30 "Czary, diabły i czarownice" (1): "CzaroWThiea"
19.00 "W labiryncie" se·dal
'rP (powt.)
19.30 "Koncert w mU!leUd11"
gra ' Pape Rwero (gitara)
20.00 Igrzysk.a . "Solidarności"
turniej ' tenisa ziemnego
21.00 "Ekspres reporterów"
21.30 Panorama dnia
21.4.5 Kir:o stud~'j.ne "In:ójiki";
..Wieczorne
dzwony"
film jug.,
reż,
Loo'Clan
Za.franovic
23.55 ,Komenta.rrL dn-ia
-'Jutro

ltJUZEtTl\f ·0.

gOd ż

św.
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proo. USA
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15, g.
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pełnią nr 67-010 pl. Zwycięstwa 7,
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17.30, 19.30.
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1.

1. 15,

I

Be.rnarrla
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króliUSA, I. 12, .g. 15.30,
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fr., 1. 12, g. 16. "Porno" pol., l. 18, g. 18.15.

_
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17.10 Prog;ram .dnia
17.15 Teleexpress ·
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Kgełumo wsk i r.;;-:>

Ja":l

w

'PBeGRAM I

7.40 _EKpl'e$ g~ff
ParK t!:IJH'g", (~.$ .rekami - .
11.00 .. Inieńdoory"
Wtl~tna
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elialup.
9.00 ~VilMkml~i pora,n.ne"
ZlIcrot11l t Ra<1kowlc. .owOr li Su.
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lUNA
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.
1~.16 M~. tv Śfiiada'niowej
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Stra~
&"98 Pomoc Drogowa 981. PogotowIe Enel'getvczne KIelce _ Miastn 994 Klelee - Teren _9.<;6. Po.
go!owle Gazowe 31-20-20 t 992 Po.
gOl"'w;e wod -kan co -elekt~vcz

ne RPGM cZYnne w godz
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15~23.
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u.a

~taroltuno .....

-

1__K_O_ń_Sk_ie
_ _....J., .
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,,Pegaz" -

EO

.lJ7.

USA, 1.

l~,

..'Vlystic Pizza" g_ 15.30. 17.30. 19.30.

Uwaga! Za ' ewentualne zmiany
programie ..kia redakCja nie
odpowhda
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Ogłoszenia

23Z-óL

formaCja o us1ugach 911 Informo<;,ia PKP 930 Inform"';l" PKS
66-11--79 hotel .. Centralny" 66-25-'11.

NUMER 158

ec

POSTOJ;f; rĄKS"OW.EK: pl. WolnośC1 :m-92. '\lI. Slenkie-wiC"~"

Podobne zd-arzenie miał ]:ew i-cn miesz.kani~ okolic Plcj.cka. WjeChał \v Szumenie i to
w cent.:'um miast,a: na jedną z
cichych i spoKojnych uJi.czek i
zapal'J;:ował swego
.,malucha".
1l!a bagażniku którego były przy~
troczone d wa worki z tureckim
OOwa!'em.· Sam kierowca udał
się coś zjeść. Kiedy wrócił. nie
było 'w orków z zawartością. Z-ll.ku!piona za 800 dolarów. Zwisały tylko oddęte sznurki. Bvł
dzień. godz. 1'. (
Nasilają si-ę kradozie-że i rozboje. Brzed kilkGrna d·l\iami. w
porze wieczornej, załoga tuili"'
cyjnego samochodu, patrolujące
go peryferie Szumenu zauważyła
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!
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się

podoba. Zesta-

cne rozmieszczone po cztery osoby w pokojach. wyży
w.ienie im odpoWiada, są syte
l zadowolone. Wychodzą
na
plażę,' a pogoda ja·k dotychcżas dopisuje. W przypadku
pogorszenia się aury organi·z owane będą zajęCia świetlicowe.
Dzieci przyjeChały z Jarosła
wIa, z fabryki. która bUduje
silniki dieslowskie.
Nad pr.awidłowym przebiegiem
wypoczynku dzieci czuwa ponad 40-osobowy personel: sześ
ciu wychowaw<:ów z grupy l".(ł
dziecldej i dziewi~iu z g>I'U.py,
pqlskiej, a także iJnsku-kml'ZT,
wychowan.ia fizycznego i oobsruga kuchenna.
.
- Co dzieci robią w razie
ły

RYSTYCZNEJ .,lT" tel. 4,86-66
czynne do 16 w soboty do H.

Czwartek
16 siel'pnia 1990 r.

lonii bardzo

drobne
FOTOKATOLOGI
~Romeo" .
Wrocław 3, skrytKa 10Q8. M3-k
SPRZEDAM

pla.c.
00.

dom murowan'y,
W1e.r-z.bowa
11485-g

Star.a<:hovy~ce,

TANIO sprzedam
d wukół'kę 170X2-':!O,
S l.e n no-, Lipska 2.{l"

. przyczepkę

koł!l

http://sbc.wbp.kielce.pl
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nysę,

jadącą

bez

ośwle"t>le

nia i daIa kierowcy znald do
zahv;ymania się. Ten
jednak
nie zareag{)lwał i kontynuował
}a7.uę, - więc mH.icjanci pEłdąży
li 2:<l nim. W pevI/iIlej
chwili
nysa stanęła, a k.ierujący nią
wyskoczył i otworzył ogień do
zWi~jących się mHi.cjan.tów z
karabinu maszynowego ..kaŁasz
nikow". kładąc trupem na miejscu 28-1etnie,go st. sierż. Krasena Krystewa, oica dwojga d7;ieci. Zabój~ą .okazał się sze\t'egowi~, Geo.r.gj Gospodinow, który zdezerterował z koszar. Z.3bierająe ze sabą broil i ki·lka
magazynków z nabojami.
Coraz więcej odnotowuje się
kradzidY, rozbojów, włamań i
wyłudzeń. Jest to zjawisko nagminne. Toteż nhliejszą koresponde-ncję
tra'ktuję jako
ostrzeżenie dla przybyszów.
Pamiętajcie: nie wolno parkować
pojazdów n·a bocz..''lych. ci-chych
ulicżkach, a tylko na centralnY'Ch parkingach. Opuszczając
samochód, nawet na chwilę, należy go zamknąć na klucz, bagaży na bagażnikach zewnętTZ
nych
wolmo zostawiać "na
lasce l.osu". nie należy w odooobnionych miejscaCh do-kQlIlywać wymiany tO'W"a1"Owej (czy-t.
handlować) z niepewnymd osobnikaJ'Iti. Nieeh przyf;{)czone pr:zykłady posłużą z.a ost1'Zeienie!

me

JAN filmoLD

niepQgOOY?

- lThdzimy robie z tym d>Q/l•
k{)nale - mówi kie!'own.ik "KazimieI'Z Wojciechowski. -'- Mamy.
dużą świetlicę i moii:emy or.ganiZQwać ró;inego r<>dlza:ju koo.kursy
sporlowo-rekreacY:jnę,
p-yskoteki , i gry. W bliskiej
odległości od intern'atu znajdUje się boisko, gdzie nawet !iII
dni pochmu.rp.e można pobiegać
z.a pHką. W. razie de-szcZ'\l .chowamy się pod dach. Org.anizujemy równ.iei wyciecikl.
ZapytalJ.śmy dzieci o' wraże
n,la. Powiedziały n ia m, Żl! jest
fajnie. bawią ' się dobro:e. a. jeJi;renie jest slIwczne i OibJite.
Wiele' z - nici! wy.raziło chile
przybyci.a t·u w roku przyszłym.
O. ryb.)
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])0 naszej redakcji . dotarła
. wiadomość, że w BASENIE
KlELECKlEJ
TĘCZY
utonęlo dziecko. Po/;ączyliśmy się
natychmiast z klubem, gdzie
zupełnie zaskoczona
pracOtlJ.nica najpierw 'zaniemówila, :a
pater/l
potviedziala:
"Bui:e!
D~nczego
ludzie
wymyS1.ają
takie 'l'Zeczy"?
Wła-śnie,
dlac:::ego? Pr:.ed
kilku dniami .bylem na ob iJ!k.tuch tegD .klu.bu, gdzie obserwowałem zajęcia

z

wił

glasl

na s

Iti 2
go

Pl'2;)1

ko-i.
Wi'ZE

wojs
już

na l
czy!:
roku

dziećmi "1V

ramach -naprllwdę świctt~ie
zorgani;:owanej półkolonii. OdNad mazurskimi
bY1L'lijq 'Się tu 'zajc;cia SD:TnoiJUrony dtu starszych, 1l!tuka
jeziorami
plywaltia (właśnie zdawano
na kaTty pŁywackie), tl także
już od wielu lat w internacie Zespołu Szkół Zawodowych . "auka ,gry w te-nisa, a kier6W~
w Mrlligowie orgll'llizowane są '
-nik"p. WALDEMAR .Dor..fAŃ
kalonie letnie dla dzieci PNI- ~ SKI wsp6l-niG z ratownimem
cowni'ków Zakłądów Metalowych ' .plrmowaH zakup napród ,dla
.. ŁuC1lll:ik" z Radomia. Postw,:lOv,czest71ików. Komu więc za·
wiliśmy z01>ae.zyć, jak
wypoleży '!Ul wywolyw1nlitt ~wpl.o
czywaJą .dzieci llJa bcn
pięk
chu 'lU'Śród rodziców i. rzu·
nych "terenach. znanych z ma'wwniczych kl'ajebl'azów i ~
caniu ' kłód
pod
'Mgi
~or. Kiedy
docieraliśmy
DO .ludziom,
którzll
Ttaprawcelu. l'Irl!rą;g{»wo -powałi z.a~i-a
dę ć!nią oz siebie tvszystko, ®U
la. Joo·nak na boisku 1>l'zyszkolzapewnić ' dzieciom
godziwe
nym · słychać byro gwar i krzy-

wdkac;e? CzJJZb1J 'W: dzinM~
®i Ol.';a'l! wesołe =nOWY.
ki kcmktł'f'~ (jeżeli, 6CZY-Od w-ielu lat 1unkcje -kierow11Ji'ście,
takowa -iStnit!je-) .i
nilra koloni·i pełnI Ku"lllkn
WojeieChowski:
,;wo!.ff;lI -rynl!k"'1 I1waiajmf
- W ośrod'ku przel>ywu 188
naPLOTIO;, -gdyż Jut.me
-dzieci, w .tym o04 ·ze Z,w~ku, tyr.ke :;D1u.pm, me -i flk'l'uttm,
.Ra<kziecki-ego, -w raroaoeh W,Y'bezWZDlę.dmt.W ka:i:dęj Ptwimi.aDy k<rloniine-j.
KieroW\llili ~ detk:n4Ć ka2degf> ::
kiem g!"UllY
radzieckiej
jest
Anćtri~j Bykow. ldóry
lJOwU!--. nas., ~le, QJ!z u,pT-.zel1mnin_.
B?iał ' lmTn. ':re t1zit:clom na (Iro..
"rHPJ

s

Te1efo • nłerwencyjny
DOKO~CZEl'nE

ZE STIL J

by:oo 'sq budzo T-O?ne i nie w'ieIll
.cz~

sU: ~ymać.

w.szy.&tko.. czego E1.u5za m·pr.a,g- ~
Wiem j.ed:no. że <nie nrogę ' j
.ńie. Nonsens. jestem w Jl.odob- .. nie ehe!::
Ławiać -'S;n:m -przenym pał.ożen.ill i -wiem. ja~
ciw Jego oku, bo ojea me -się
.szy.bko nasi panQWle zapominaią
je<hlęgo, -a z dru.giej strony tam.
o swy.ch dt4ieclaeh i. ro.n.ach po- I za -granreą, bunt.uje .. tę tych
z-ostawionycll }II ltra~, o t.ym.
.naszycll męż.ów · i ojcÓ'W J)l'~iw
U! na p-rzyklad .zbliża .sie rok
;staTej 'm.dzinie. Mam pismo Poszkolny,
wy-prawka Jlla ,llierw'klnii amet:Yka~ , -JN .który:Jll
.s:zoklasist:y .:lrosz.t,uje blisko p.ół
:pewna .firma reklamuje ..sie. i.e
.milicna.
załatwia e.mj.gr:mtom .ro"-wody.
A ,;iakie pl:.llw..a mają pn-zastaZacisnę .zęby.i nie P<>1.WOo1.ęL
wione ' w kraju żooy j oowd?
aby moje dzi€C'ko ooczU1o brak
.Musicie Jroniecz.'lU:! n.apisać. odojca, .ale ..mam .przecież .O;J!r.anipowiedzie·ć.na nasze pytania. 11
cwne mo.iJiwo.śei zarabiania. 00
ja t{!<Il wasz artykuł wyślę do
..$para cz-ęj,.ć czasu muszę l>OŚAmeryl!:i . .nie-ch wiedza.
wi~ić na prowao'Zeuic
domu,
wyehowanie syn.a. .Jak długo
•
jean ak P6'Ciągnf: na tych wY$)- ,
ki.ch J>br-otacn i d:laczego ja
Pttblicysta ..Echa DP.1a"" zbie&Urna :mam pon<r.>ić cały tru<i,
ra już materilłły do taki~ argdy je;<t przecież ojo::iec, choć
tykułu. zgodnie zreszta .z zadalek-o?
powł-edzią .;Telef~nu". że wo;ó-cimy do problemu. jei~i bę
Radz1!iście, aby zaskgać rauy
dzioemy mieli więcej takich sygu a<lwokatów, to też kosZ)tuje
nałów.
s;Y.)-!'O i te infol"lnade t,\lm zdo-
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W· regionie Zatoki Perskiej
utrzymuje się względ
Do Amm:wu przyśrodę z Iraku Z1 Japon. '7vl~ł,·oo. 1'7 Czcch()w oraz
niegrupa turystów chhlW porcie
Akal':a, jak
dyrektor
generalny
, wJ'-ladowuie się wyłącznie żywność dla. 11"aku, nato'miast ,.ani jedna kropla irackiej ropy naftowej" - jak powiedział dYl'ektor nie wypły
nęła z tego ptn'til.

Zatoce Perskiej

ID

w celu uczyrril'!Pcrskiej ,,!l1orzem
pokoju". Wyw:olałą- t takie zaskorzenie w Teheranie, że tamtejsza rozgrośnia
natychmiast
przerwała swój program,
aby
poinformować o ofercie p-"eZY<.funta Iraku, P6iuiej rzecznik
irallski uznał ją Z:l baxdza zaaia

wysiłków

lIia Zatoki

chęcaj'lcą.

trzeba
więcei

się uspokoić, nie mówiąc
o agresji wojskO'.~ej i

gro:i.bach wojSkOWYCh
to.
najpilniejsza sprawa"
powiedział Cheyssoil.
Jego zdaniem, .,rolrowania są całkowicie
możliwe".

pod-ała
lihijska agencja
płk. Kadafi zaproponował w środę, aby Rada Bezpieczeństwa zeb~ala się w
Gene-

Jak

J.ĄNA,

Nie -ulega wl\tpliwo.ści, ż ugodowy krok Saddama Husajwie "dla przykcia rezolucji rena ma na ceru przełamanie pogulującej. sytuację
w zatoce,
zie
litycznej izolac.ji, w jakiei zna- , zg.odnie
z
Kartą
Narodów
Kapitan rris~c'LyeieJa b~ytyj
lazł się Irak. po nap-aści na KuZjednoczonych", Kadafi wyraził
skiego ..York" 0swiadczył.
że
wejt, Prezydent Iraku liczy
opinię, że posiedźenie rady
w
brytyjska
flotylla
patrolowa . uajwidD.cznief, że tran zachęco
Genewie "umożliwiło.by niektósperm misję
czysto obronn.ą,
ny usfępstwem Bagdadu
nie
rym przywódcom arabskim wyktóra ma. na celu. ochronę . inteprzyłączy się do międzynarooo
pllwiedzenie się" na Corum tej
resów brytyjskich' i pl'zy:i;lciilł
wyeh sankcji antyit:ackich i po-instancji.
Przywódca
libijski
W. Brytanii w regionie przed
może mu
pJ:Zcl'amać
blo.kadę
nie sprecyzo\yal iednak, jacy
wszelkim atakiem Iraku. "Je-morską, któr'a już zaczęła funkto Jlrzywódcy arabscy nie mosteśmy tutaj, ab,r uspekoić nacjonować.
Irall.
Skrytykował
gliby się udać do Nowego Jorszych przyjaciół z Bahrajnu i
wprawdzie aneksjęKuwejtu
ku ,a mogliby si~ wypowiedzieć
innych krajów zatoki" poprzez Irak, ale jest również
tylko w Genewie.
wiedział
kapitan.
Nawi<)zując
wrogo nastawiony do obecności
do informaCji, z których wyobcych flot w Zatoce Perskiej.
(PAP)
nikało, że Irak
mógłby
użyć
Zdaniem ekspertów od spraw
tŻebroni chemicznej w regionie
strategicznych w Londynie, 0!est kapitan stwierdził, że "na ra- ferfa Saddama Husajna ma
zie jest to mało prawdo!.lDdobprzede wszystkim na celu. zaite.
llC".
pewnienie rrako.wi popal'cia inhęe
tegrystów muzułmańskich i zaPrezydent GEOIlGE
BU Ił'
ym.
pobieżenie ewentualnemu
konKorespondent PAP,
Marclł
UJzwo1ił dowódcom amerykań_
yb.)
fliktowi na dwóch fron.tach.
Maszck: Prezydent lraku Sadsk.ich okrętów; w Z.Ioto'ce Persdam liusajn jest niestrudzo.ny
kiej na u.życiff "mirumum siZgadzając si~ na resv;=ldowa- .
w zaSkakiwaniu świat a swymi
ły" konl.e(''%łlcj der wstrzymania
nie
układu.
algierskiego,
Sadposunięciami. W śro.dę
wpra. iL'aclli~.go eksportu i lłruem8dam łfusajll czyni zadość gIĆl'l
wił Wszystkich w osłu.pienie 0.trła
żliwienia dostarczenia do tąo
nym
żądaniom nllcionalistów igłaszając.
że
jest
go.t6w
przystać
krajn towarów przez zagra/WIE
rańskich powiedział
Philip
na
stawiane
przez
Iran
warunnicznych do-glawcó"\v. Jak pcrin,toRobiD.~, dyrek.tor depal1tamentu
Iti zawarcia układu pokojoweformowat , środę wicezorem
się
blisko.wschodniego w Między
go między
obu
państwan,L
pratn-1CY
u,chowae anonimlzie
naro.dowym Instytucie Badań
Pi'Zyponmij,my, że wojna i racwośe: pncdsŁa wiciel IIdministra~
nuStrategicznych. Robins dodał.
ko.-icańska ,
rozpoczęta
we
rji
amerykańskiej,
posłanie
Saddam Husajn "nie ulIce,
" -a wncśniu w 1980 roku, atakiem że
prezydenla ma być przekazane
aby
polepszenie
sto.sunków
mię
wojsk
Iraku
(prezydentem
był
,że!
\III czwartek
flocie ameryka-ń
dzy st. Zjednoczonymi i Irajuż wówczas Saddam Husajn)
ają
skiej w zatoce. "Mhtimnm ko.nem doko.nało się kosztem jego
na Iran, trwała fi lat i zakoń
nie6:mych środkcJw"
moie 0własnych Po.zycji" .
czyła się rozejmem latem -1988
ZnaCZ:l.6 kroki, mające na celu,
roku. Od tamtej pory obie strozatrzymanie statków i niepopod patronatem
Jak do.rrosi AFP, były franzwOlenie im na kentynu&\Vanie
pokojowe, ale
cuski minister spraw zagraniczl' jru..
ich efekt był mizernych Claude
Chel'sson
oś
powodu sztywnego stanowiadczył w Radio--Europe l, ż~
Za 48 ,"odzin, kiedy przybę
tak Iraku, jak Iranu.
"ani przez sekundę" nie wierzy
dzie l u iracki frachtowiec z
w możliwość sojuszu międty Iładunkiem broni
Dlałolu~libro
rakiem i Iranem po ostatniej oW środę Saddam Husajn Po.wej i amunicji zakupionej w
fercie Saddama Husajna. Cheyswiedział, że Irak uznaje 'ukiad
PolSce, Akaba może stać się
son, który jest jednym z wyalgierski z roku 1975 w sprasceną eksplozywnej konhontasłanników preZYdenta l\fitteranie granicznej rzeki Szatt el
eji pisze "The Times". Na
ktÓl'y _ to układ jedno- , da na Bliski Wschód, wyraził
miejscu będą w tym czasie alIi3!r'llliue wypowiedział bezpo- ' opinię, że pozycje Husajna "Po.merykańskie
onęty
wojcutwierdzają niepokój,
jaki odprzed rozpoczęciem wo.jD.e towarzyszące lDtniskowcowi
czuwa obeclue" prezydent Ira'przeciwko Iranowi. Zgadza
"E.isenhower", które będą moku.
tak,ż.e na wycofanie
wojsk
Iły go przcehwyero i wysadzić
_ "r""lTiM, Z terytorium Iranu ona jego poklad desant. I'L'ak
Zdaniem
byłego
ministra
natychmiastową wymianę
zapo'\
iedziat, że będzie to 11spraw zagranicznych. Husajn
wojennych. Są to właś
w~;i;ał
za "IlGwainy akt apragnie
"uspo.ko.ić
irańSkiego.
warunki, od których Teh€cresji"... Informacje o statklł z
sąsiada.,. z tego
jeszcze nieran uzależniał zawaroie uldap.lską bronią donosi tewe
można wyciągać wniosków, że
.pokojowego z Bagdadem.
dziennik z Akaby - wzmel!:ły
dojdzie do sojuszu między obu
napięcie i pnybli:iyły o krok
krajami. Wchodzą tu
grę
przemówieniu Saddalu Huperspektywę
zablokowania tepodstawowe względy historyczzdObył się na coś niebywago portu, raezej jednak przez
ne, tradycyjne. które stawiają
do.tychczas w odniesieniu
Zachód,
niż
Iuael
..•
o.ba kraje na przeciwległych poIranu, a miano.wicle
zycjaCh. Sądzę - dodał Cheysprezydenta tego kraju
"Daily Tdegl'aph" pisze nasan że można
już
po.wie"drogim
bratomiast, że statek ów wiczie
dzieć, iż (Saddam Husajn) przygo do. polączeczołr;:i i c:u-,śći do tzolgów.
znaje się do popełoienia mię
dzynarOdowego błędu przez 0kupację
Kuwejtu.
Na razie
(PAl')

Z ostatniej chwili.

Je-

\v
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Surowe warzywa
zapobiegają rakowi
Surowe warzywa zapobiegazachorowaniom na raka. Do
takiego doszli badacze
F.i.J1<111'Vllsc:y,
którzy odkryli
w
dwie
substancje,
w rozwoju ra~'~n''''J'' one metaholizm kowy ch.

te o.świadczył
grupy badawczej
- są skutecz35-36 godzin, Poone zniszczeniu
dział
em ciepła, najlepiej
spożywać suro.we warzycodziennie w
celu unikzachoro.wania na raka.

rer-

~a

ó.~-

Odkrycie uczonych z UniwerAkila
stwierdził
wiciel
krajowego. . 0onko.logicznego Sio Wadowodzi
z naukonktu widzenia, że s:powarzyw
przyczynia
zwolnicnia rozwoju ra(PAP)

• W
wyniku
krWIi\\Y('\1
rozruchów. do jakich dllszlG
miC:dzy rywaliZtljącymi ze soJ>'l fra.k~jaDli m.urzyńskimi \Ii
tncch aglomel'acjach murzyń
skich \li pobliżu Johannesburga zgin~lo 145 osób - .oświad
czył w śl'Gdł: rzecznik poli,'ji.
Dokładna liczba rannych
w
st.arciach, h'wających od po uiedziałku,
nie
jest
znana.
• \V środe: po poludniowl'j
Według nieoficjalnych irć. dd
modlitwie Anioł Pa.ński, od- przekracza 3GO osób.
prawionej z Wiernymi przybyłymi' dw Caslel Gandolfo z
• Po-m.r w jedll6-j z n6WOjorskich' slacji lransforma~Q
różn)'ch stron ś\viata, pallie-ż
rowych )Jb'Zbawil U bm. prądu
ze
szczególnie
scrdeczn}'mi dużą ezęść no",voj61'Ski ej dl/,iclpozdrowienja~i zwrócił się do niey Manhattan, ,;dzic zna.jdują sit: siedziby wielu firm
Pola.ków, mówiąc:
i banków.
- ł;ączymy sił! w dniu dzjsiejszym
sposób silcze,"vl• W ' czwartek
prC"ZydMtt
ny z Jasną. GÓI'ą zwycięstwa Bush Mil Pl'Zyją& w swojtj
- jak zwykł mawiać prymas rezydencji w stanie Maine
tysiąclecia,
świętej
pamięci króla· Jordanii Husajna, któkardynał Wyszyński z wszystry przybyl w iil'odę' d.o Wakimi
zgromadzonymi
tam szyn,ętonu. Jak podają .~w
pielgrzymami. Łączymy się w ne ir-ódla, król Husajn prndniu. ' w którym naród nasz każc prezydentowi USA
list
wspomina 10 rocznicę "Cudu od przywódcy Iraku, Saddanad Wisłą".
ma Hu.<;ajna.

'Y'

rters iego

l

WYPI\OKI

ROZBOJE

Welninie (gm.
Solce
Krzysztof
Ł. (I. 2.2),
"maluchem" podczas
wyprzedzania potr",eił rowcrzystlt Władysława li. (1. 6(), k.J.óry

W PiekosEowie dwaj za_
maskowani lllężczyźni steTrOl'Yzo'\vali l10żem idącą drogą l1'clcnę G. i jej cól'1~() Katal'Zynę,
zabrali im 230 tys. zł or ... z
srcllrlly l>ierśc1onek.

•

W

Zdrój),

kicrując

p.niósł śmierć.

•

Na

trasie '\' losac'1.owa K.
(4.
z
nie
ustalonych przycZ)'1l :.:jechal do
rowu i uderzył w drzł'wo. Kierujący, jego żona i- cerka zostali ralllli.
• W Skari,ysku na ul. NiepOdległOŚCi
Itjerujący
fiatem
126p
Jacek M. (1. 21) zjechał
z jezdlli i uderz.ył w przydroż
ne drzewo. Kierujący i dwoje
pasażerów dozna.1i &btażcń ciaKurozwęki
Wojciech
21), kierując
skodą

WŁAMANIA

Na terenie wojcWUtht \\ a
kieleckiego ostatniej doby dokonallO 9 włamań, w tylU 6 do
kioskUw "Ruchll".
SAMOBOJSTWA
• W Smogo'l'zo'wie, gro. ~Iop
nica w zagajniku leśnym popelnił samobójstwo
przez ])0wieszt'llie Krzysztof P. (t. 38),
a w miej.~wości Kostrz,,!;zyn
(glU. Złota)
pG'\yjesił
sic wc
w]asncj stodole Feliks
(l. 69).
(. k)

la..

~edy

reIllont ,via duktu
na ul. Słowackiego w Radomiu?
. kiego oraz jak orgabizac) jn ie
Willd~t na ul. Sło.wa~kiego
rozwiązać Skrzyżowanie przy ul.
w Radomiu wymaga natyclrmiastowego remontu kapitalnego.
Domagalskiego. Brak odpowiedzi
na te dwa podstawowe pytania
Skorodowana m~talowa konstponoć.. wstrzymuje
rozpoczQeie
rukcja oraz TIczne ubytki beto.prac. Czas na- decyzje... (wlm)
nu mogą w niedalekiei przyszłości doprowadzić do katastrofy.
Ruch kołowy na tej ważnej arterii ko.munikacy jnej w mieście
ostatnio oz;wet uległ nasileniu.
Wie1otonowe, ciężarowe samocho.dy jadąc w kierunku Ostrowca,
Rzeszo.wa dodatkowo.
niszczą
Wojewódzki Do m Kultury im.
nadwerężone przęsła wiaduktu.
J. PiIsuds'k ;eogo w Kielcac h l il Trzeba natychmiast podjąć de!o l'lTIU je, że istnieje mozliwo~c
cyzję o zamknięciu ul. Słowac
podjęCia przez pr:lco.wnikó\V zakiego na odci:1ku od uL DomatrudnIonych w pjacówkach k:J.Igalskiego. do ul. Nowogrodzkiej,
tury nauki w Państwowym :t;aZanim to nastąpi nale~ rozocznYm Studium O"w ia t y i K ,lstrzygn.,ć,
czy
pl' jektowana
tUl'Y DOl'oslyc:h.
trasa w Radomiu, tzw. północ Warunkiem
przyj~ia
na
południe ma
przebiegać
obok
pie:-wszy rok nauki jest uko nczy Po.d wiaduktem ul. łow cczcnie szkoły średmej oraz uzyskanie pozytywnego w y niku
w czasie rozmów kwa lifikac yjny ch,
Szkol a ta kształci w następu
ją c ych
specjalnQściach:
te a tr,
teatr lalek, taniec , upowSIe c hn :anie sztuki, organizacja wvpoczynku kulturalnego. organizacja pracy
kulturalno-oświa
towej, grafiki artystycznej i r .kodzieła artyslycznego.
Szczegółowe informacje wraz
z wykazem
międzywojewódz
dzie"it;cio!ec:a wyka!.ywali w
kich o;;rodków dydaktycznych
tej sprawie
jedZllk
wyją ti pr-o.wadzonych w nich specko\vą
opieszalość.
Wprawjalnośd
oraz
karty zgloszen
dz.ie w 1988 roku
w
Razainteresowani mogą otl'zymać
dz.ie
Miej<.kiej
po lawiaw WDK, w DliaJe Progl'amono ten
problem,
ale
osowania Dziaialności K uJtnralnQby
odpowied:t.ialne ' najwy-Wychowawczej i Doskonalenia
Zawodowego. w pokoju nr 31,
raźniej baly S!ę ucZ\'nić coś w
tej, 490-41 w. ?:l,
tej spra'l.vie i po prostu odłe
Kandydaci na I rok studiów
żyły ją do akt. Przypuszczalskładają poda.nia we wskaz-anych
nie chciano w ten Po.sób zamiQdzywojwódzkich ośro.dkach
pobIec ska~dalowi z po,",,"oJJ
dydaktycznych 7.10kallzowanych
tak spóin!o.!lej reakcji.. Odło
w różnych miejscowościach w
k";tju.
Termin
upływa
.25
żenie sprawy d
akt co j~st
sierpnia 1990 r.
(apIs)
rt ·" ,r.oznacwe z jej p:-z.cmilczen:em. !lie oznacza jedna'(,
 że jej n!e ma. Stąd prdjęfu
NUME:l 158
teraz tę ,o dważną" decyzję-.

Szansa dla _wrażliwych

Dlaczego Hitler l qoering dopiero teraz
przestali być honorowymi obywatelami Poczdamu?
W śr-c;(ię 15 bm, Rada Miejska Poczdamu na wniosek Magistratu
podjęła historyczną
uchwałę , na mocy której
z
listy hono-row;>ch
obywateli
miasta skreślono Adolfa Hit~ lera i Hermanna
Goeringa.
Hitlerowi przyznano ten tytuł
10 kwietnia 1939 roku,
natomiast Goering,owi - miesiąc
wcześniej.
Pewne światło

na to, d!aczego zajęto s:.ę tą sp!a~vą do.piero teraz, rzucajq niektóre
dokumenty, między innym korespondencja
między Archi\VUln Państwowym w Dreźnie
Uniwersytetem Marksizmu-Len inizmu w Smoleńsku. Jej
l ktura pozwala p,zypuszezać ,

że

z

już od dawna wyeho<izo!lo
założenia, i·ż sprawa ta zo-

stała załatwiona wraz z
ściem w życie dekretów

wej, ówczesnej radzieckiej
administracji
wojskowej w Niemczech (S MAD) w sprawie denazyfikacji, w dekretach wysokiej rady konh'oli n~e ma
jednak
żadnej
wyrab.ej
wzmianki na temat
ho.n.orowrch
obywatelstw
byłych
bonzów hitlerow kich.
Tak
więc w sposób
obowiązujący
z pra'w'!Jego pU'!Jktu w:dzenia
powinna byla je unieważnić
w
stosunku do o:rreślcnych
osób Rada Miejs;{a.
Radrd miejscy w Poczdamie
(ClY tylko 0''1 i?) przez cale
http://sbc.wbp.kielce.pl

l

(PAP)

EO
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r h lBezhramkowy remis
tJ.:_ Jta stadionie wParyżu

i

.!

!

w rozegranym wczoraj" wie,c zorem na Stadionie Parc de Princes w Paryżu tewarzyskim ' m~zu piłkarskim reprezent:u::;a POLSKI zremisowała z FRANCJĄ 0:0. Sędziował M. Midgley z Wiel_
kiej Brytanii. Widzó~ około 13 tysię cy.
• Andrzej Strcjla\l; trener reprezentacji Polski~ "Jestem zadowolony z wyniku,
p rzede wszystkim z postawy drużyny, któ-:
ra stworzyła trzy znakomite syhiacje podbramkowe, zaskakując
gospodarzy nieschem/ityczną ' grą vi ataku. W perspektywie spotkania- z Anglikami na Wem!>ley ,(1.1 października) w eliminacjach
mistrzostw Europy występ "w Paryżu był potrzebny zawodnikom
do nabrariia wia!:y' Vi swoje 'umfejętności".
• Michel iiIaiini, ' trener reprezentaeji Frant'ji: "M~cz stał na
dobrym pozioń'tie:"" Ni1si napastnicy wykazal.i, że drzemią w nich
potencjalne możliwości. Niestety, brakowało im i konsekwencji i
przyspieszenia w decydujących momentach pod bramką Pola-

.J

Koszykorski cyrk

a

•
W najbliższą
środę,
22
sierpnia,
piłkarze
Korony
Kielce zmierzą się na wlasnym boisku z Siarką Tarnobrzeg w trzeciej rundzie' Pucbaru Polski. Jeżeli kielczanie wygrają ten mecz, to tydzień później (29 sierpnia) graf
będą
równie" przed wlasną
widownią
Z pierwszoligowym
Ruchem Chorzów.
•
W swym ostatnim meczu
kontrolnym przed
sobotnią
)lTemierą w
lidze regioną!ne j
piłkarze
Granatu
Skarżysko

zreluiso"\\'ali

\v

\"arsza\vie

z

Ursusem 1:1 (0:1). Bramkę dla
Granatu strzelił 23-letn.i Leszek Dolęga, który po ukoń
czeniu studiów na AWF
w
Białej Podlaskiej
\Hócil do
-lllacli'rzystego klubu.

Czy WIeCIe, ze ...
• T,'lko dwadzie~cia osób
będzie
reprezentacja
Pohk i na rozpoczynające się
27 bm . w' Splicie mistrzostwa
Eurąpy w lekkiej atletyce. Do
Jug~'la wii
pojadą
dwie zawodniczki (!) i 18 zawodników.
Tak skromnej
ekipy jeszcze
ni~
wy~ylaliśmy na tej rangi
lic'ty Ć'

imprezę·

•
Wydarzeniem
mityngu
lekkoatletycznego w Grossetlo
był start po dlugie.i
przerwie
spowodowanej kontuzją świet1lE'~O

~rednjodystansOlvca,

"e Cramma. Brytyjczyk
gr I bez trudu bieg na
metrów w czasie 3.35,98

Ste·

wy1500

z
pewno~cią będzie miał
wiele
do powiedzenia na' tym dystansie na ME w Splicie.
opr. (paski)

Z AZS AWF

grojq

wArgenty·

n ie doskonale. W grup ie eliminacyjne)

wygrali

•

Jugosławiq

(a3:77), D w
ćwierćfinale rozprawili się nie tylko z
Amerykanami, ole również % Austra lijczykami
(89 :79)
i Argentyńczykami
(92 :76). W ich drużyn ie
doslown ie
.. szalejq" no parkiecie b yli
gracze
zDy/odowej ligi NBA - Jose Orti. ':i
Ramon Rivas. W świetnej formie SQ
też Jugosłowianie, którzy w
ćwi erć·
finale
wygroli
z Brazyliq 105 :86
i ZSRR 100 :77, a wczoraj z Grerją.
W zespole "plavieh" p ierwsz oplanową
postacią jest Toni Kukoc,
wspierany
przez św ie tnego rozgrywajqcego, Dra ..
iena Petrovica. Natom iast
Ąmerrka ·
nie mieli duże kłopoty • Australijczy·
kami, wygrywojqc tyl ko jednym punk·
tem - 79 :74. Worto dodać, że Aust·
rolijczycy prowadzili jui: w tym me ..
czu różn i cq 13 . punktów (70 :53) I Fi·
nisz koszykofZY USA był jednak im·
ponuJący .
(paski )

Korespondencja

.
rzesnl8

I·-igowa
l'

turnieju indywidualnym, ~tóry niespo·
dziewan ie przyniósł sukces Kn,sdof.wi
Swiqtlrowi z Broni. Radomianin wygr:Jł
kolejno osiem p:utii, zwyciężajQc .... w
półfinol.. I'odsiadl~, w finale Cz,i,c'
.iego • GKS Jastr-.ębie.
A. I'AWlOWSKI

własna

z

Gdańska

"Na obchody dziesiątej r(lczWcy powstania Z'viązku. to
tylko próba. Na 100-lecie zrobimy lepiej"
powiedział
LECH WAŁĘSA, r(lzpoczynając drugi dzień IgrzYsk ,,solidarności". Intuicja nie zawiodła paną,
Przewodniczącc!to,
bowiem to, co wydarzyło się w gdańSkiej hali Qlivii znacznie (Idbiegało od (lczekiwań kilkutYsięcznej publiczności,
Występ l1merykańskiej
druźyny kOSzykÓWki Rarlem Wizards z Nowego Jorku mial być wielkim WYdarzeniem i okazją do wspaniałej zabawy. Niestety, nie był._
Do hali Olivii pr zybyłem
przezornie przeszło godzinę przed
rozpoczęciem
imprezy i...
z
wielkim trudem udało mi się
zająć dobre
miejsce!
Magnes
wielkiego koszykarskiego cy.rku
działał wię<: niez,awodnie,
pomimo tego, że reklama nie była chyba najsilniejszą
st roną
organi,zatorów. Spacerując po
Trójmieśc-ie
zauważyłem
w
ciągu dwóch dni zaledwie d wa
plakaty
reklamujące
występ
gości z Ameryki. Być może jednak odwiedzałem niewłaściwe
'miejsca. Najważniejsze w koń
cu było przecież to. że w niedzielę. 12 sierpnia, siedziałem
na widowni i czekałem cierpliwie
na
godzinę
20. Ktoś
chciałby zapewne wiedzieć, co
może robić blisko, pIęć tysięcy
ludzi w olbrzymiej hali, gdy do
rozpoczęcia sportowego spektaklu pozostało więcej niż 60 minut? Otóż ta publiczność może
się doskonale bawić! Organ hatorzy spisali się ~nakomicie po raz p iel'wszy, a zarazem ostatni tego wieczoru i nie
pozwolili. by ł!: tokol wiek !i.ię
nudził. Na estrądzie -pojawiały
się :zesp.oły rO,zrywkowe. a
ją·
zacż);n'ałem ';'vie'rzyć,

że

będę

uczestnikiem
prawdziwego
show w am er y kailskim stylu,
w którym sport jest jedyn:e
pretekstem. Ale moje nadzieje
okazały się płonne.

O godzi nie 19.40 Tadeusz Drozda, prÓbujący swych sil
w
niełatwym
zawod<zie
spikera.
poinformował o przybyciu
na
mecz Lecha lVałęsy wraz z mał
ż()Ilką Danutą. W chwilę potem
na boisko wbieogU k oszykarze

EXPRESS LOTEK

Radomiu!
~

le.,..

EO

Grecją.
Portory kończycy

Gdańsk w

Jui za
dni, , wneinia tenisiści
altONI Radom pojedy"'iem •
"lubem Andneja Grubb, i Leszka Kuchar"iego - AZS AWF Gdeń.. roz'
poczną rozgrywki o mislnost_ l ligi. P,emier:a selonu odbęcb:i. si. •
Rodomiu i choć najlepsi pęlsc, .awodoMcy nie w,slępują j u i . gdań"iej
drui,,,... a w ICJgranic.ln,ch
lach, spotkanie benia... ln.. • "'tual·
n,M wic.misln.... kroju I pe.nościq
cIostarcz, emocji.
Trener Broni, Andrzej WIATRAK tym
razem zmienił system przygotowań do
ligowej rywalizacji. Radomianie
nie
byti na obozie. gościli natomiast kilko dni na Slqsku. 'rolgrywajqc tom
mecze kontrolne z l-ligowymi drużyna
mi. z którymi wkrótce przyjdzie im się
zmierz yć: w spotk.oniClCo
mistrzowskich.
Re."ltaty tych .lconfrontacji n i.. ' były
kon.ystne dta Broni, która przegrała
• aoildonem Kalowice ':10, ., Górni.iem C..erwionka 6:12. ",istn.", kraju
AZS Gliwice 5:13 i GKS . Jastn'tbie
':10. ole pojedynki te zarówno przez
rodomion, jole i przez ich rywali trok. .
tOWQne były treningowo. W mećzoch z
zeJpołam i śl qs kimi najlepiej w dr uży.
nie Bron i spisywał się rutynowany Jan
Molenda.
'
N~ zakończenie pobytu na
~'ą sk u .
,odornionie startowali w Ja strzębiu w
11010";

W Buenos Aires, na odbywajqcych
• hali Lunaparku mistrxostwach
koszykarzy, doszlo wczoraj do
duiej sensacji. Broniqcy mistrzowskiego tytulu Amerykanie przegrali w
ćwierćfinale •
koszykarzami
Puerto
Rico 79 :al (45 :U), którzy d.ięk·i temu
zWJ'cięstwu zajęli pierwsze miejsce w
grupie z kompletem wygranych poje·
dynków (3). W innym meczu ~ej fart ,turnieju
Jugoslowianie
pokonali
Greków 77 :67 (36:32). Wiadomo więc
już, że w spotkaniach pótfinalowych
Jugosłowianie zmierzq się :z Amery·
konarni, a zespół Puerto Ri'Co le
Zwiqzkiem Radzieckim, Brazylią lub
się

świata

IGRZYSKA SOLIDARNOŚCI : GDAŃSK '9() :

był dzień · później ... \\.,

ków".

Polaey grali w składzie: Bako - Czaehon 'ki, Robert 'Varzyeha,
Kaezmarek, Kubicki Krzysztof l\'arzyeha (84 min. Lukasik),
Prusik (45 min. Szewczyk), Tar:>sicwicz, Ziober Dziekanowski (76 min. Nawrocki), Furtok. Do Paryża nie przyjechał z
Clas"ow kontuzjowany Dariusz Wdowezyk, a Roman Kosecki
rozchorował się podczas podróży samolotem do stolicy Francji.
Dzień wcześniej w Caen zmierzyły się w towarzyskim meczu
olimpijskie repr ezentacje Frandi i Polski. Pojedynek zakończył
się l'emisem 2 :2 (1:1). Bramki dla naszej drużyny strzelili: Marek BajoI: z Igloopolu Dębica w 37 min. i R~'sz ard SŁaniek z
Górnika Zabrze w 46 min., dla gospodarzy Loko w 11 min. i
Bas lir(~ w 48 min.
(paski)

SOllÓARITY ·GAM ES

1, Z, Z1, 33, 39
SUPER LOTEK

l,

18,

Z2,

23,

26,

3Z,

31

Na zdjęciu poniżej: Krzyszłof Swiątek z Broni
RacJom
zademonstrował
Jasłrzębill

w
przed . ligo~
wą premierą, wYClywajltC turniej z ndzialem kadry AZS i
CZOIOW)'ch ślą kich zawodnil<6w.
Fot. A. Piekarski
obiecującą

formę

2algirisu KOWno oraz entuzjastycznie witani gwiazdorzy wieczoru zawodnicy lIarlemu
Wjzards. Rozgrzewka, jaką zaprezentowali goście zza oceanu
podniosła temperaturę na
widowni o dobrych
kilkanaście
stopni i sprawiła, że nikt nie
żałorWał wydanych na bile<!; 30
tysi~cy
złotych .
Dunk-shot,
czyli Wło:ienie piłki do kosza
na wszeUs:ie Itloi.liwe sposoby i
żOiIlglersk-ie POpisy Piłką WYwołaly niesłychany aplauz. Zespoły skorzystały także z okazji do
wspólnej fotografii z Lechem
Wałęsą, ~zym najwyraźniej zachęciły go do spróbowania swych
umiejętności na parkiecie. Dokładnie o gOdzinie 20.00
Le ch
Wałęsa rzucał w kierunku kosza. Za trzccilll razem celnie.
.A co potem? Co dalej, po tak
imponujaCym
i
wspan,iałym
wst~pie? 'Niestety, początek meczu Okazał się końcem zabawy.
AmerYkańscy koszYkarze Wyszli na boisko, aby bawić się grą
i zaChwycić pUbliCznośĆ efektownYfni POQisami. ,~a t ym polega' ich praca. Zawodnicy z
Kowna potraktoWali spofk.~nie
bardzo poważnie. W ich grze
Wiele byłO niepotrzebnej nerwoWOŚci i, proszę mi wierzyć,
brutalności. Za każdym razem,
gdY Zawodnikom łlarlemu udałO Się -WYmanewrować przeciwnikó\\', akcja przerYWana
była faulem. lV!ijały minuty, AmerYkanie bYli coraz barQziei
zdziwieni. Litwini zdenerwowani, a widzowie znUdzeni. Wykorzystując przerwy
w
grze
członkll!wie eki·py amerykańskiej
z NOWego Jorku starali się coś
wy.t.lumaczy~ organizatorom. sę
dziom i
trenerowi Zalgirisu .
WidOCZnie jednak POrOzumienie
pOmiędzy
supermocarstwam·i
mo:i.li'we jest tylko na najwyż
s~yrn
szczeblu. Widowiskowe
akcje moŻJIa było poliCZYĆ na
J).alcach jednej ręki, ale nie
była to wina .. Czarodzi,cjów
z
lIarlemu" .. ,
prawdziwY
~is
wesołego
~owania dał MauDY Sokoł
z NBĄ. N iestety, towarzyszący
mu Polscy sędz iowie (jeden do
przc,rWy, . dru.gi po przerw ie)
psuJI WsZystko p8eudoprofesjonal.ną powagą.
Na sekundę
przed koń('oW" syren_ Sayee'
lIu nt aqioJ popisał się WSPaniały.., rzutem a pOło~y
heiska,
ustlłlając Wynik SpOtkania na.96:95 IłIa 2aJltirisu. Ą w'ec sensacja? Na pewnO nie. ZawodnicY ame<t'ykań9CY l)rzeWY78za-

li _~i'h"'inÓ''jV Pod każdy-rIl Wzglę-

POWyżej
reprodukcja biletlI
wstępu
na
mecz koszykarzy
Harlelnu Wizards z Zalgirisem
Kowno.
Repr. JERZy PROKOP

dero, byli lepsi w każdym elemencie koszykarskiego rzemiosła. A jednak przegrali.
DI·aczego? Odpowiedź jest bardzQ,
prosta. W 17 minucie drugiej
części" spotkania um yślny
faul
zawodnika Zalgirisu spowodował kontuzję Burneta Adamsa
Jak si ę póżniej okazało. wyje-:
dzie on z Polski ze złamaną lewą ręką. I choć
koszykarze
Harlemu nie wiedzieli jeszcze,
jak POważne skutki ma 'upadek
kolega
na parkie~. zupełnie
p rzestali intereSowa~ się gorą.
\V 'Ameryce myśli się nieco inac~ej i dla profesjonalisty jest
pewna rzecz istotniejsza, na wet
od prestiżu. Tą rzeczą jest zdrowie. Nie tylko swoje.
O gOdzinie 22.00 Tadeusz Drllzda, którego rola sPl'ow adzała
się
je.dynie. do nie'ustannego
przYPominan;a
progr;lmu Igrzysk "Solidarności", podzię
kował wszystkim i
zakoilczył
imprezę. Widziałem
niedowierzanie w oczach widzóW opuszczających trybuny
gdailskiej
haJi. Słyszałem głosy ludzi. którzy Czuli się oszukani. Bilet
gwarantował im obejrzenie kosźykarskiego
pokazu.
Rtóry
miał się zakończyć o 23.00. Zob_aczyli jedynie mecz i to niezbyt interesujący.
Myślę ,
że
można było ich
podzielić
na
rozczarowanych i OburzonYch.
To wszystko dowodzi, że nic
się u nas nie zmieniło jeśli chodzi o organizację i oprawę widowisk sportowyeh. De('yd ujl\cy głos ,nadal należy do ludzi
·pozbaWionych wyobraźni. Naprawdę nie wiem, kto
Wpadł
na pomysł rozegrania tcgo mecz" w taki sposób. Ktoś przeciez mógł wytłllmaczyć
mło
'dym i ambitnym ~racZOlD z
Litwy. cO właściwie chodzi. To
wspaniale, Z~ koszykarze 2alr:i. risil chcieli
uczestniczYć
w
lItrZYSkach .. Solidarności". Stali
się jednak główn_
przyczyn"
wielkiego zawodu. Publiczność
zamiast cyrkowych popisów obejrzała zWYkły mecz.
.
Kto był w hlPtłi Olivii, może poWiedzieć, że . widział na
własne oczy lIar1elD. Ni~tety
w polskiej eprawie...

)(ARCIN" PAWt-OWSKI
PS.
organizatorzy
igl'<l-Y!llr.
poszli w kolic\l po roalllD de
głowY i dzieli . później koszykllne lIarłem"
zaprezentewatt
w haU Olivii SWój właslł.
program.

SnU

~rJ'

WYda~eni"lD kOJeJaego dnja ICUy.sk . Solidarności był roze~a
""czquj na ponad %O-kilometrowej hasle BieC SolidarnOŚCi z
Gdat\Sklt. .do Gdy~li, W ktÓrym startowało pOnall 1%01 zawodniczek
i za""odDlkÓ-W. PIerwszY zJawiJ aię na lDecie, Po 50 minutach, JadąCy na 1V6~kU !n~aIidzkilD JUIlerykanin, Ken cunet.
Z biegaCZY llaJSzYbCieJ fInIszował Marek Deplltat w czasie \.03,58 wyprzedZając o 15 sel'. Miroslawa GolębiowsklegO I o 28 sek.' faWOryta
b1e':t\t ~ntoniego NIemczaka, I't6ry Jednak zjaWił się w Gda6~ku
d"..PIl!ro' na k:i1i(a gOdzin Przed startem Po dł~gieJ, męczącej podrózy, saJJlOlotetll :I Nowego JorkU. Wśr6d kobIet pierWSze miejsce
zajęła .:zabeta zatOrska POkonując dystans vr \.18,28.
przed EWlł
SZYdłowską i Stefanią KOzik. Natomiast dzieci i Jl1lodzieź do I:lt
.ł rYwaliZOWałY w Biegu
Solidarno ści
im. J :lnka Wi śniewsk ie go .
pOkonu'~c d"stans trzech kilometrów. ZWycię1:c'l tego biegu Został
BO!'a!an Bach'or-ki li Lidzbarka.
II)"
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