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Późny~ wieczorem premier F. Gonzalez wydal w pałacu Mon- :
cloa przyjęcie na cześć premiera Polski i polskiej delegra.cjl rzltdowej, Obaj premierzy wygłosili przemówienia.
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• Uszycie garnituru 256 tys., kostiumu damskiego
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Wieczorem, z inicjatywy Felipe Gonzaleza odbyła się w paMoneloa druga tura rozmów w cztery oczy.
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orichtn~ wl'lyłę

odbyła się
rządu hiszpańskiego

rozmowa polskiego premiera
a
szefem
Felipe Gonzalezem, Później było
spotkan!-e z pl'ezesem Konfederadi prze!P1ysłowców Hiszpańskich.
T. Mazowiecki wziął też udział w obiedzie roboczym wydanym
przcź prezesa konfederacji. uczestniczyli przedstawiciele hiszIli..ńskiego biznes'IL
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dzi eń pewnego
sztu,ką ła<twą
ani

hta"
dla
ani dla widza. Ni-e ma
akcji, nie ma
go oś draoiJo-v~i e-f.:ć

nym i ba,nalnym życiu pewnego małżeństwa. Tych dwoje ludzi. wykonując domowe czynności,
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Morto/ag b. pa,ni wójt
'cjalnie .d la "Echa Dnia"
ra::em ob"ó~H się przecwko
mnie. I to jak! Byla szefowa
gminy Piekoszów usłyszawszy,
że to "Echo Dnia" i w dodatku ja osobiście, tak się ucieszyla. że no.jpiew szczerze wyZ7"!ala, że szkoda na mnie
plwociny i... buta, a później

przed krache

Od kilku miesięcy wiele do
niedaWna. jeszcze dobrze prosperujących zakładów odzieżo

wych i krawieckich popada w
poważne tarapaty z uwagi na
brak możliwości zbycia swoich
towarów, Przykładem - ZAKŁADY KRAWIECKO-KUSNIERSKIE PRZEMYSŁU TERENOWEGO "DOM MODY",
specjalizujące się .w produkcji
odzieży i bielizny oraz świad
czeniu usług krawiecko-kuś
nierskich i handlowych, Posiadają trzy zakłady produkcyjne (jeden w dzierżawie),
trzy usługowe i dwa sklepy
firmowe (przymierzają się do
otwarcia kolejnego).
Dyrektor firmy, Wiesław Toporldewicz ma program pokonania tych kłopotów. ' ~onieważ
trudno zaradzi ć zubożeniu spo_
leczeń s twa, które znacznie ogranicza zakupy odzieży. n ie
korzysta z uslug krawieckich
i kuśnier s kich, trzeba poszukiwać rynków zbyt~ za gra-

więc szansę trafić do Szwecji,
a bielizna pościelowa do RFN
i Austrii. Jednym z większych
odbiorców gotowych wnob6w
,.Domu Mody", być może. stanie się Związek Radziecki.
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Pawłem Pierścińskim

Pene"tw(Jwanie . rajolbrrazu
obsesja
to

nicą.

Podobno są takie możliwo
- skórzane kurtki mają

«& A
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W I pólroczu br. -

piaóiqd!e.ł

- U no; n·e ma tr<ldycji kupowan lo fotografii, mimo supertanich cen - nie ma nabywców, W tym roku sprz edałem w
Kielcoch tylko jedna p racę ,.Afrodyta - akt fotog'oficzny", .
• Ale mimo wsz.ystko woli
pan fotografowanie nii wVkonywanie wyuczonego zawodu inżvniera budownictwa lądowego ...
- Zdecydowanie. Penetrowanie krajobrazu to moja - obsesja,
• A jakim sprzętem p~n .. ~e-

posiała taką · wiqzankę, że już

nic ·nie pozostalo do wtrącenia.
Szcze/Jólów nie wypada cytować, ale jer. w dalszym ciągu
twierdzę, że pani wójt ma klasę i pójdę za niq nawet w ogiei! piekielny, któ?ego mi
między innymi życzy~.

Zanim kdnak z zagranicznymi kontrahentami zostaną spisane umowy, trzeba nieco 1Iporządkować wlame podwór-ko.
OOKO:QCZENlF! NA STR. ~

wed ług

danych GUS - średnia krajo- .
wa cena metra ,kwadrato we go we wznoszonych budynkach mieszkalnych wynosila

netruje"~

'.

- Japoń skim, nie naj....'yżSZ"lj
klasy;
CD Co pan uważa tO swój największy artyslycmy sukces!

OOKOŃCZF.NIF N<\ STR
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piętra

(I)

iepołrze"na
dni temu wy-darz.yła się tragedia. Z bloku przy . uJ.
iejskiej 22 Wlskoczyłą z klatki schodowej z : X piętra
ia Iwona B, Jakie były przyczyny tego desperackiego
Kto ponosi odp3wiedz.ialn6Ść za to, co się sŁało?
pierw.szy ra·z wchadz:ę

ro-dzi,ców Iworozmowa okazuje się

I

rtiemożliwa, matka zna.jduje
. się w Silnym srok;" ",dąż
bierze Ulst,rzyki u~kaj3.jące.

.
,
smlerc
,.

Przy drugiej rozmowie próbow,alam wyjaśnić, że artrkul
nie. ma na cekI zas.pokojenia
lud·y;kiej ciekawości. powinien
być tylko · ostrzeżeniem przed
tragediami. W · końcu rodzi-

• Widziałom ostatnio pono
fotografie w amerykańskim piś
mie "Kariero", Skąd się " tam
wlięly~

- N ie mam pojęcia . Pojawiają · się · od czasu do CIOS>U w
różnych magozynoch no świecie.
Pochodzą l moich wystaw. ktć
rych jest dużo w krojlJ i w gro·
nicą·

. '• . Nie otrzymuje pan za nie
honorariów~

. - . Czasa mi. Z RFN op .. przysiano mi , jedynie zwrot kosztÓN
materiołów ..
•

Porostcje

satvdakcjcł

- . To ' też woźne. I p rOłn<lcj'l

naszego kroju.
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nieszc.~ęśliwej

staruszki . .
Dzi·wię się. że .,Telefon" w ..,drukował interwenję syna- 81letniej ~ntónillY Pobochy, który dZWCillił z Zabrza, że jego
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Usługi świaac:IJ ne przez
n as 54 oDecnie bardzo tanie mowi dyrekt()r Topork ie wicl_
- U ~ zycie garnituru kosztuje
256 tys. zł, k o·sti umu dam skiego - fantazyjnego - 215 t:r~.
zł. spó dnicy 32 tys., spodni
mę~kich 60.400 z.ł, kc.ri.ucha
;l20 tys.., futra z nutrii -

Wf,zoraj

W kraju

Eko• nomiczny Rady W,nistrów. Przyjęto projekt ustawy. która ma
na ceiu zmianę ustawy
o
przed-si ębiorst wa.ch
pailstwowy ch. Chodzi m.in. o uściślenie
przepisów doty~zących praw do
prowi.zji gospodarczej, proponowanych do przyjęcia przez pa·rlame4l-t do końca tego roku.
•
a posiedzeniu P rezydium
Ko-m·isji 1Crawwej NSZZ .,S<>lidamoM;" w Gdańsl!:u dYSKuto_
wano o sprawKD związanych z
prywatyz.acją hand lu we Wrocławiu,
o sytuacji na rynku
pra.cy i o pla,cach w IV kwa-rta.le br.
• KomiU>t POlityczny Narod-owej Demokracji
wypewied:;;ial się za ka.ndydatllorą Lecha
Wał(Sy na
stanowisko p rezydenta. Lech Wałęsa otrzymał
rówmez
oświadczenie
Rady
WojnN\Ódz.kiej NSZZ .. Sołidar
nooć" Rolników 'Indywidualnych
w Gdańsku p()pie.ra jące jego
kand yda.turę i odcinające się od
; wypowiedzi
przeWodniczącego
Rady Krajowej związku w tej
sprawie.
.
® Na posiedze-nill Rady Wetelanów Pracy OPZZ poinfor_
mowano, że od l paździ ernika
br. przewi<luje się rewaloryzacjI: emerytur i rent osób, które
ukOllczyły 30 lat.
li) Nabi~rają tempa wykopki
I
buraków cukrowych. Przerahia
je już polowa spośród 78 krajo.wych fa.bryk cn,kru. W tym roku prz~widuje się skupienie
15-15.5 mln tC<l buraków.
Ooradował

Gl)

•

K mHet

Podczas obrad

sesji. rady
p~-cowni~ej
rezy ~na-cJę
z
funkcji dyrddo!'a
naczeln~o
FSO złożył
Henryk Oleniak.
Rada powolała na to sta>.'lowisko
w iceprzewodniczącego Instytutu
Badań

Samorządowych

Andrze-

ja Smiedńskie~o. W najbliż
szych miesiącach rozpisany zostwie konkurs na stanowisko
nowego dyrektora naczelnego

330 tys. Nie:;1et.y, od 1

paż

dz.i-emika br. ten cennik b<;dzie już nieakiualnY. Wprowadzimy lO-20-procentową podw.yżkę, na którą wpływ mają
wysokie czynsze. Już teraz
RPGM dyktuje nam stawkę
- 30 tys. za metr k wa dratowy.
Co na us.lugaeh zakłady
s.tracą, mogił odzyskać z produkcji. ~tatn io 'Specjalizują
-się w -szyciu ocieplanych kurtek z madery i kreszu , w cenie 215 tys. zł. Miesięcwa
produkcja wyniesie 2 tys szt.
"Dom Mody" wypmzcza także
na rynek damsk ie ko~tiumy z
w.isk{)zy i koszule flanelowe.
Czy znaj1:iują nąbywców?
- Tak. -ch{)ć handlowcy stali ię teraz bardzo wybredni
odpowiada dyr ektor.
Za u ,,·ażą
najmniejs.zą
wad~
wyrobu . Staramy si~ więc stale podno ić jakość szy-iej u
iebie odzieży . A mamy oord:oo dobry. dośw ia dczony ze~
pół krawców i
zwaczek. Nowicjusze podciągają siG przy
nich.
Jedn- k bez ogranj.cze~l w zatrudn ieniu rQv;nież w tej firmie si~ nie obylo. Zwolniono
20 kUŚllierzy, cz.:terech krawców, kilka szwaczek. "Odchudzono" administracjG. łącznie z
dyrekcj ą. Kiedyś było trzech
wicedyrektorów. teraz jest jeden. W _umie w zakładach
pracuje 221> ooÓ'b, a ~ch przeciętne za·robki 47{) 1ys. z1
nieco przcwyżsm jq za!'iłek dla
bezrobotnych Wy~okość pobo_
rów najGepiej świadczy o k01l1dycji firmy.
- Ale bądij podwyżki
mówi dyrektor. I wtedy
przeciętna płaca wYllie_ie 750
tys. zł. A gdy przeksZl~ałcimy
się w sp6l.kę bądź akcjonariat
pracow!1iczy. ku czemu zil1ierzamy, na.s-za sytuacja ekonomiczna zdec y dowanie ię popraw.i. Wi dzę perspektywę rozwijania produkcji. Poza małymi prywatnymi zakładami o
pokrewnych bra·nżach nie .mamy w Kielcach konkurencji.
Usługi zaś utrzymamy, jeżeli
ustalone zostaną realne czynsze za loka le, w których prowad1'imy działalność.
BEATA

MŁOTKOWSKA

na

g0rąco
sra.
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okole 1;4 11'61" zł. Najtirożej
kaikuh)wano ceny mteszka:1ł w
woj. poznańskim i częstochow
skim ponad 2,2 mLn zt ZIl
m kw. Najtu7łiej bUlo w w~;.
Legnickim - powi/że; 560 t1f3.
zł, tarnobrze.: rkim 620 ty,..
zl, suwalskim - ponad 650 tys.
zl za m kw. powierzchni.
Są
to jednak kaLkuLacje
wst~pne. I jak dowodzi praktyka, są one zwykl.e zaniżane
w s 'Osunku. do rzeczywistych
kosztów budowy mieszkań obliczanych już po wi/k.Q1iczemu bttdynków.
Potwierdzają to dane za ostatnie dwa miesiąCe półrocza.
W maju br. przeciętna krajowa cena metra kwadratow.!. go w btwyn.kach mieszkalnych
wynosiŁa już 1,6 mln zl, natomiast w czerwcu byla jeszcze o 180 tys. zl wyższa.
Kalkulacje te nie pozostają
bez wpływu. na rentowność
pTzedsi-ębioTstw
bttdownictwa
ogólnego. W ciqgu 7 miesięcy
br. wzro la ona z 27,8 do 32,9
proc. Tymczasem liczba mieszkań, których
budowę rozpoczęto, jest · znacznie niższa niż
Hczba Lokali wybudowanych w
ubiegłym Toku.
Mimo, niezlych wiJników w
czeT"tvcu i lipcu br. znacz'Illie
mnie; mieszka{t niż w ubie'g111m roku przekazu/no do użyt
ku.
W budownictwie - jak widać nadal obowiqzuje zasada: NieuJ!l.źne ile WClŹłlC
za i-le.
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- Chyba
mimo wielu
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możi iwv-ść pracy. Poprzeciwieństw, fo·h'l,

że

człow : ek }est istotq ułomnq,
że skończyłem już 52 lato, mogę
rob'ć to 00 lubię .

e

Fotografuje PO" rówmez
kobiety. Czego pOil od nich o·
czekuje~

•
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e:rnerytury

Czy minister Kuroń
z ska nowych wrogów?
\\ri,ele wskazuje. na to, że reso-rt pracy i polityki socjalnej,
a w szczegól!l{}Ści jego szef minister Jacek Kuroń zyskają
nes.zę nowych krytyków,
.a
ffi(}że nawet V.TOgÓW. Wszystko za sp:-awą przygotowywanego pr()jektu ustawy emerytalno-rentowej. Ja.k stwierdził
25 bm. podczas posiedzenia Rady Weteranów Pracy OPZZ
jej prze\i.-odl!liczący - Stanisław Wiśniewski
- Instytut
Polityki Społecznej '- podległy resortowi min. Kuronia zaprop,.~o-wał , aby w nowym akcie prawnym dotyczącym emerytur i rent podniesiona została granica wieku em~ytatne
go dla kobiet
- co 65 lat,
cz.yli tak jak dla ~iC2Yzn.
Takie rozwiązanie miałobY
. ,zrekQIIl-poensować" fakt. że
kobiety żyją dłużej od męż
czyzn i POZW()!ić
na pewne
oszczędnO\Ści w funduszu emerytalnym.
I.nna bardzo kontrowersyjna
propozycja dotyczy n1Q-źliwoś
ci wcześniejszego przechodzenia na emeryturę osób, które
zatrudnione byly w WclJ:unkach szkodliwych dla zdrowia.
Zaproponowano stwierdził
Stani·sJaw Wiś.nie-vrki - a:by

- Wszystkiego. Niektóre kobiety nie wytrzymują tych oczekiwań. albo · może inaczej, nie
SQ w stooie ujownić swego bogactwa w stos'u·nku do ko,żdego
pa,rtnera .
•

sią, więc
re są w

pod'Ziwklm kobiety, kt6·
stonie to w y.tny 1'1'\ oc.

• A dziecił
- Myślę, że mogą czuć niedosyt w Kontaktach ze mną. Cole iycie oddane sztuceł
- Prawie, bo dla mnie twórczość

•

ljmach. Ona po kawym p<>.sUk\.. nas całowała, zawsz.e
radosna ja,k ptak. Ciągle uś
miechnię.ta, ()toczona kolei..ankamL Ja nawet zaz.droś
ciłam jej zaradności odzywa się star;;.za siostra. - Dz.iś
myślę, że może ta jej wesołQŚe
była powrna.
Musiała
ostatni<l w śrooku tł wnić ogromne emoeje. Może w nocy
płakała, a w dzień udawała?
Do VI klas.y nie miała kło
potów w na.],!ce, zaczęły się
przy kQńcu siódmej.
- Zawsze chodziłam czę sto
00 szkoly - mówi ma tka - ale
w owym czasie zaczęłam powaVni~

chorować.

Również

starsza cór:ka miała kłop<)ty
zdrowot)1e. Może zajęta właos
nym, złym stanem zdro,,-ia
za mało ją obserwowałam.
Nagle okazało się, że nie
wszys.tko jest w porządku.
Na dwa tygodnie prLed koń
cem roku wychowawca przy-słał do domu uczniów z in!orma.cją, że córka w S'tiwle
ma problemy.
- Poszed.łem tam - mbwi
oj.ciec -a!llal\.1ezyciel do mnie:
"Mo;i;e !l3!l v.ią;y jeS2:C'l.e coś

http://sbc.wbp.kielce.pl

Z,łlliWió.o-wać ~~ m-D'i.liwość
w
przypadku tych osób, które co
prawda pracowały w warunkach szkodliwych, ale nie roz;ch-orowaJy się z tego powodu..
Osoby, które ucierpiałyby na
zd::owiu l1wgłyby przejść nie
na wc:z.eśniejszą emeryturę le<:z
na rentę - do czasu osiągnięsia wymaga.nego wieku emeryt(}ln.eg<>.

I w'l'.eszcie prvpoz.y-<:ja, aby
minimalny staż pracy wymagany do uzyskania emerytury
wynosi! w przypadku kobiet
iy!€ Sa.T>() ile _la ~żcZ~' Z•.'1 ćz.ylę 25 lat (tet'az dia kob:et
"YDosi 20 lat).

-.

Byłoby
bardzo ni~d(jbrz.e
gdyby te propozycje z.nalazły
się w rządowym projekcie ustawy emerytalnej. Nie chodzi
tylko o ])I}więkS'z.enie się grona krytyków resortu
min.
Kuro-nia. Nowa ustawa z rozwiązaoiami, {) kt6rych mówił
Stanisław

Wiśniewski mogła
spowodować, że wiele osób
chcąc uzyskać
kor zys ~ ~.iejszy
wymiar świadczeń i nie wstać
objętym prz.ez nową
ustawę

by

będzie chciało przejśĆ jut te-

raz na emeryturę.
U wielu
osób, które w najbliższym czasie planowały przejście na eme::ytur~ propozycje te mogą
wywołać wiel·k i niepokój i rozgo!yczenie.
s'ptawę' mogłoby
wyjaśnić pełne przedstawienie
rozwiązań p!'Zyjętych 'w proj.e-kde..
;Ni€stety, ministerstwo trzy.ma swój projekt ,.pod korcem". Czy' chodzi o to, aby
trzymać 7 milionów emerytów
rencistów'w napięciu?

to służba społeczna.
Dla kogo pan właściwie

ROMAN

I
pry'
dozi.,Q

apoJ

sz.cz
na.g

na

wa

urna
isLa
pr,zJ
jest

PI
i.n te·
pt.

Zak

DĘBICKI

tworzr.
- W momen<:ie podejmowa.nia
decyzji o zrobieniu fotogra·fii 'I'Y1qcznie dla siebie. Potem dla
ty<h, co chcq odb:erać moje
przeżycia i wzru-s.zenio .

Jak ocenia pon swoje ży·

cie osobiste ~
- Miale-m kitka paraiek. Ogromnie ciężko jest żyć z orty-

Niepotrzebna

.
.
'
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wtorek nad ran~
~lybucbł pniar w kopa~'1i "Beł-' - ce wyrażają z,godę na rozchatów", z~a!i! się taśmociąg.
mowę. Słyszeli bQwiem opinie
_Straty oce-ma SIę na 30 mld U.
ludzi na ten tema,t niezwykle
l"
boleSl\1e i lc:zywdzące, mówią\
ce o tym, że ich córka była
Ostrzeżen
w ciąży, że się zakochała, że
~
brała narkot.J.·ki. To wszystko nieprawda, to wymyślone '
klamstwa. Dziewczynka była
poddana sekcji zwłok i nie
W wielu punktach łUck p.ro'wad-zona jest sprzedaż mąlci, ' stwierdwno a.nl ciąży, ani obeonoś<:i
jakichkolwiek
lek.aszy i in.nych arlykułów spożywczych z wo,ków. Stwierdzoków w organi.zmie. R().dzice
no, że niekiedy używane są
z ogromnym trudem i bólem
~ki po a7;~ci-e, cemencie, nal'€lkon~t.ru·ują wyda'l'Zenia ostatwozach szt.ucznych i tym ponkh kilku miesięcy. &z-'
dOOnych subistancjach chemiczustaTIlIlie stawiając so.bie pynych (napisy na workach - intanie: dłacz.ego?
fonnują~e o ich poprzedniej za,..
Iwona była zarówno w ()wa-rlości umieszczone są w ję.
zyku polskim, rosyjskim i inpilllii rodziców, jak i są.siadó-w,
nych). POWyższe środki spoma}omych niezwykre żywą,
żywcze sprzedawa.'le z
takich
zaoowoloną z życia i ambitt:Lą
worków mvgą stać się przyczydziewczyną·
Była
je4ną
~
ną
zachorowań zatruć
podwu
córek
paf twa
B.
ka.rmowych wśród konsumenStarsza ma 2~ la,t i jest już.
tów. nie n.aieiy więc ich w
mę.żatk:ą. Młodsza
była ich
:i.ad'lym przypadku kupować.
ocz.'kiem w
gło\\nje, bardzo
kochail1a
i
rozpie.s2.C'laJl8.
NUMER 187
- Pros.zę sobie wyoorazić
' - mówi matka - że ja. ;ą do 10
l'Qku życia kU1l'milam na kon~

.

l

Rozmo\vy przy 11erbatce

FSO.

• Na przejściu polsko-litewskim w Ogrodn ikach padł rekord oczekiwania. otóż
na
wjazd 00 Po.lski kz~ba było czekać w poniedziałek ai 62 gOOZi-l

Renty

Rozmawia/o IWONA ROJEK

.
SmIerC

Rys-o<Nol PIOTR WOlLENBERG

~

~

zala.iw ić " .
się
miała

A ona w tym cza-

jui OP~ !Ju: zonych
100 godzin lekcyj!nych. Dlaczego n-iJkt nie zjawił się
w.cz.eśniej? Nikt mnie o niczym nie poi.\1fonnował. Gd.zie
był pedagog sl'Jkolny? Owszem
przyszła paru, ale już po pogrzebie, więc właściwie p<> co?
Zaczęły .soię wakacje. Iwooka powiedziała nam, że przeszła d.o następnej klasy, liUe
ma poprawkę. Nic się nie stało cór..!1nlu,
pouczysz się i
7lda·sz tłumaczyliśmy jej.
I ona w waka.cje lli.!2.yła się
matematyki na gł05, chodz'iła
do koleżanek
z ksiqżkami.
Byla taka jakzwy'kie, uśmie
chnięta, zadowolona. Nic nie
wskazywało na to, że kła:mUe.

*
Ta t<>dzina

*

*

była wyjątkowa
sąsiedzi z Weku.

mówią
-:- Oddana dziecio.:n, nigdy tam
nie było awantury. Dziewcz)'nka była otoczona wspaniałą opieką, miaki własny
pokój, modne ubrania. Nie
moiemy pojąć jej decyz}i mówią

ws'Zyscy.
(c.d. jl.(.ro)

IWONA BOJEK

Idziemy do teatru
DOKOŃCZENIE

ZE STR. l

osobiste pl'ZC'Życia z pierwszych
powojennych JaJ!;. Jest to w
gruncie r·zecr.y dramat obrachu.nkowy, lecz. ten obrachunek
z trudnymi, nienormalnymi czasami Człowieczej nkości jest na
scenie wyciszony. niemal bezszelestny. Wszakże bezimiermi
bohaterowie przeszli przez życie
cich<l i nie zau ważeni..
Autorem

wysta.wionego

na

"małej scenie" radomskił'«o Teatru PClwszechncgo przedstawie-

nia jest
Sławomir
Lubiński,
który zadebiutował w PoJSlCe
jako pisarz "Balladą o Januszku" znaną dzięki - udanemu serialOM telewizyjtnemu .•.zwykły
dzień pewnego lata" jest jego
debiutem dramaturgicznym. W
radomskim teoatTze sztukę reży
seruje Jeny WasiuC2:yński, powierz;ające roJe Annie Bam.ie i
Stanisławowi Kozyrskiemu. Tych
dwoje artystów wywiązało się:z;
zadania scenioz.ne.go znakomicie.
Warto zobaczyć. Premiera prasowa w na.jbliższą sobotę o 18.

.Proponujemy..•
Ośrodek

Iiielee,

N~

CZy
ni() ..

wy 11
pol'
cej
dni
twie
wlal
i pc

dl.o-~

jakt
wzgl
cyj;n
łatw

r-

o

Od 1 do 7 aździemika Tydzień Bezpi,eczenstwa Ruchu Drogowego
Czekamy Da zgłoozenia stacji i warsztatów

O

Pomóżmy

7•

sobie sami!

w

e co

l'i.soli9my o tym VI rtllilT1ef1Ie nosze*- gozety z
13 wrześnio. Momy
ter pierwsze 19los.zenie.

'Ił dniach od 1 do 7 paidliemika
będzie Tydlień Bezpieczeństwa Ruchu

:unroz;-

odu..
na

•

nie
lecz

br. trwał!
Dr-ogowego, organizowany przez Komitet TranspOfltu
Wewnętrznego
Europejsk~ej Komisji Gospodarczej ONZ.

Znany z s-oliodności i term;nowośc'i usług p. Ma-

rian lukawski, właściciel zakładu usługowego
przy ulicy Przegon, 68 w Zalesi\! II, odpowiedział no nasz apel. Jak nas poinformował 2 października br. świadCIYć będzie nieodpłatnie
drobne usłUgi w zakresie regulacji silnika, hamulców, przeglądu podwolia na net! posiada-

l1ię

Oddział Ka.mt.>nikocji UW w l(iełc<Jch przygot-owol program konkretnych d,z-iolań. Obejmuje
en m.in. przeglądy dróg i ulic, przeprowa<lzenie
kontroli wytYPcw(I'nych stOtCji óiognostyonych,
zainspirowanie stocji, wors-zlotów rzemieślni
czych do bez;pl(ltny<:h, dr.Cl'bnych usług ncr rzecz
posiodaczy samochodów.

me-

aby
ma;lJry

iet

CIf sam~chodów_

Czekamy na dalsze

zgłoszenia.

slWo na naszych drogach.

(dm p)

~:et

:;:.

orze

azły

us-

p<iu

gro-

min.z

ro

-

Świat

~wjł
gła-

ób

~Z;y

piać

awę

te-

ielu
r=z.a-

I

e-

togą

roz;foby

enie
oro-

rzy-

coraby

tów

I

na~e pęklo

nieoo,

aż

r()z-

pry®, sW: oota;mki szkła·. Z
doz.i,ary w niebie w)<łoniła się
apokal~ptyez,I1a trąba obwi-es:r.cza·~-ca na c?erwonej płycie
na.gro!:jkowej. Źle tam wysoko
na są-dz!e Oosta,tec,wym .od;bywa się cM::rest, tycli Mórzy
uffia'xli na ~i. Jest
'i'JWoisha iqt&>pretaeia tego, że
przy)ści.e na świat człowieka
jest z;a·ra,zero jego ŚIDier-cią.

to

Pozwoli.lem sobie na wla~ną
OIDra'!ou E<la Tuza
pl.
.,Chrzest". Właśnie w
Zakładewym Dcmlu
KuliMY
i.nte·r.pretację

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

----_.~---~--

Złodzieje

CKI

ru

otwierają

'sklepy

1

Iych
w

I>raInek
cza; na
bez_

erm~

de

na
Tewie-

iski,
lsce
sz-

Nasz telefon:

458-98. Pomóżmy sobie I 'Chodzi o bexpieczeń

N.aj:bardT.~ej

czy

okazują

się

F..do T-u-z uroozU .s4ę -~.09.
r. w Szałasie. PIerwszą
inodywi-du a'lną W)"Sltawę rysunktU . i maIa.n ·twa mi a·} w
197-9 r. w kieleckim KMlPioK
O$.tat-nioo można spotkać
gQ
je.dYni.e \Y oomtU. gd,zie ·t WOi"z}'
mJi.n. .swe .. ,\~'Eje".
1~-!t

Ja t temu w ZDK
w
Kielcach
pod-czas wspÓolne-go wernk..ażu wyjaśnla} mi, re .,Ag'-"azje"
wynikają z połq.czeni·a ag·resji i bI1Wazji. A praee :pl&5lyczne pow5-ta~ce pod tym umownym tyt1llem s~ forroq
Odreagowania
artys-tyoz.nego
na ot.aeza~ą<:q go ,rze.cZj"\Vi s.Dz:cwioQĆ

Bu.dowlanych

tOlŚĆ.

Gorzów '9U Jeny Gą
tak phla.ł o a.rtyści~:
»Edo Tuz z KieJe próbuje
swoistej
int.&preŁaeji
scen
czy pr:zesłań religijnych w
niezwykle m}s.ternycb pracach
jak .,Chrzest", .. Dekalog I",
&łłłl'ek

{)5' ~'lot-

Oni te?:, ja.k
z ra·portów

"SIan-Qlt'1łych
właścicieli
11la-

butó!.O z afriZ~ wYstaP1'Z'JIkTOjc-i/f. Z!I"l:iE'!da miaos.!częlhić

isłnie.n.ia ,,Solida-rności".

p{) Biennale S1Ilulti Sakral-

Wyn,j,ka choćby
poHcyjnych m". .·ie-rają na.}wię
cej sk!epów. Niemal każ.dego
dnia w Ra.d<o-miu i województwie notuje się kilkapaście
włamań
00 us.połec.znł()[l}Cch
i prywatnych plaeÓowek hwdlo-wycp_ Te ,os-tatnie m~ją
jakby
więkme wzięcie
ze
W7.ględu na
bard~.jej atrakcyjną
oiert~, ale
amatorzy
łatwego za'l"Gbku nie ga,.-dzą
niczym. Th:Jbrym ł-upem m<Jo'.le
być
naweL mydł-o,
które
s.ltra-dloi.ono nie tak dawn~ z
jedne,go 7. kiosków .,Rucl!ou"
peryf-eł'yir!:e} (htclnł<!i' JlaNat.o;n[ą 't kiJka dni terabus[~
ściągnęli
z
a·wv
~kleI'u
r':zy
Mi-ck·iewicZ-a w Rakilka:
'bu~w. B!ewie6z4elł. ż~ wszys.trllrawe, o czym ior.n·') t.k a um ieszc!OJ! a

-

,.Iskra" od 7 wrzesrua trwa
wystawa malarstwa tego au·
tora. Po-§Wj.ęcona j'e$'t lO-l~iu

nej -

prz,ed<;;k;.bi-ol'-

ruo... uodzieje.

Tuza

im c-ro su

, że nie W1Jstawia1n:l
le'V'!/ch, 10 zwiqzku z
nigdy n ie st~l1l1l się
po<;i-aclaC?d'ł1li C'lołr.L1L'i'!".

na~zego

buhki .

Jak poinformo.wał nas rzecznik praso.wy wo.jewody kieleokie~o, Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Kieleach
prosi osoby 7.Ilajdująoe się w
trudncj sytuaeji materi'alnej o
zgłasu.nie się do. końca wrześ
nia br. do o.środków po.mo.cy
spo.łccznej po wnioski, na podstawie których będzie możliwe
udziclenie po.mocy fiilansowej
na wydatki mieszk;wio\ve.
PornO<! ta może być przez,oacwn·a na GPlaty czynszu (i i·n.ne
opłaty eksploatacyjne), centralne o.grze.wanie, cieplą i UflMlą
wodę, oo-ergię elek.trycz,ną, ga.z
przewodowy i bezprzewodowy
oraz opal.
Pomoc ud.ziela.na jest ooobom
Silln'Jtnym, których dochód miesięczny nie przekracza 158 proe.
najoiisuj emę.rytnry obecnie __

Ważne d~

osób

o trudnej s~uacji
materialnej
bGwi<\\łującej; r~ziuom, których
oiocbód miC.\oięc~ny w pncliczeruu na czlonka rOlbiny Jłi.e
pnekucza laG proc. najniższej
ł!ąlcrytury obecnie obow;ll\łujll
eej; rodzinom
utrzym u llłcym
się z dochoou
s gospodarstwa
rslncgo przy do{'hCHlzle recznym
s l h:& przeliczeniowc!!o w wysokości 890 tys. zł Mi ezłonka
rodziny; rodzinom wielodzietnym, niepełnym, wycbowujllcym 4lzieeko kalekie. prsy deehoibie roe'lnym w wysokości
dct<·hodu z ~ ha przeliczenio wyeh
(1.780 tyli. zł) na C'lłonka rodziny.

"Dekalog V .....«

Pnmocy udzi~la się na okres
od l lipca do 31 g.rudG!.a 1990 r.

To, co tWO'I"zy Edo Toul. jest
poe\y0kie i wieloznacLTle. tru-

W uu...adnionyeh przypatl.a eh
pomoey można udziela. pemlmo
nlespeJnieuia ww. wymerów, a
w szcze~ólnośei r odzinom wielodzietnym. niep ełnym, emeryłtml ,
reDciBtom I inwa lidom, _ bom
be'&lobotnym i OBobom korzystającym z zasił ków sbłyeh
~
mocy SlłołeC'lDej.

w:ęc o jednoznaczną 1nterpretacj~. Prez-entDWane porace moina ogląod:ać de) końca
wrz.-eśnia.

dno

ANDRZEJ P ISKULAK

Pustynio kulinarno
w

Skarżysku?

Gdzie poza domem można zjeść w Skarżysku śniadanie lub 0biad? Oczywiście w stołówkach szkolnych i zakładowych oraz barach i restauracjach. Jednakże te pierwsze do lępue '" tylko dla
uczących się i pracujących, ostatnie raczej dla tyCh, którzy mają
zasobną kieszeń.

Wszystkim innym
W

pozosttlją

Skarżysku-Kamiennej

bary.
są

trzy:
"Arkadia!', "Berna tka",
"Smakosz". Niewiele. jak na ponad 50-tysięczne miasto. A jeszcze nie tak dawno było. ich wię
cej ("Popularny", "Pod Topolami"), wszystkie
podlegle PSS
"Społem".
Niestety,
ostatnio
spółdzielnia doszła do wniosku,
że są one nierentowne i część
zlikwidowała,

część

zaś

oddała

w ajencję. pozostawiając sobie
tylko kompleks gastronomiczny
o zaChęcającej nazwie "Arkadia"
(restauracja, kawiarnia.
mini bar, bar szybkiej obsługi),
usyluowany w pobliżu dworców
PKP i PKS. a więc w naj ruchliwszym punkcie miasta.
"Arkadia" zaprasza codziennie od godziny 7 do 19, a w dni
świąteczne od 9 do 19, oferując
swoim klientom śniadania i obiady w cenie od 1675 zł za zupę jarzynową do ponad 5 tys. za
dania mięsne
oraz możliwość
ich spożycia w dużej. jasnej sali z równo ustawionymi i zawsze czystymi stolikami. Miejsc
. jest dużo (około 70); można spokojnie zjeść zamówione danie, a
w
razie potrzeby
posiedzieć
jeszcze kilkanaście min~lt w 0cZ'i!kiwaniu na pociąe lub auto-

bu&.

Poniedziałkowy

pc~a-!Wk.
kJ'zesłacll
przed gabi.netami siedzą ludz.ie. Kaszlą. rOWlawiają, po-

7.30. Na

dają

oobie niez.awoooe spo-

0001'

wyleczenia. Niektórzy
w kolejce 00 gabi-

czekają

zabiegowego. W winiejes.t ich wiciu. Na drzwiach

ne-IoJ

gabientów
muiące ił.
~zy jmuią

wywieszki infOl'dr X, lekarz.. Y w godzin~h od

7.00- 00...
N' "którzy pacjenci czekają
już od 6.36. bo wtedy rol.PQczyna pracę, rejestracja.
Ci
chdeli być pie'l'w~i. lepiej czekać

goozi~.

a po.iem wyjść

wc~!ej. Motna ~...ie iść
do l-ptekł , m<Jł'2e jeszcz-e 1':"0bić ~.kl'.py i ~dążyć się pułQ-

tył:,

aJibo. nie bardzo lPÓinić

00 pracy.

Godz.ina S. Ta sama IJI'zychodnia, ci sami pacjenci, nowi na kTZe6ła ch bardziej. odda.leni 00 cłrzwi gabientu.
Wywies1.ki te same, leka.rz- X,
ck Y pl'1.yjmują od 7.30.
Drzwi zamknięte. Jedna pan~
mówi do drug,iej. że to skan~
że
dziewać

Cl.ego można się spopo prostycb, prymitywnych c~s.t.o ludziaeh, jeżeli mteli:gem:ja w t-en sposób podchodzi 00 swych 0-

dad,

u,.

W "Bernatce" przy
Krakowskiej piwo i papierosy są
- niestety! podstawowym
źródłem
dO<!hodu dla a jt!nt.łti ,
pani
Anny Warwas.
Rzadko
zdarza ja się klienci :zamawiajlł
cy coś d4t jedzenia. A 00 propo-

bowiązków.

Ktoś

winni

mówi do

kogoś,
na.pisać.
że

'ile polekarz

przyjmuje od If albo od 1.30.
Go-dtina 8.15. Kolejka SliQ
wydłuża, je-3t już i pani pie.
http://sbc.wbp.kielce.pl

lęgnia.-~a. Będzie dawać zas,trzy-ki. Lek~zy nie ma. Jedna pa·ni mó~ że najl~ej
zrobić awantUl'ę Ił ltieTOWnika. 8.20 właśnie to ona

wchodzi jako pierwsza do gabinetu. Po 10 minutach wycbodri uŚlniechnię\a.
Ma w
jednej ręi!e
plik recept, w
drugiQj

pani Anna? Wystarczy
w jadłospiS. Jest zupa '
pomidorowa i żurek z kiełbasą,
bigos, zras w sosie pomidofGwym, befsztyk, kotlet mielony.
gulasz z płuc. A ceny naj niższe
w Skarżysku. Więc może warto
coś zamówić? Obiadu nie trzeba spożywać w
towarzy ·twie
piwoszów. bo oni zajn1l1ją t~
ras. Do dvspoz..yC'ji -\l r}7o~'ał7ch
konsumentów je,-t sala wewHlłtrz
budynku z 12 c3teroosobow,vmi
slolikal'..li. na któ,·yclJ. za 'S7.e
sloj. kwiaty.
poszukiwaniu
l{Olejn~~
przemierzamy d~ielnicę
Milic. Przr al.
Konstytucji 3 1\1.,lj mie';ci si;:
.. Smakosz". Ł:Jtwo do niego trafić.
bo ulokowany
j ·t koło
pOCl.ty. przy której zatrzymuj I
się pra wie wszystkie kursujące
po mie~c l e i jego okolicach autobusy.
W
baru

Skarżyska

Nad wejśc i e m duży SZ:fld . w
oknach śnicżnobi a łe firanki. W
bufecie posiłki wydaje li 'm; e<>hnięta i b:lrd7.o serdeczna w slGsunku do kaidego ko n s;Hncnt<ł.
pani Elżbieta Now:J.kow ska . która od n;edawna w,d~ła har w
a' ncję. Na brak klientów n ic
moie~ nartekać.
t~rgo~.. ~.
l

d i

W kolejce do ,lekarza ...
GOO:!:!fla

nuje

spojrzeć

książeczkę

zdr()'Wja.

Awanł:ury rłie zrGbiła, nie zrobi jej nikt z czekających.
każdy potrzebu!e z.wolnienia,
lekarstw, ź,ilcuiwości. Kierow-

nika pr·zychodni je.s.zcze nie
ma.
Jest godzi.na 8.35. Nikt ni:komu nigdy nie zrobi tu awanpn.ecież k<l.~<ly rno-że
być chmy jes:r.cze raz_~

tu.ry, bo

(iwo)

tC~e-,!/:'1"!e
rł) ,~"nlt..~ y..'

ne dni przy 10 sloli-ka<:h
miejsc zajPta.

\V

i rt _

:t"i;;-

s<:ość

Co tak przyciąg.\ l<onSUp.lcutów do tego bal u '! Moż-' \liwu,
które tu także
się sprz:ed!łje?
Nie! Jak magnes d7iała KlIChnm. prz:ygo owuhca potr Wlf ~H)
dOlłJ(>wemu. Szczególnym l>frwudzeniem ciesza się flaki . żurek
z "jajkiem.. kotlet mielonytakże

na

wya~.

jeszcze w Skar±fs~u
ie lam. p.·.i:!!C
b,wa
ludzi, tZfl. w
centrum handlowym i 1)t'zpmysłowym.
Niestety. tak
może
myśleĆ" tylko ktoś nie zuallc:v
miasla. W n:.x:zyw!st~i n~~bt
wo po Wyj~Cill z pracy spoh';!
gorący posiłek. Skarżysk() Zachodeie. d~iolnic, .pr7crH",-~ł·}w'ł.
nie ma żadneg(} buu. Pf'dQr.I':'!
jest w części h:'Bdlowei ()I>-~j
muiącej ulice 1 Mai<>. Shs~!ca ,
Swi2rczev1ski€>"'o. gd- i " fl.lfll{r',.lIują w.vl:\C>!ntc pUl'k!.
Jl," <:j
ltamI'QIl Oomi4. . ofcru j'ł'\.~ :!' ~ {li ~
kanki. frytki itp.

Gdzie

można

"ć? Pew
nah~ięcej

zj

ze szk!)}?
•

l'~· ·)rh .. ~w

.;~·... h:.'·
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POZIO!\,!O: 1) koil typowany
ha zwycięzcę w gonitwie, 5) praC:l, robota . 6) klątwa kościelna,
10) urz ę dnik
dworski mający
piecz,: nad stoll,m królewskim.
11) wysoka. ftlttzana czapka ko.zacka. 15) ~asi ' pożary, 16) górna C7.:~Ś ć k olumny, kapitel.
•
/

kraj mao ·asteezkowym

f4

PlO, O'WO: l) myśliwska broń
palna ·o długiej fufie. 2) II świa
towa rozpocz ęła się w 1939 r.,
3) .. z" jęcie " · dla kreta,
4) lęk
przed pUblicznym występem, 7)
' pr'owadzi do kłębka , 8)' zestaw
' kart do gry,
9) zakonnik. 11)
rzeźba, -statua , 12) opłata pocz:towa" 13) . małe obcęgi, szczyp- ,
' ce, 141 k lamra llżywana dQ spinania pękających murów.
,," Sło;,,:niczek: A'NATEMA:, AN- '
, KnA:'
.
.,....
.

, Ro.zmowa z F.!Of. Jerzym Adamskim
.... - PqlsJta nad!ll jest krajcm
przemian.
Widać
to
we
wszystkiCh gałęziach naszej
gospodark!, .szcz~góh~ie zaś w
kulturze, Z Jednej strony IWwstają no\\'e wydal 'nictwa,
z
drugiej zaś likwiduje się kina. a tcatry zmieniają r~pcr
tu:tr na tcn mni!'j ambitny
ale
przy nos zący
duchu·lI.
ZmniejSZa się lic zba bibłiG(ek
i domó-w
kultury. Pa llstw~
przestało b yć hojnym mec e n asem, Jedni mówi~, ŻC z chao_
su wyłoni się nowa, ,,,spania ła kuHura,
inni ł.wicrdzą,
Że! tego co w tej cltwili ni s zC2.Y się, nie zdołamy otlbttdoW2.Ć za dziesiątki lat.
- P olska t-o kraj o-dmienio_
ny. I nadal zmieniany: szybko i powierzchownie. Jednak
kultura, w
znaczeniu nadanym tem.u słowu przez dawną
bi urokrację. stanowi dziś
w
Polsce jawny
już anachro_
nizm. Albowiem odkąd przestała być organiz()IĄTaną i utrzymyw<':!l.q przez państwo strukturą,

dóbr,

obejm\,ljącą
ochrC;'l1ę
twórczość
artystyczną

·tr

Z niezwykle ostrym otokiem
no Jana Pawła II wystąpi/o no
IQmach gazety "BiId om 50nntog" sekretorz generolny ROP
Cornelia Schmalz-Jacobsen. "To
co mówi papież jest nieodpowiedzialne. Człowiek przeciera
oczy i nie chce uwierzyć, ie
glowa Kościoła katolickiego, papież Jan Paweł " może w podobny sposób wyrażać się na
temo ' AIDS oraz zapobiegania
ciąży. I t. nie za grubymi muromi Watykanu, ale pośród najbiedniejszych z biednych w A·
fryce, gdzie głosi on treści nieodpowiedzialne"
oświadcza
liderko
zochodnioniemieckich
liberalóN, I dodaje:
"Wiemy, że AIDS jest chorobą (jeszcze!)
nieuleczalną, ale
moi no jej zapobiec:
poprzez
dochowanie wierności i poprzez
prezerwatywy. Co do wierności
Kościół nie ma zostrzeżeń, ale
kondo.,y są dfa niego tobu. Cóż
pomogą najlepsze akcje oświa
towe, co pomogą najtrofniejsze
"a3ła
slogany ostrzegawc:ze,
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i up-owszechniallie, od-klJ;d jaKO taka przestała być oIicjalnq reprezentacjq naro,du,
SkuTc:,yJa si ~ i roz.padła: r..adną ~tr •.ł .turą już nie je st. Pretensje lewicy oto, że <ię tej.
ruiny
nie od budowuje.
są
nvnsen~em :
da',vne p:lńst \\'0
nie istnie je przecież. nawd
jeżelI wciąż
jeszcze btmeje
dawna biurokra cja. Now.e pań
sL\'o natomiast zajmuje się
\vylączni e
jed nq
~Rr3v,/ą:
wprowadzan~em
kz.pital:z:11u,
Je st jednak
slabe, rcy.:darte
groteskowymi ke.:1flikta:ni. a
w krótce p3dnie łupem ugrupowań o charakterze pokrewnym niegdY'iicjs!emu f:l.3zyzmowi. choć jest tego nieśw:ad{)
mym .. Kultura tymczasem stala s i ę r ynkiem, a w tej sytuacji nie może naro(]u reprezent:Jwać: !11o-że
'go jedy,nie
wyrażać. Oczyw iść; e
w sposób specyfi<::my.· sobie właści
wy, pośredni. I wyraża go,
wiernie odzwi~r ciedlaią-c jego
o-becne cechy charaktery"ty-cz-

ne.
-

W tak cdmiennym kraju
inne odmicnione .

żyje . tera.z

społeczeństwo.

Kfo
demokrotycznię

,,'ybrony ,
W związku , z trwającymi
napaściami posłów z je(lnej
strony sali pośiedzeń Sejmu, na posłów zajmujących
ławy ~lskie ' po drugi(!j, " z

krzyżówki przepod adresem re, dakcji .,ED" (wyłącznie na karktórych ci pierwsi są podobtacb pocztowych) w
terminie
siedmiu dni . od daty niniejszego, no demokratycznie wybrani,
numeru.. Pomiędzy prawidłowe
wówczas kiedy tego odmawia
odpowiedzi .rozlosówana zostanie
się drugim, co uzasa-dniać ma
nagroda książkowa. ~a karcie
przys.pieszenie
wyborów,
a
pocztowej prosimy umieścić dotym ~mym skrócenie kadenpisek: "Krzyżówka nr 186".
\
cji, w kuluarach krąży następująca fraszka pytanie
Ro związanie krzyżówki nr 171:
do posła z OKP:
POZIOMO: kierunek, niezgoda , tara , guano, rebab, raki, cypowiedz mi kochany linder, arabeska.
bo nie mam pojęcia kto z nas demokratycznie
PIONOWO: konsternacja, rozwybrany,
waga. nioska, kra&Dopiórka, uja z kontraktu, czy ty ze
branie. Biblia.
Zdjęcia?

Rcr.l;\vi:\z:mie-

syłać naJeży .,

-Historia magistra vitae

na

jeśU

wierzqcy katolicy pozostaną
w rozterce między dogmatami
głoszonymi przez ic:h Wielkiego
Pasterza i zdrowym, ludzkim rozsądkiem' A kto
widział ludzi
umierającyc:h na AIDS ten wie:
są większe zagrożenia dla ludzkości niż prezerwatywy.
Doc:hodzi do tego jedno jeszcze: nasza Ziemia pęknie wkrótce w szwach, liczby przyrostu
ludności grożą eksplozją. Coraz
większa liczba ludzi musi na co·
raz mniejszej przestrzeni spoży
wać coraz mniej, aby przeżyć,
Otaczające nas środowisko, które musimy zachować dla pny$Złych pokoleń, zagroione jest
przez coraz większą masę ludzką· A papiei potępia zapobieganie ciąży i nakazuje: .. Sądź.
cie płodni i rozmnażajcie się'"
Pełny tekst tego oświ· odczeni-o
sekreta rza generalnego Pa,rtii
Wolnych DemolGratów FDP, pani
Cornelii Schmal:z-Jacobsen. 0publi kowa nego na lamach największego, zbliżonego do chadecji p\smo RFN przekazujemy
bez komentorz<l w nodziei, tŻ
ustosunkuje się d~ niego przede wszy\Stkim polsko praso Icatot~d:o,

Ja.kie ono We-

dług

pana, jest?
- Naród poo wpływem
kolejnych samobójczych i b iadolący.ch
hi s tori{)zofii rodzimych stał się społeczeń_
. stwein, które ' prze stało cenić
samo siebie. D!atego prze !to
emigracji, woli oddać się ob- .
cym oby~zajom, zręzygnować .
ze swojej, talk chwalonej "toż
sainoś-ci". Dla-Łego nie interesuje się· swoją wielką przesz..
łOOcią,
tradYCjami, dzied~ic- .
twem kulturalnym, tym bar-

,Projekt : 2 I~to la

Pols~a

z~vłaszcz.3

",r y ż_

wyjątkowe śro·dowisk a, wyją,t
kowe
jednostki. I właśnie
na nie można i trzeba liczyć,

Rozmawi::w'la:
MAŁGORZATA JAROCKA

Optymisł

,
•

Warto teź dodać, że prześcig
niemy także Polskę sanacyjną,
która - trudno dziś stwierdzić
jakim sposobem - umiała oddróżnić ciąże powstałe w wy-

W Finlandii:

zastrzyki przeciwciążowe
Zamiast karać kobiety i lekarzy za aborcję. Finowie wprowadzili już na rynek nowy, rewelacyjny śródek przeciwciążo
wy.
Są to zastrzyki, których
skuteczność
obliczana jest co
najmniej na trzy lata. Za pomoClą zwykłej atrzykawki
wprowadzll się pod skórę dwa mi.
kroskopijne pojemniC'l:ki plastykowe zawierające wyciąl'; z hormonu .,levonorgestrol". który w
sposób równomierny i absolutnie
nieszkodliwy dociera do organizmu,
ubl'Zpieczając kobietę
przez
trzy lata
przed niepożądanym
zajściem w dążę.
Fińskimi zastrzykami przeciwzainteresowało

się

wiele krajów. W NiemC'l:cch majl\ się one pojawić na rynku
j.szeze w łym roku.

Kuroń"p
Z braku illoll)'oeh wym':e:-nych
i W,Qocznych od razu rezultatów herbatki u prymaSa. licznie
zeb ranych
pr~
rezydencją
dzienni·ka!"zy interesowały przeróżne
plotki i szczegóły. Na
przykład powszechne zdumienie
wywołał jak zwykle - elegancko ubra.ny minister 3. Ku- ~11S2=ac,
roń. Nie ubiór jednak, do któ_
rE'go pan minister zdążył nas już
przyzwyczaić dzięki wtorkowym . C'C J"""
.,SOS-kom" lub .. zpanQckom" w
telewizji budził to zaJnteresowanie, lecz termoo, który z sobą

.Mnie~zość narodowa?

- Do.r;aniamy
Ząchód
naj- .
pi!,rw w liczbie «rup przes'i:pczych i .'erroryst.ó w, a później. _ Według informacji ministra .-~--~------
być może, dor;onimy' w innych
~chą1a. łagieUy,. 300 t,Ysięcy
dzii!dzinaeh . powiedział . na
ml€6Zkancow okolic Opoja ..za~
spotkaniU z dzienn'ikarzami zasdekła.rowało się ja.lro Ni~y.·Z
tepca rzecznika rządu, Edward
tego sameg{) źródła dowiadujeKnemień.
my ' się, że brakuje .środków na
działaln06ć 'oPoI'slCiegb
'tea!tru,
Podobne trudności przeżywa.ją
placówki kulturaJ.ne w Wał
brzyskiem, Bi-ałOGt<>ckiem i i;hnych kresowych regiona.ch Polski.
Wraz z urynko-wie-niem
tury, rozstrzyga się wynik
turkampf.

usunięcie ciąży

znów pierwsza wluropie!

Jeśli senacki
projek t usta wy
"O ochronie dziecka poczętego"
zostanie przyjęty i uchwalony
przez obie izby naszego parlar.:lentu, znów znajdziemy się w
Europie. i to na p i e r w s z y m
miejscu! Będzie to jednak mało
zaszczytne miejsce
n a j w y ż
szej
restrykcyjności
polSkiego prawa karnego w
dziedzinie aborcji. Wyprzedzimy w ten sposób samą Irlandię,
nie mówiąc już o tym, że mocno
Zbliżymy się do prawa obowią
zującego w Rumunii za czasów
Nico}.ae Ceausescu oraz w !:ranie
Chomeiniego.

eiązowymi

kształcenia,

niku przestEiPstwa (gwałtu) i nie
kar za ich usu-

przew l dywała
nięcie.

Znany pisarz i społecznik, doktor Tadeusz Boy-Zeleński nazwał ustawodawstwo sanacyjne i
sytuację kobiety w II Rzeczypospolitej .,piekłem kobiet". Jaka będzie dZ i ś , kiedy zatryumfują zasady serwowane przez
naszych światłych
senackich
prawodawców i posła Łopuszań
skiego?

f.

Mam przed sobl\, książkC:; jak~ - o tym na kM'll felielouu.
Praytaczam z niej garść cytatów z pro}H'lzycją wspólnego ~astano
wienia - zabawy, czy zawarte w nich schematy 81\ aktualne riiw_
nieź dzisiaj, Wykropkowuję tylko fl'agmcnty, które przedwcześnie
powodowałyby odgadnic:cie tej zagadki. Seros pozostaje ten sam.
I to jest najgorsze.

dziej, że nie jest to dziedzina rzeczywistości .,pl·aidycz!lej", a za
to k o'sltowny i
nierentowny o bsza r klam"tw
i mitów. Dlatego ni e ceni wy szego, b:J i 0'10 jest n ierento-:/oTne, .. uie n:e daje", nawet
pl'estli:u. i nie ma w Pobce
pr.:J.ktycznych
wsto·owa ń.
D;atego- kulturę
artystyczną
traktuje
przede
wszystkim
j~ko TOi.ry',vkę, n ie uważa :.nstyt _' ... ji
publ iC2!1eg'O
życia
kultur::.lllego za świątyr.ię, artystów za kapłanów, przeciwn ie : występLl je w ro,li pelnop:':1wncgo dyspone nta. Bo pła
ci. A że dzieje się to w kraju małomj~st~c?ko'\vym. pla ci
wylączn:e za za-spo.kaj.an:e ffiałomi3. s tcczkowych
gu s tów i
snob izmów.
Ta.k wyglą,da Kultura
w
Pols ce dziś, W jej przekroju
m ;lSQwym, w . jej przec i ętnoś
ci
straganiarsldef
riaiwnie
b iurokratycznej, wydanej na
past wę
cudz.ych
interesów.
Ale są 1Yyjątki. Oczyw i śc ie.

ł

Długa
NRD utrzyma się jeszcze
najmniej przez dwa lata
pierw&zym rejsie
przynajmniej dla klientów poczbanderą
"Baltic
ty. Do 1992 roku trzeba będzie
'przemierzył
Atlantyk
na listach wyraźnie zaznaczyć
do
St.
Croix
czy nadawca mieszka w RFN,
Wyspach
Kanaryjsczy w NRD. Tyle bowiem czazabierrze barkę
su potrzebują na zjednoczenie, . r·an S01[)rt;u paliw o DOŚczyli ujednolIcenie kodów pocZ·
35 tys. ton oraz przeholutowych, poczty zaehodnio- i
wokół Afryki do Zatoki
wschodnioniemiecka.

»Publikacje (... ) zawibrały sło
wa hołdu i najgłębszej czci dla
przywódcy. Przypisu jąc mu nadzie!Ilską moc,
przyrównywano
nawet do Chrystusa j:lko Zbawiciela,
który podobnie
był
prześladowany. Prasa najczęściej
określała go jako
symbol nadziei (.,.). Przypisywano (mu)
właściwości Mesjasza, ł ącząc z
nim nadzie j ę urzeczywistnienia
własnych dążeli, zarówno osobistych, jak i ogólnopańs twowych.
Kult . wodza podbudowywany
był w p2wnym
sznsie przez
przeciwników. wszelka bowiem
. kierowana pod adresem (... ) krytyka uważana była p rzez jego
zwolenników za kłamliwą, a po' lemikę z nim traktowano jako
brutalny, nieuzasadniony atak
p rzeciwko genialnej indyWi dua-lności. Wobec tego należało .:..
ich zdaniem - umocnić jeszcze
bardziej
wiarę w. niesłusznie
kr)'-tykowanego przywódcę. Wiara w nieomylność i wiel kość (... )
nie wym agała teoretycznych wyjaśnień i a rgUlłlenotacji ; należa
ło stale w sposób ostentacyjny '
to
p rzekonanie
eksponować.
Wyst arczająca

była

wierność

manifestowana publicznie.
Zebrania i
wiece stanowiły
eklek tyczne połączen ie składni
ków obrzęd(>w liturgicznych (... )
oraz sy mboliki ruchu robotniczego w postaci haseł na trans.parentach .i sztandarach. będą
d§cych tradycyjnymi wyżnacz-'
Dikami zbiorowej woli mlmifestująeych. Siła
mocą
której

fanatyZ.illu, ta po-

(... ) obwieszczał
swoje motywacje, fa.~cynowała,
a nawet porywała wielu słucha
czy,
Dla rozsądnie myślących
były to
brednie, pozbawione
głębszej treści, a przy tym podane w odPYChającej
fo!"mie.
Nie
można jednak
pominąć

Niemcy wykupują...
Niemcy zarówno z RFN,
jak i z NRD, coraz częścitj przyjeŻdżają do
naszego kraju na
zakupy.
Hurt{)wo
wykupują
niemal wszystko co wpadnie im
w ręce.
Ostatnio mieszkanka
NRD p róbowała nielegalnie wywieżć 80 bluzek i 20 par spodni
dżinsowych;
dwóch
innych
chc'ało zabrać ze sobą kanistry
napełnione 100 litrami benzyny.
Powodzeniem
cieszą się nasze
rowery.
Jednego tylko
dnia
Niemcy z NRD zgłosili do odprawy w Ahlbeck k oło Świno
ujŚC i a aż 500 rowerów bydgoskiego "Rometu". sprzedanych im
wprost z samochodu,

fakt u, że (... ) jego przemówienia budziły emoc je u rol1ionów
słuchaczy.
których
wzruszał
szczej(ólni e
wówczas, j(dy zaczynał mówić o opatrzności, która ZEsłała jzgo. prostego czło
wieka, po to, aby wyrazić idee
ludzi pracy i całego narodu.
Zachowanie się tłumów sprawiało wrażenie ulegania zbiorowej hipnozie. Z punktu widzenia organizat orów najważniejsze
bylo wyeliminowanie zdolności
krytyczllej
oceny wypowiadanych z t rybuny poglądów,
Miliony zde~perowanych lud zi skłonnych bylo uwierzyć we
wszystko, co
mogło wydawać
się im
perspektywą wyj.' cia z'
bezpośredniego
zagrożenia materialnej egzystencji.
Stan politycznego napięria, a
p rzede wszystkim brak sta bilizacjj gospOdarczej, wytworzyły
wśród milionów mlodych ludzi
frustrację.
Nienawiść koncent~owano na Zydach, jako zakuII owych
"inspiratorach"
w~zelkiego zła społecznego. "InspIratorzy" byli w zakże tylko
figurami zastępczymi. Sterowana
w ten sposób nagonka odwrócić
miała uwag~ od rzeczywistego
stanu stosunków społecznyCh.
Dla milionów rozgoryczonych
ludzi była to swoista oferta now e~o
państwa,
stabilnego i
stwarzającego perspektywę lepszego jutra. Wahania nastrojów,
skłonność do wpadania z jednej
krań<;o.wośei w drugą. cechowały nul!ony osób . pozbawionych
przez ..kryzys, możliwości wykonywania zawodu, pozosta jąCYCh
c~ęsto oez
środków utrzymama",
Jcżeli byłaby to pUblikacja dotycząca współczesności to m.ź
na by - w zależności od orientadi politycznej pytanellio
twierdzić, że
jest to napisany
przez niedobitka 'komuny paszk.wil na Sza,IL~ę, którą nam niele "przy piesze nie"
przcmian
(łą~znie
z
przedkadł'ncyjną
zmianą gIG wy pp,ństwa) lub, źe
są to
kasandry('znc prognozy
do ty zące lrieql.Dku przcmian.
Nawet w gdańskich przetwór_
niach rybn.'ch wiedzą, ic ryba
psuje bię od głowy.

Są to ryt:r.!y z książki Karola
"Adolf H i lcr. Biografia fuehrera". KiW, 1989 r.
Ws zelka zbicżność :z; sytuaejami
i postal.'iami współ('z"sn "mi jest
- spiesz!) uprzedzić - dzieł m
czystcgo przypadku.
To tylko
historia.

Grucb~rga

A historia koł"m się toczy. Na
kogo
Ylladnie, na tego bęc!

Frederick Forsyth o
Panie z bibliotek, odpytywa- czycieli, lecąc
ne, jaki autor ma dziś najwięk- szkoły.
sze wzięcie, odpowiadają jednomyślnie:
Frederick
Forsy'b.
Zamierzał
zostać
dnia, zupełnie nieWiedzą o tym doskonale uliczprzychodzi mi do
ni bukiniści, którzy wyłożyli te- rzem i wkrótce znalazł
Paryżu jako dziennikarz
myśl. Myśl główna.
raz na lady "Czwarty protokół"
ra,
Potem
pracował
w
Bi:afrze
••
urn
powiedzieć,
jak się
(wydany,
jak zwykle
przez
"Amber").
Czytelnicy
określają ksi ą żki
FOl'5ytha jako niezwYkłe
zdumieni przede wszystkim precyzją politycznYCh
thrillerów,
najeżonych postaciami i zdarzeniami osadzonymi w mistrzowsko
odtworzonych
realiach.
Zdumiewający jest również ży
ciorys Forsytha, który już jako
16-1etni chłopak pokierował swo- i napisał,
Czasami pod wpływem
im życiem.
Otrzymał wtedy
jeden z najlepszych
wiadomości prasowej.
mianowicie stypendium RAF na '. jaki k iedykolWiek
~ypowiedzi polity ka. Ponaukę latania i systematycznie wtedy 30 lat i o
dZIęki faktom, ten zarodek
chodził na te lekcje, nie mówiąc nim zabiegały naj
pączkować, staje s ię
0
o tym dyrektorowi szkoły, w tiżowe czasopisma. O napi,,-",ll1 11l!ll"'''-L..VID kamieniem w law iktóre~ się uczył, Po prostu dys- książki
pomyślał w 1971 r .
mogę tylko czekać,
kret!l.Je urywał się z pierwszej wystartował super bestsellerem
m protokołl<m" np.
l~kCJi gimnastyki, pędził na lot- "Dzień Szakala".
Potem
półtora roku, zanim
nI.sk~, .lat~ł, a. przed końcem "Akta Odessy", .. Psy
mi się poukładać wszystleKCJI z.Jawlał lUę na zajęciach. " Czwa rty protokół".
fa.kty, połączyć je między
I Ułożyć chro nologicznie.
Już wtedy lubił ry'Zyko - po alternatywa", "N
otrzymaniu licencji pilota prze- wielb:ane prz.ez
że to straszna p raca,
pędził z boiska kolegów i nau- kudziesięciu
g'ldzinami siedzę nier u-

chomo i myślę. Kiedy już historia zrobi się zupełnie jasna,
staram się nasycić ją autentycznymi szczegółami. W ten sposób powstaje coś, co ma pozory

ANDRZEJ l, KICZOR

prawdopodobieństwa. Myślę, że
na tym właśnie polega sekret
sukcesu powieści sensacyjnej.

O PRAWDZm I FIKC3I:

~ Moje powieści to świat
potężnych osobistości, szpiegów,
których metody dokładnie przedstawiam. Zawsze opisując tych
ludzi, znajduję osoby, które ich
widziały, towarzyszyły.
Trzeba
je znaleźć i nakłonić do mówienia. Sporo w moich kształtach
także np. rozwalonych różnymi

technikami kas pancernych, których opisy
konsultowałem ze
starym londyńskim włamywa
czem. Przemycanie po kawałku
bomby nuklearnej do Wielkiej
B~ytanii omawi ałem z różnymi
spe~listami.
Powiedz:eli. że
toMżliwe.

.-

O PIENI. DZACU:

- Pieniądze
dają
wolność.
Wolność
decydowania.
Piszę
książki około
45 dni, pracujac
po 5 godzin dziennie przez 7
dni tygodnia. Nigdzie nie pracowa!bym w takim lempie, alc
sam wybrałem takie życie. Bo
daje wła~nie niezależność.
BAIlBARA ZARNECKA

~.----------~------------------~r---------------------------~
http://sbc.wbp.kielce.pl

Nicdobrc wyniki ostatnich badań sympatii związane z nipopularnym podatkiem - "pogłównym" - skłoniły panią prcmier do pewnych zabiegów w
celu odzyskania uznania społe
czeństwa,
Mogą w tym pomóc
tran~misje tv z
obrad parlamentu, dlatellio teź pani premier
postanowiła zadbać o swój wygląd. Uwaźa, żc najlepiej wygląda w "dobrze skrojonych sukienkach l kostiumach", najlepiej z j&kimś białym dodatkiem
w okolicach szyi - np. kołnie
rzykiem, Naturalnie, z\\ierzyła
~ill pani
Thatcher dziennikarzom, nie moź/' znyt często stosować ty<,h samych dodatków;
bo wyglądałaby "jak w mundurku". Ostatnio spotk:r.ło ją w
tej dziedzinie niepowodzenie:
~~!.
pOdjc;ł:l śm ia!:, próbc: z białym
.
kołrJrTZ)kłl.'m w
kwiatki. Ci,
(c.d.n.)
k tórzy ją oglądali, powielhil.'1i: '. ::.• •_m____IIIII_-=IiE!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1R
nie rób t ..go n igdy wil;Cd.

'. -;,:,,;,,~,!, ~ :~:!; ...:. ' , ',' ~. :~-~ ..... "

~ .. _ .~

. ~. ' "7\ f . "

I~.:"'

.

. : ._0

t;·'j r; ~warto· ~;.:wiedzi·ec~ '. zob~~zy~', : ·;posł,it,c.~~ć·~.· .

t:~~.t"2· =-,~: ... i~~ ~ tł::~..2~-·ti" ~..·,~~·,t'~ ~"~ ~ -: ';. .. "',

\vrześni a

._~ ~~

'

O

1999 r.

'. -

.. . . . .

•

...,

U S I, U G ..l.Ci-l

tel.

w o:octz. 9-11.

439-62 -

• _.

\

.•

'.!'

:~·r

.

h

;,:'.

2'

całodobowy

3'"

":.'

~; ~

••; .

•

.'

.......:

....'

"

..

i:":;;;

ICi~lce

nowa

CYPaIAI'iO&1

-

ul

-

ArmII Czerw

ul. Mlclczafsk!ego

j<1Lro

Dzis

DAMIANOM

II

Radom

Biuro Ogłoszeń K WP, tf'l. 2Ji-3G
czynne 9-11.

Kielce

T EAT R

Im. J ~na 1tocha nowsk iec o
..Uczone bialoglowy" g . 18.

BIUro OgłoS7.e6 KWP tcl. 448-~8

czynne 1.39-Hi.

K!NA

TEATR

lm.
b r ~k

"Baltyk" - HBatmnn" - USA ,
l. 12, g. H.:ro. 17. .. Robocop - Supcrglina II" - USA, l. 1~, g. 10.3ih

Stefana
Zeromskiego
termio arza .

"Odeon" - .. Uciekinierzy" - fr .
l . 12, g. 15.36. ,.Ma lone" - USA,
l. 18, g. 17.39, i9 .30.

KINA
ł ~Romantica"

.,Batman'· -

USA , l. ii, g. H, 16.30. "Robo cop
Il - Supcrgłina II" - USA, l. 15,

C. 19. Wideo -

n ocn"
pełnią nr 67-010 pl. ~wyci<:s tw a 7,
67-001 , ul. Traugutta 40.

nleczynnc.

~,r.:to s ltwa."
"Missisipi w ogniu" - USA, 1. 15. g . 1'3.15. "Porno" - pol. l. HI, g. 19.36. "Delikwe nci" - USA, 1. IS, g . 15.30,

,;.vesele" 'u,'Studyjne"
g. 16. "Smuga clenia" u"rillo\v'~

-

-

pol.,

I

USA . l.
USA,

12. g . 15...O;;tatn\ prom" GALERIE

Skarżyiko

BW1\. .. PIWNICE" - ut. Ldna
Wy ..1.awa grafiki
Kazimierza

Grodzl.kiego -

KINO

czynna 11-11.

..WoluoAć" -

..M.A .S.H." -

US.A ,

l. 15, g ' 17,19.
MUZEU~f

Im.

KEGION ALNE

r;eD. bIoai ZYlIlliunta BerliQga w
SkarźYSku-Rejowie,

na to -

atawa kapUcze k dłuta Ryszarda
Miernika - czynny 10--~0.

Słonecz

ul.

nIeczynne,

POSTOJE

plole

"Pr adzieje regionu
świ<:tokrzvskiego" .•• Epoka it!laza"
W ystawa ' czasowa: pt. "zginęli w

Dw0-

TAKSOWEK:

rzec PKP -

Kie-

te!. 131-05.

leccl<yzH,"
K at.'nlu"

c:<yll n~

-

Starachowice 1

\)-17.

NAGODOWE .. PALI\C" plac
ZaAlkowy - ,"'\\' netr'l.3 pnłscov/e
X\' II j XVIII
w:'
czynnc
l,o":'Hl.
.

KINA

.. Robot nik" - " Kto . wJ·obił k~6lika Rogera" - USA, l. 12. g. 111,
17. ~ElUmanueIle .. er. l . HI. g.

MUZłWM ZABI\WKARSTW.o\. III.
I{ośelus",ki
11 - ..Zabawló
św Ia ta"
- czynne 10--1 't.

19.

9-1$_
-

MUZli:UH

czynne

SI~Nl{fEWICZA

g~7:

n.
W

[

czynne 11-17.

ul. Kare.:ówkowC1:ynna IN nleddele 1
w godz 'l-l'. dy~u.r noe-

t.N!ebezpieczne
l. J5, g _ l'1, 1ł,

ur

~f/11

ul. Starokunowska 1/7.

rHPOItMAC'A O
Lł!KACJt w .".,u.. " .»--)[;.39 z ~

jlt tkł\!m
d"l ŚWt'ltcc~nych I tlm
1II'Oblych 00 pracy ..,.. teL 5~-32.
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Ratunkowe

l
m.

Pom
Strat Poj<a:rr.a
. Pomoc nr~w" 911.. Pogol\)-

""Ie

Eftc~g~yc_e

,co !IM

Kloelce

-

Kielce - MiaTeren !!56'. Po-

gotowie Gazowe 31-:!Q.-!6 I W!. Po.\'f'od - kan
C.O
ełektł"?~
". R?'TM """łUle w r!Odz :-;>-M,
t .. ł 4~""'JIł l ..'!!>-:M. Poc.r.towa !n:to~l\•• ie

··nrm;lCJ.. ()

.... ~C, .. ~KP
" .l).~--. "c'(el

w.ługach!H

ln(<>ł"

Końskie

ł

L.-..:..-_ _- - - '

KINO

~Sll

r""''i"<:UM

INI'QftM,'C,n
TUty
~C'>:"'E.J _. 'ł''' t"!}
1~-6<;
:r/pn'!' do tli w' so..... i}{y cło 14.

15.:0,

.,HeU camp" -

obóz" -

n .• ,

USA.

r9.~,

l.

II,

6

nalna
22.55 .. W l-abirynde" TP
23.25 KOoment.arz dnia

S(!.rial

FrzewJdziano c1Jt-ery kasy rajdowe :
I - piesza - dh.bgllŚci cyk. 12
km z Dąbrowy przez Koszark.ę, G. Sosnowic~ cW Tumlina..
Stari z przystanku l\IIlPIK w Dąb
rowie o god.z. 1/).30, Wyjazd z
Kiek aouwburem MlRK linii al'
7 z m. Piocrkow<9k:iej
o god.z.
9.30.

11 piesza., d~u.gości ok 10
km, z Miedzianej Góry
p=
G_ Kamień. G. Grodową
do
Tlimli·na. stal'lt: przystanek koń
cowy MPK w Mied'Zi'anej Górze
o g-odoz. H.15. WyjMd z K.i.ele
au.oo.bUlSEm1 Hn·ii nr II z uil. WaHgóry o god·l.. 10.<10.

Trasa HI - kolarska., dł~
ci 15 km, z Kieote przez SamsoUQW do Tumlina. Start : parking
przed Urzęd-em W-oje-....'Ód,z,kim o
godz. 10..30.

r

e

dow<łlna!

Trasa IV -

Węd·rówika w~nna oobywać ~ę

w grupa{:b r'Qdz.i.n.nycll lub i-nn ych, pod opieką przew-oc)nika
obsługującego

trasę.

Oczekiwać

oni . będą na mi-e-js<:ach

sta.rtu.

Ucze9t nicy raid·u otrzymają 0kolicz nościowe plakiet·ki 1... ci-e-płe słowa otu-chy ze strony obsłu-gi tl'lISY.
Zakońcrenie

r-ajdu od'będ.<ZIi.e się

w Tumlinie, w godz. 13-15.

0-

bok przystanku PKP. Ol'gan'izatOl'zy przewi dują
przy tradyoyjnym turystycznym ~~sku
liczne konku,rs y, m.lin. na najLiczniejszą rod.zinę biorącą udział

w imprezie, .oa wykonanie p =
l'odz.i.n ę piosenki tUl'ystY·CZJ1le<j. a

tak.że

konkursy niespodizli:m'ki.

Uczes~nicy biorą
udział
w
własną -o<ipowi-edzi·aln{)Ść (hasło- .. ubezpiecz się sam").
Wszystkich obowiąz.ują zasady
ochrony przyrody\ be7-piec-zeń
stwa pożarowe·go i kUJlltu<radne~ współżYCia..

radd;z ie na

Dod.a,jmy,
Ze [~rez!l odibędzie się bez wz·ględ·u na Wa,T\lIfikł a~mosfery c zn-e.

Geo

1Jtiert

ne ni
y me~

y cząc

v Zai
a pc"

jowcg
W '

Ud.z.ieJ·a.ne bę
dą p<>łw i-erCLzen ia punktów
do
odznak tw-ysLyki kw!I!lif>i.kowaf!.ej.

jeak ·

WszeJ:k~e j,ane i.nlonn-a-cje
w biul'iZe Oddział·u PTTK. Nam
poz09taje tylko za.prosić do udz.i·a.łu wszystkich Mętnyob.. Jesteśmy pn;ek-onani. że ieh nie
za;\}cakmel

e SJ1I

ś VV ia

(I)

EJ

w lłrOt;r~ruie
odpo'll'i-.ds.

kin

redakcja

nie

.'.

~

•
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RADIO'"

.'
.

.

LOKl\f"NY
UKF 11,15 MG?:

1&.00 - Akt .... lovkl dnia w <,pr.
R ~ztł<!ra
llUII
Minlre-

W.

o~romnie
głową,
na

cierpi , bo
nad
jej
strychu,
przeprowadza się remont. Wygląda mi to na zwalanie włas
nej odpt)wiedzialności za matkę -sŁ al'l.l6zkę
na odpowiedzialność zbiorową. Nie ch.ce mi się
wierzy ć , aby kochający syn me
mógł przewieźć matki do sie-.
bie, do Zabrza, w warunkach
komfortowych, np. karetką po.gotowia czy innym wygodnym
tak

transportem,

mag. lIbez:p.

oczywiście

na

13.30 S!>Gtkania z iiLerat_ą, kl.

n

lic.:

W. Szekspir

Hamlet"

14.B5 Agroszkoła
14.35 Ziemia n!łSl:a
pIane-ta: W głąb Ziemi
1;;.05 ..Kim być?" pt'ogram
dla 15-1atków
15.30 Biała broń" (4) w.>~ierkj, rapiery, d!łm~e-er:
film

dole.

PUOGR.'\M D

Jestem s.'\Siadk~ 87-letniej Antoniny Pobocby. mi~zkającej
przy ul. Za.gt'irskiej 1 111. 17 w
IH4"leach. Z pewny·m l'ozdrainieniem przeczytałam w ,.Tclefg.n·ie" o "dl'ama,t.a,ch" tej starszej pani zwią-z·anych z pr!!€-budo\.ą,
strychu. MyślI:. że nie
jest tak ile, bo bu~owa nIe
jest ~poŚł'ednio nad mieszkaniem
pll·n i
~bochy.
_ nooe
malieiu,Łwo
naUCT.fci~t'kioe
Cni'eidzi się z dzieckiem na lS
I!l~tl'aeb kwad-raŁo-wych i cllee
s~hle,
ma-cac za to słano. powi ~-szyć cireo mełA'a7._ 8.'t tobardzo mHi i kułŁ_a.1ni lud7.1e-,
~Hkatlłi,
a t>l'ZV?.H3Ć trze.bs.
stars1la pani Ant<M!ina j~ d~
wybClCh-owa. wpwda ła.t'W'O w
pa~ję, wtedy n~ ST.C'!!ędri moc-

nych słó,..,. pod 34~1 lud~.
któn"ch nip. lum.. OC7.vwhicip.
~ć • może ta l1erw~wość zwią
zan-a j-$t z wiekieM i tlT~ba ta
!'ozpmieć. tvm wink~v :'edn&k
oo<.'ł'.vi<t7:ek
STila i córki t~i
()

ID

7. ')5 Powitanie
Panoran~a

dnia.

..lHi ~a
Sezamkowa"
pr. d la dzieci
9.ł9 ..Saub\ Barb8l'a" (51)
serial USA
10.00 CNN H~adtin~ N ew!>
!O.15 Mag.

tv

~Riadanio"'-ej

V walta! Za ewentllai n.. zmian:r tv programie tv redskcj"
ni ...dpltWi!łd ...

http://sbc.wbp.kielce.pl

91W(ł
ruaią.:p. si ..~" ....1{j>. 1ctf."ei
t!'O'łl<:i ZO)'+' w ;e-I ~p. i nb do-

tr'l~"""'.

B. lił

r

.

małka

ZE STR. 1

nDzień dobry~
W iadomo~ki poranne

;ial jap."
12.30 Kraków Wowel i 0kół wielki gród ",>4ślan
ski
13.00 Fi'ł:yka: !Weh kt'zyweH-

8.00
.'

DOKOŃCZENIE

a samemu nie ponosić żadnych
kosv..ów. Nazywam się (... )

PltOGRAM I
8.()()
9.00

TELEFON INTERWENCYJNY 458-98 '

{:zas niezbędnego remontu czy
przebudowy skychu. To tak
najwygodniej domagać się pomocy od miasta, od rezydenta .

Uwaga! Za ewentualne zm",ny

na

STRO A

,ZY~l1'nt

Mye1-etski
szkic do portretu
31.00 ,,Ze
wszystk.kh
stron":
..Na poboczu"
rep. z
kirgizji
21.30 Pau-orama delia
21.45 Sporl
al.55 ..9ff1" kroo ~k-:ł krymI20.00

Pieg.

PKOGR~

;.!~

knusz

przybylski

ki" .,Peg3.Z'" -

kłeln~'

930. Tnf....J'.,c1a P\(>;
Cent~,,!nv"

Wiśniewski
Galeri-a .. Dwójk:~":

J<Bmu..u

niowy

POSTOlI!:: TAKS.OWEK: pl. \Volno!<cl - 537-9!, ul. Sienkiewicza
-28%-01 .

Ii! do 'l.

TELJUI>ONY~

!9.30

.. 100":

9.20 ,.Domowe prredttk.ołe
IIA5 .. Ulice San Francisoo" (3)
- serial krym. USA
Telewizja eduka<,yjoa
IMO Ordy'"
Roboty" - se-

C2!yo,,/\

!'~6\yje
pt(J~ ie pp

Zg:łoswni-a u.czestni,ctwa w rajd ·zie na!eiy dokonać w Biurze
Oddziału PTTK w Kielcach, ul.
Si-enkiewic'la 34.
Odpl-atność:
1500 zł od każdej rodziny lub
1000 zł od pojedYl1lczych d<łros
łych osób oraz po 500 zł
od
dzi-cci i młodzieży szkolnej. Sło
wmn - symboliczne grosze. _

1·7.00 "Szpital n·a pec.Yferiach"
('l3) .. Spo.tk-ll/l.li'C"
serial czechosI .
18.00 Program lok.al~y
18.30 .. Talluel' '86" (8)
serial
USA

9.16 "Sto l at" -

Ostrowiec

APTEJ(A DVZURNA:

.... tS

na 36.!...

~udz.

14.55 Powitanie
15.Q() Otwarcie nowe go se~onu
VI Muzeum ArChidiecezja\nym
15.30 Express glJSpod-arC7.y
16.00 ,,K<>htS!.~t TV" - W kontakcie z gwiazdami (m.in.
porirety
fi·lmowe
Lee
Ma.rv Łona i Kirka !)()u.gIa-

u

~,Prsodownik" związki" USA.

PORADNU.. DYŻUIlUJA,.C&: SloPrzychodnłll Re-

00

telefo-

KINO

... "tn Y><:!C7ft

n\'

PIlOGRr\.M fi

spał.

A PTEKł $lał).- dY:!:UI ot)('ny
pelnlll nr 29-001. uL Buczka -n /39.
nr :!9-00t. ni. Słeftk.łew icn 1S.

lł"'w,f

U

:!9-O?G

rOSTOJE TAKSOWEK:
ny - 53-10 i 53-80,

'1IUZEUM WSI IUJo:LIlCKIEJ
Park l'tftOl;.rafiez"y .. 'I'cokaroi
W~·~ lr.wa · V/id polska roku 1!I34 w CotGg\'aHi Loulse Arner

~~w"

nr

APTEKA DYZURNA:
ul. Stas-t:ica, 64.-79.

19-16.

Boyct -

15.55 Pi'o~ram dn ba
16.00 W iadomoś ci
16.10 .,Vide<l-top"
16.20 Dla m l. wi.d7.6w : .. Sami o
sob ie "
16<·15 Kino
nastolatków : ..K-arino" (4) .. Przyjaciel"
- seria! TP
17.15 Teleexpre~
17.30 HRclnicz-e r{)zrnai~<lŚciJ'
17.45 .•S ystem"
18.10 .. Klin ika zd rowego czło
wieka" : Pl'Y"watn·e aP'teki
18.30 M-ag. repor!el'ów
19.15 Dot:-runo-c: .. W~d'lli'k Szuwarek
19.30 W ioadomoścI
20.05 ..Mała Wiera"
radz..
film !ab.. rei. Wasyl Piczul
22.W .. Ra{: je" - pl'. pu·b l.
22.50 Wi adomości wi·xwme
23.05 Targi
Jazzowe Łom
ża '90: Piotr Wo ibasik
jego go.,,".:i-e

Jutro

MUZelJM LA.,. SZKOLNYCH s.
ZEROMSInEGO _ czynne \V ltoc!J:.

OBLF,GO«BK

PROG RAM I

19.00 Magazyn

APTBKA DYZURN"-: nr 29-11'7
ul, Zielna 12. tel. !;12-723.

ł\ł~ZK~

MUZY.UM. NARODOWE
.. Pnyroda

PTTK

•

sa)

DOM SaODOWISK TWORCZYCII
.. PAł. AC T. ZIELIŃSKIE.GO"
W.·sta wa
jubleluszowa
..Grupy
111" z Ostr-Qwea Sw. - rzeiba, mllłał's\.wo, gcaCł\s:a l fotagraUa .. Wy-

P:at}'zantch'ł

zdr~VJla

Policyjne 997. P omoc drogowa 996,
Pogotowie Ra tunkowe 999. Pogotowie Energetyczne - R adom 991.

pol.

l . U, g . 1'f, IS.

_

słl1żby

INFORMACJA

l. 12. g. 18.
"Ecłto"

dy:!:ur

- czynna 6-20, tel. 261-21. InformacJa o usługach - 365-85.
TELEFONY: Strat Potarna 993,
K <>menda .pp 251-36, Pogotowie

17.:1&.

l

stały

APT E KI:

S",i ~t9 krzy;>1<i

w Kiel>!,a,ch zilprawzll za naszym
wS'Eyslkie turystyczne rod-zi ny od wnuków
po dziadków na piąt.y
już
Rajd Rodzinny. Miłe widziana
będ·zle także młooziei szkolna..
Rajd odbędzie się w najbliżs-Al\
niedzielę. Zakończenie w TumUnie, A 1)!ił bliższe wwreguły.

Postój samochodów

Cl<:ŻD 10Wych

Oddział

rajd, jakich mało!

Wę

pośr~ dni ct wem

31-29-19,
ul
J eslo·
31-79-19.
Postoj t ~ k sówek

bagażowych

najbliższą niedzielę

odzinne

Kieleccy wykonawcy

,.S\viato31aw Krawczyński~
- aud. arch. A. Maćk o w , kiego
20.55 - DzienAik 21.00
NoC'ne
-

Słowackiego

tel. 3 [-09-19.
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cital zespołu .,Police" 1830 - "Na
bezdrotach mużykl" - aud . J. Jo20.~;
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Dyskoteki

W

remizie

D

(LIST ZRYKOSZYN A)

p 1<:1

pól

W Rykoszy.nie, gm. Pi-ekosz-ów, jest od 25 l at OSP, w jej

P-CD
mOj

posiada.niu znajduje sM: remiza

dYl

strażacka, która została zbudowysiłkiem mies~kańców
wioski. Chłopcy z Hloozleiowei Drużyny O SP organ;.zowa-

na
na'

wana

li tu d ysltoteki i zabawy taneczne, z których była zadowolo·
na nie tylko młodzież ml-ej.~"O
wa, ale także z pobliskiCh oko1i-<:.
Fundusze
zbie-l'ane
ze
wspomnianych imprez przt'l'7Alaczone były na wyda·t ki straży,
zakup sztandaru itd. (_.)
W tegoroczne wakacje mło
dym strażakom, pr-zy p(}mocy
naczelnika OSP, udało się uzy&kać zezwolenie na (}rga.n;,zowanie hezd(\{"hodowych dyskotek (... )
Po upływi!' mit'si=\ca zarzlłd Z:ł
ilłtbł 00 młriyclt sbaillkĆtw 01'Itanizlljący<,b dyskott-ki, opiaty w
kwod~
100 tv.. zł od· jednej
imprezy. Skąd tn1Io;ą wzi~~ fe
pienillihe? W milłiOtl~ nicjbie!ę
młodzi ustall na dJ:71willeh " .. mi7lY zmienill_ zaUłki, klu,,"
bYły
u "zł9nk'.w zan,,'!!.... Nie
pomogły pnośby i hl ~alli.,. 1llł'!I
dziezy.
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Szewardnadze nie wyklucza użycia sHy
Irak nie wycofa się z K~wejtu
Bush nie cofnie się "ani na centymetr"
riy~.:m.acji
radz.ieckiej
:luard Szewardnadze, prz.emaiając w Nowym Jorku na 45
'esji
Zgromadzenia
Ogólnego
'arodów
Zjednoczonych.
nie
vykluczył możliwcści użycia siy przeciwko Irakowi, jeśli 0{lipacja Kuwejtu będzie trwaa. Szewardnadze cnrzegł Irak,
e Narody Zjednoczone posiaa ją .. upoważnienie do dl.aw..ieia aktów agresji". Jednak ONZ
·inna wyKorzystać wszystkie
ostęr>ne jej środ'ki polityczne,
·:>spodarcze i niewojskowe. za.im zdecyduje się na i..'lne roz'iąza:Jia.

m").

sady
zeń-

ne-

dlbę

rlID,bę

do

.wa-

Ibm

I u-

Jesnie

~or.ge Rush
ponownie po_
wieroz;I. że SUmy Zjednoczone nie cofną się .,ani Il~ cenymelr" w swych żądanjach doyczących
rozwiązania
kryzysu
v Zatoce Perskiej. Jednocześ.'lie
apewnił. że USA pragną pokojowcgo uregul~wan.ia konfliktu.
W Bagdadz;e Saddam Husajn
śvviadczył po raz
kolejny, że
l:-ak nie zamierza wycofać się
Kuwejtu i uważa .. rozdział
ku wejeki za zamknięty".
Pr~nawiaj!lc we wttlrek w
ONZ szef dyplomacji Włoskiej
Gia.nn! de MliCl1Clis oświadczył.
. e s!,!)łeczność międzynarodowa
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\V wypow;edu dla arnerykailski ej sieci
telewizyjnej ABC.
szef dyp1om.3cji brytyjskiej Douglas Hurd ost.rze.gł Saddama
Husajna przed atakami. na saudyjskie pola naftowe, zagroził
Ira,kowi poważnYrni konsekwencjami, jeśl: to uczyni.
'
Podczas najbliiszego wcek..:.ndu Brytyjczycy przerzucą w rejl)n zatoki siódmą brygadę pancerną (6 tys.
żolnierzy
i 120
czolgów), stacjonującą obecnie
w RFN.
Prezydent Sydi Hafez Amd
zakończył we wtorek wizytę w
Teheranie, gdzie przez cztery
dni prowaduł rozm-owy z prezydentem Ira·nu Ali Akb3l'em
HasIlemi
Rafsanclianim. Obaj
zgodn.ie potępili agresję kacką
na Kuwejt oraz obecność obcych wojsk w region ie, podjęli
też .. wspólne decyzje"
związ..~
ne z kryzysem. jakie konkret• nie - tego nie ujawniono.

Eksperci o groźbie zniszczenia
pól nafto\vych

eko-

Inej
, fe

musi
s,ję
ru;,stawlć na dług';e
.. oblężenie", jeśli chce osiągnąć
wyznaczony cel - wycofanie
w<>jsk irackich z Kuwejtu, uwolnienie przez Bagdad wmyst
kich zakladnj·;"ów oraz przywrócenie .suwerennośoi Kuwej-

I

DUBAJ (R~ut-er). S~~nienie
p,'Zez Irak gl'óźb zni&zcze-'lia
pól naftowych
nad Zatoką
Perską może okazać się
niemożliwe, z wyjątkiem
saudyjskich platform wiertniczych
na -pełnym morzu,
które są
najmniej odporne na ewentualny atak, choć na szczęcie ·
nie
mają aż tak wielkiego
znaczenia gospoda.rczego
stwierd'Lają
eksperoi naf.towi
na Bliskim \Vschodzie, oceniając realno,ść zamiarów irackich,
których
ujawnienie
wstrząsnęło w ostai-nich d D·iach
rynki em naftnwym.
We::lług szacunków,
z pól
podmorskich pochodzi około 10
procent całego wydobycia Arabii Saudyjskiej.
Arabia Saudyjska jest naJwiększym
eksporterem ro;py
na świecie, a w niedzielnym
pl'Zembwieniu Saddama Husajna została wymienio.na jako główny obecny cel potencjałnego ataku na zlQża nad'towe
obok groźby zniszczenia
źródeł wlasnyeh i kuwejckich
oraz Ula,takowania Iz.raela.
W przeciwieństwie dn złóż
podmorskkh, potęż.ne zagłębie
saUdyjskie !IIa lą<l>zie, któr~o

z.niszczenie wywoł<lloby ba!"dw
i długotrwałe reperkusje dla rynków
mię:izyna
rodowych, jest stosu·nkowo bezpieczne. Równj& dość ograniczone straty powstałyby
w
wyniku z.bombardowania l'\lO
ataku rakietowego na saudyjskie te-rrninale naftowe, kiórych odbudowa potrwałaby w
najgorszym przypadku
kilka
tygodni i które przejściOWO
można by zastą.pić przerzucając ropę na wybrzeże
Morza
Cwrwonego.
poważne

Jak oceniają eksperei, ochrona platform. mQrskich pr-zez
wielonarodowe siły stacjonują
ce nad zatoką jest zada-niem
truodnym. Dotyczy to zwłasz
cza największego na św.iecie
podmorskiego zł<lża naftowego
Safanija, które znajduje się w
bliskim sąsi~dztwie okupowanego prz...a.z
Irak Kuwejtu.
Wojskowi m\l8Zą brać pod uwagę, że dfa wiszczenia złoża
podm{)orskieg{) wystarczy wysadzić w powietrze jedną platformę, gdy tymczasem znili:Zczenie złóż ;na lądzie wyma.ga
trn.fienia wszystkich
szybów,
lct:6re liczy się na setki.

I

• I'rzewoJnicJ;ąey 'elegat.ji polskiej nit 45 sesję Z~re
madzenia Ogólnel!:o NZ, minister spraw z3~ranicznY{'h
Krzysnof Skubi;;ze,,-skj odbył we wt-orek kolejne SpGtkania z uczestniczącymi w
obratlach .
osobistościami.
Przed południem rozmawiał
z ministrami spraw zagraniczny(~h: Irlandii Gerardem Collinsem, Belgii
Ma.kiem
Syskenscm oraz
Ii'ann Halim Akbarem
Welajatim. \'Vi«zorem odbył
spotkania z ministrem spraw
zagranicznych Francji Rol2ndem Dumas Graź sekretarzem
generalnym ONZ Javienm
Pl'rezem de Cuellar.
(!) Pavież
Jan P';weł II
przyjął 25 bm. na audienł'ji
prymasa PGlski kardynała
Jiizefa Glempa. który przy-

;: ~g~en'cle.

.infor~Ulą::
. .

~

.:

-

mUjąCY się tą spra.wą.

W wyniku . dzia1ań prowadzonYch przez !ZCzeeińską policję,
lU.in. w Szczecińsk iem, WarszalV,je. Piot!"kowie,
Katow i.cach,
WrOcłaWIU. Bielsku-Biakj zdolano dobchC'Ul5 odzyskać 13 8a-

mochvdów. Wozy te sprzedawano po sprowadzeniu do Polski
po okazyjnych cenach - przeciętnie za 1/3 wartości. Prawdopodobnie część skradzionych
samochodów
wywieziono za
granicQ p!'zypuszcza się. iż
do ZW1ąZ'oku Radzłeckiego.
W
wyniku
współdzi:tla.nia
szwedzkiej i polskiej policji w
Szwecji
zatrzymano
trzech
członków

niczej

złodziejsko-przemyt

grupy (-dwóch Polaków
mających obywatelstwo szwedzkie i Szweda), natomiast w
dwóch
hanrlla ny P-olsce -przemytników. Zostali Ooni za~rzyma;niu w a!'~·zcje śledczym
nastl:'pnie zwolnieni
z
niego
1)'Ze.z Sąd R ejonowy. Po uzyskan iu woloilOOcj zbi~~li - jeden
z Di\:h z podrobionym pas.zpor-

.rządy zachodnie do redukcji
polskiego długu
WASZYNGTON
.(Reuter)
Przewod.ni-czący Rady Nadzorczej
wielkiego
rochodnioniemieckiego banku komercyjnEgo,
.,Deu t5che Ba.'lk". Hilmcr J(Gpper wezwał rządy państw zachodnich, aby podjęły inliejatywę redukcji polskiego zadłuie
nia. Njemiecki bankier podkreślił, że splata
długów
stanowi
ogrom·ny ciężar dla reformują
ce-j się
polskiej . gospoda,rki.
"Znalezienie rozwitjza[lia ma zasadnicze znaczenie nie tylko z
ekonomiCZJJego pu.nktu wiodzenia. ale jest równie ważne dla
dalsz ego rozwoju świeżo op:e-

był

poprzeoniego dnia
do
Rzymu. Wkrótce po audiencji prymas PGlski udal się
i10 Bari na południu Włoeh,
na międzynacodGwe spotkanie, któregG głównym tematem je.~t rGla religii wolJce
wyzwań współczesnegG świa
ta. Odbędą się tam również
doroczne m'tdły
o
pokój
przedstawk'ieli róźnych wylinań i religii świata.

lan zamachu

na M. Thotcher

• WGjciech Jaruzelski w
wywiadzie dla "Le l\londe"
st wierdził, że jego decyzja
w sprawie skrócenia kadcncji. prezydenckiej Jest kolej nym potwierdzeni cm
WGli
dokonywania przemian systemowych w duchu clialogu,
wzajcmnegG
poszanowania,
zbarmGnizowanl'll ci~łGści i
zmienności. SłGwem, dokonywania przenuan w istGcie
rewoluc'yjnych w ewolucyjnej, kuUura.!uej formie.

Jak poinformował londyński
dziennik " Daily Mirror" nowojorska policja uslaliła. że podziemn<a Irlan-d.z.ka Armia Republikańska planowała
dokonanie
zamachu na Mar,;ar~t Thatcher
w Nowym Jorku.
W poniedziałkowym wydaniu
dziennik pisze, że podczas przeszukiwan ia przeprowadzonego w
jednym
z aparlamentów
na
Manhattanie, w lXlbliźu siedziby ONZ, znaleziono materiały
wybuchowe, broli aulo ma tyczną
i sprzęt do łączności radiowej.
Skład broni należy zdaniem
funkcjo.,ariuszy FBI - do IRA.

l reporters

ieon dvż ru
)aoącym

WYPADKI
• W N'ietulisku Dużym (gm.
liunów), kierująr-y sanem Jan
W. najeChał 11a leżącegG
na
jezdni nietrzeźwego mGtocyklistę (mGtocykl leżał Gbok) Jana B.
który dClUlal Gbrażeń ciala.
• \V Ostrowcu na ul. ChrzanGwskiego pieszy Ryszud M(l. 36) będący po spożyciu alkoholu został
pGtrącony
puez
opla, kt"rym kierował Hubert
D. (1. 23). Pies:tego z licznymi
obraźeniami ciała
przewiezionG
do szpitala.
( k)

• Na kasie E-7 w pobliżu
mostu na Pilicy w okolicach
Biało.brzegów radomskich doszło
do czol{)wego zderzenia mercedesa osobowego
ki~;:,owanego
przez Jerze~o K., który na rrlOkr j nawierzchni nie dostosował
szybkośei
do warunków
drogowych i podczas gwałtow
nego h<l!mowania zjeChał
na
ICWY pas jezd,ni, zderzając się z

Kradzione samochody ze Szwecji do Polski
39 samochodów najłepszych
marek m.i:n. ,Jl.fe-rcedesy", "Volvo", ..Toyoty", "Mittshubishi",
..Chevrolety"
warlotici
36
milionów
840
tYl5ięcy
koron szwOOrzkich
skradła
w
Szwecji działająca tam polsko-&zwedzka spółka złoduejskorzemytnicza - ' poinformowano
w
Komendzie Wojewódzkiej
POlicji w
&czecin·ie. Oprócz
Pl'Ze<lstawicieli tej komendy oTaz Prokuratur.y Wojewódzkiej
w
konferencji
uczestniczyli
rÓW"lieź goście ze Szwecji zaj-

I,Deutsche Bank"wzyw~

w

obra·żeil zmarł.

e

W Białobrzegach na ul.
Rzem,ieślniczej Zbig'liew T. kierując małym
fiatem wymus:ł
pierwszellstwo przejazdU i zderzył się z żukiem
kierowanym
przez Mirosława W. Kiero 1Vca
fiata 126p z obrażeniami ciała
trafił do sz.pita:1a.
(maj)
P02J\RY

W Mc.gie1nicy przy ul. Slegny z n:e wyjaśnionych przyczyn
zapaliła się Oogromna sto1oła
i
budyncok maga·zynowy z materiałami
budnwlanymi, będące
własności::. Waldemara W. Wakcji gasz~n·ioa ognia bralo udział
szcić jednostek straży. Wstępne
straty oce,n ia się na 300 mln zł
(maj)
ROZBO.TE
4)

E> W udałe (r;UL Bodzcehów)
ni('>:nanv
męi.czy:t.na
napadł
lO-letni~ Justynę P., której zalw~ł 5 O zł
oraz usiłował ją

tern na fałslCywe n~zwiskt) 00naleziilllY został d z.ięk i polskiej
policji w Szwecji, drugi poszukiwany jest listem gończym.
Dalsze postępowanie W
~j
sprawie trwa.
Jak s:wierdzo-no podczas konferencji. szwedzka policja ma
podstawy do przypnszc:z;ell, iż
w Polsce sprz€<lawano także
k t'adzione w Szwecji łodzie motorowe oraz być może b:-oń
myśliwskI). tzw.
drylingi.
W zwiaz.ku z przypadkami
przestepslw nopełlloionych tH'zez
Polaków w Szwecji oraz Szwedów w Po1si:e istnieje potrzeba podkreślono
by w
Szczecinie rezydował Ol'zedsŁa
'" iciel pol~di
",zwedz,kiej
w
S ...wecii na<tomia!l. - polskiej.
(PAP)

http://sbc.wbp.kielce.pl

z nap~zcciwka saITlOchooem marki .,Polonez·' kierowany·m przez Henryka Dz. Kierowcy obydwu samochodów
z
ci"ikimi obrażeniami ciała kafili do sz.oitala, zaś j:}3sai..er Dari.usz G,
wyniku odniesic.'lych

zr;wałcić.

C> W Ostrewcu na ul. IH("('kicj
nieŁnany mężcz)'lfnl1 lI:azem łza
V\ il\cym Gbezwłailnił Bożenę N.
(sprzcdawezyni(l
kiosku .,Ruchu") :u.bierając jej utJUlI: w
kwocie 3 mln 400 tys. zł.
fi) W "'aśnioVl ie nieznany
tąd m~ż('Zyzna bez powodu

dGuderzył noiem w
brzuch Zygmunta D., którego odwiezionG
do slpitala.

E> W

(,ilU:u

8stalni.,j

'\\oj~",ódzh~le
t!"kłlnano 7 włamaii

'"

~!lęłe.-'liną

n ;o;)ej pOlskj(o.j aemok>!''1di'' _
oowiadczył Ko.pof>€"'.
ZduJiie-m ni.e·rnici'K.Je)!u
ha.flkiera, d'Omagając się od Po-Islri
o!)sługi zadłużenia
trzeba b-ra'Ć
pod uwagę zdoln 'ć ki·aj·u
do
placE''lia odset k. Gdyby P{lolsh.a
mi.:ila spłacać wS.L.)stkie oosetki
od całego 43-miliardoweco dłu
gu z2granicz,nego - powie-Jział
Kopper - mus;ałaby prowa"dzić
nadmienie restrykcyjną p oJil,y l<1:
ekonomiczną.

Podkreślił, ŻC

703-

groziłoby

to powodzeni,] wysił
ków PoJs>ki. a1JY przestaWK- :o;i~
ze sztywnego syst mu cn~ralis
tyczncgo na
la!'tyczn'l gv~po
darkI: wolnorynkQw:j.
Poh:ce potrze<l>..a jest l ówn6czesna
redl,k-:ja
zadłużenia,
obniżka kQS2tów obó;ługi. (oprocontowania) długów. P"Z 'unię
cie t rmiłl6w spłat i nowe ,., dyly - oznajmił szef .,Dc-u'st);e
Ba-nk". Jego zda·niem, z inicjatywą lak:ego
ws~ecl1strO'lnt' r.0
wsparcia Po; ki '~ winny wyj~ć
rządy palIsiw zachodnich
,jako
najwięk.o;zy wi€'l.·zyci I
Polski".
Według Koppeta. 30 pro-c. polskiego długu
to
nallYL.ności
względem
pallstw i instytu ;i
publicznych, a ;;aloowie 20 proc.
p::zypada na banlfi komel'cy Jne.
Relacjonując
wy !>O-wiF-dż Koppera Agencja ReutNa twraC3 uwagę. że ~poś;-ód
{'ańo;tw
zachodrtich najwi~ksz)m w;.e.n.ycielem Polski jest wła.';nic R N,
a grOoS polski<'h zobowiązafl wobec ba'lków k,>rne·;cyjny h JH:;;Ypada na ba:Jki zachoonio'1i-emieck;e.

PZU VI odomnu
procuJe d a»iej
u

W zwiąti!:.u :;; w{)i'owadnenieffi
nowych zasad ub=pieezenin samochoriów i pojazd6w od (tziś
do końca wrzdn,ia br. PZU w
Radomiu b<;:dz.ie praC(}W3~ od
godziny 7.30 do 13, fi w sobotę
od godziny 8 do J5, "aś w n ajbliżSlZą nied~ic!ę \:lO bm.) od godzi,ny 9 do 15.
Wł a.~cicieli ~amocltooów.
których wiek prz{',kroczył 10 lat
oraz samochodów zagra'niczllych
i
samochodów'
c~ar wych,
prosi się o Q>So-hcisle pod.jrcba.nie
pojazdem przed siedzibę PZU
w Radomiu p!'zy ul. Traugutta
31/33. Samochod y te bowiem ubezpkczane będą wcdług nowych zasad. Dotyczy to też s:l_
mocbudQw, których wł .rcicide
pOJ"zoonio
zrez)l'gol>wal'
z
.,auto-calSo". a obecnie cheidiby ubHpiec,zyć swój )lQja'l{l.

(M ..U)

Zamordowano
kilkumiesięezne dziecko
W Darłowie wo.i. k6s .. :.1if.skie - jak irJMmuje KOID4:·nda
Woiewódzka
elicji w 1{41.<;z"linie'- w jccln m z mieszkań znaleziono zwłoki linącf'go }ll·a",i.e
rok t!ziecka,
PrzenreWad7ł>na
sl"kcja zwłGk ,\oykazała , ze dziecko zostało w oWi'utn:v !lpc~ób 7UmGrl1owanl' w eza ie nieobe.'ności matk;. Podł'jozar.ym
jrst p()ll;zuh any przez «!a"łowską p1Iliej~ Jant. ław P. z .. miel'zkał)' raz.·m z
konku},in:\ - matkl\ ..... m .. n1ewaneto dzie.-l'a.
(FAr)

duby

k icleI ł..im
nlA szkodę

i 22 na pry\\oatnli\.
Hi.)

EU
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Dominują Chińezyey

w

Pekinie, aa XI Isu"slutcll
A"Jatyekida. po trueh dołach nwod6w w klasyfikacji medalowej
prowadz2ł
zdecy4owanie ' gespo':
darze, reprezentanci Cbin, maJ2ł
ey na koncie 51 medali, w tym
-3ł słełyc:łl; tS srebrnyela l • brllzowyeh.

IC:!ilk~~~C!'~:"'~~:::
US·\ l)1'zyjl'dz:ie na dwa me<'Ze do Europy. 10 paździer
ni·ka Amervkanie grac bę
dą w Warszawie z reprezentacj:\ Polski, tydzień później
zi1lierz~ się, z Jultoslawia w
Zal:'ucbiu. Dla naszej dru'lyny spotkanie z USA bę
dzie os'tatnim sprawdzianem
formy przed pojl'dynkil'm z
l\ngli,kami na W('mb}l'Y (17
paździcrnil(3).

• lioszyl<:U'ze SIali Bol)rel.
Bylom,
którzy
dziś
pojedynek o Puchar
Kouc,:) z Ral)Oelem Tcl Awiw, p.lnyskali nowcgo zawodnik". J?st nim ('zarnoIlkóry Tvron Pitls z USA.
W:ll'lo doi!;.lć . że w zespole
bracia. z którym zmierzą
się
bytomianie. w:vstepuje
aź
cdcrreh czarnoskórych
ko.~zyk:>rzv ' zc Stanów Zjednoc·zonych.
stoczą

• 16-letni
Amerykanin,
Gala Kam.~ki, zwany "Cudownym dzit'ckiem szarhów"
r,ajął wspólnie 7. Rosjaninem
Wasilijrm
Iwańrzukil'm
piCrWIIZł'> mlejsl'j'
w silnie
obsaelzonvm turnieju w TilbttrA'u. Szesnastolatek
wyp('łuił w tym tttrnkiu norm() al'cymistrzowska
oraz
zdobył uagrode- w wysOKości
U·t}-s. dohrów.
• DDbicg<\ją końn . rozgry ~ ' j w radzieckiej rkstraklasj.. piłkarskir;. Liderem
.t.."t "ktualnie Dynam.. Rijów 30 pkt., przcd CSKA
M~skwa 27 pl.t., i Torpedem
lUosk IV 24 pkt.
• W f'liminacyinvm meczu
młodzieżowych
mistrzoslw F,U\'OllV w piłce nożnl'.i Czc('h<lslowacja rozgromił~ w Mip!ta1ov(,l\('h Jslane1il) ;:11 (5:01.
Dzii< do,idzie
do TJoj('!'Ivnkn
pierwszych
rp.pT('z~ntadi obu lll\ństw.
Orużynowp mistrzostwo
l>ol.ski w szacha('h wywal('zvł lln'l''''
Ri('l.k'l
przed
Pia,t ... ", Słu",k i AZS Politct'hnilq Wroclaw.

Tysi\!c listj)n~szy
W olim~jskiej
s~t.łfecie .
li~tnnoszy

weźmie

dzi.l)
pued

u-

w
oliml'ij'kiej
~'7tafecie
~imowymi
igrzyskami w
Alb .. rt",llc,9~.
Olimpijski
plnmj-("łt 7ostonlC
'Prlcnie~iony 7 0-

do
Francj: 14 grudnia
Tego ~amcgo dnia d8okola
Francji Wb'l'''''Y sztafeta zlo~ona
z młOdych lud7! v: wieku 15--20
lat. Znlc? olimpijski dotrze do
57
mw"t
francuskich.
przez
57 dni
N~
ostatnlIl) etapte do
sztafety włączy się tygląc IIstono"",y-.
H'11.pii
1991 r.

Fran('u, ka "",,czta j<'!st jednym
z \~
rtaJwi<;kszych
spon'5orów
ZIO-92 K03Zt związany z biegiem
ollmpij~k ;cj
.ztafety O"'lacowano
na 3.8 mln dolarów.

TOTEK

płaci

• l.it;
POt.sKA: 5 razw. z 13
tm!if'niami - wygrane po 8.510.000
17~
)·ozw. z 12 trafienian,l _
wygranc po 230000 zł. 2.205 rozw.
:r l i tldfi~i.;.lłnl - wy~rane po
l • .•
zł
1~.830 tozw. z 10 traflenlaml - wygrane po 2.6\11 zł.
zł,

.:- I.IGAĄNGIELSK.\:
7.

11

tr.lfh~niruni

1 .• 1.000
zł
11
trar~erl:lami

I
I

!

rewanże

ł
• •

rugIBl

UD

•

Tny czołowe polskie zespoły w piłce rc:cznej mc:żezyzn - POGO~ Zallrze, KORONA Kielce i WISŁA Płock przystl\piły w minioną sobotc: do rywaliucji w l,uropejsltieh pucharach. .Jak juź
informowaliśmy, Pogoń pokonała duńską
drużynę
Kolding IF
2·1:17 (Puchar Europy), Wisła odniosła zwycięstwo nad Emporem
Rostock 24:18 (Puchar IDF), a Korona zremisowała li Banikiem
Karvina. 23:23 (Puchar Zdobywców Pucharów).
Nasze "siódemki" w pierwszych meczach wystąpiły w roli
g05podarzy. W niedzielę odbę
dą się spotkania rewanżowe. W
najtrudniejszej sytuacji są kielczanie, bowiem nie udało im
się pokonać u siebie wicemistrza CzechOSłowacji. Tylko zwycięstwo w Karvinie może więc
dać awans Koronie do drugiej
rundy PZP, a sięgnąć po nie
będzie bardzo trudno. Natomiast
można raczej oczekiwać awansu Pogoni i Wisły, choć piłka
rzom ręcznym z Płocka z pewnością nie będ'l:ie łatwo utrzymać w Rc-stocku 6-bramkowej
przewagi.
W pozostałych pierws~ych spotkaniach
puchar6w
uzyskano
między . innymi następujące wyniki:
• Puchar Europy: Dukla Prago. - SC Berlioń 20:15. Raba Eto
Gyoer (Węgry) - Steaua Bukareszt 21:29, Fili.ppos Veria
(Grecja) - Civ idin Trioeste (Wło
chy) 23:19.
• PZP: PSV Berno - Stoekerau (Austria) 31 :26. Initia Hasselt (Belg ia. w drużynie tej występuie kielczsni'!l. Artur L in-

ka) - Hermes La Haye (Holandia) 19:17, Ortigia Syracuse
(Włochy) Medveszak Zagrzeb
18:25, BK ~ Kal'is (Finlandia)
-- SKA Mińsk 23:36 i 24:37
c.siódemka" z Miilska zapewniła sobie awans do II rundy).
• Puchar ruF: CSKA Moskwa ~ Pargas (Finlandia) 33:16,
Minaur Baia Mare (Rumuni3)
- Volan Szeged (Węgry) 23:16.
(ap)

64 rozw.
wygrane po
1.35\
rozw.
z

-

\vygrane

po

:>:1. 11.7'18 r07W. z li trafienl~u. wygrane
po 7400 1ł
. . . .1 rc.7W. z 10 trafieniami
~gr ,m c po 1.400 zł.
S4GOO

·0 sr ONA--8
NUMER 187

·l

Od wlMny
jestem penał stu. " anialorów rry w {elllaa r.,..
na kieleckick kortach w trzeciej już edycji turniej.
• Grand Prix ' Kielc. W imprezie keerdyno~anej prŻez Młodzie
żewe Centrum Kultury; uCzestniczyli Rle tylko kiełczanie. Przyjeźdźali na łen turniej : łerusiĄci li' Ostrowca, StarachoWic, Skarżyska, .Jędrzejowa, Bus1Ia~... . Chęć sprawdzenia
swych umiejęł
nOSCl na korcie była więc duża. I •
to właśnie organizaterom
chodziło, bo turniej był dostępny dla wszystkich chętnych.
walh.iłWało

TegfrTOczną edycję imprezy o
Grand Prix Kielc zakończył turniej ,,:Masters" w dwu . gr upa~h wieku, w których rywalizowało po ośmiu najlepszych
zawodnik6w. W grupie starszej, '
tenisistów powyżej 35 lat, pierwsze miejsce zajął Jerzy Czab:ln,
były zawwnik I-lig~wych Błę
k,itnych Kie lce, drugi był Henryk Kaczor (obaj z Kielc), trzeci Andrzej Czepel ze Starachowic, a czwarty Leszek S:»cznkiewicz z Kielc (prezes Okrę
gowego Związku Tenisowego).
W grupIe młodszych, zawodni-

Przedstawiciel Młodzicżo
wego Centrum Kultury w
Kielcach,
Andrzej
Rozer
wręcza puehar Jerzemu Czabanowi (na zdjęciu w środ
ku) za zwycit:stwo w łrzeciej
edycji turnieju tenisowego o
Grand Prix amatorów. Z lewej fundator rakiety tenisowej "fin", "'dam Barchan,
która tez stała się włl&snoś
cią J. Czabana.

k6w do 35 lat, zwyciężył też
były tenisista
Błękitnych, Jacek Trębi('ki z Kielc przed l\larkłem Hlodnickim z Ostrowca,
Cezarym
Wlodarezykiem
ze
Skarżyska i Leszkiem Dziekanem z Kielc.
Wspomniany tUrI~iej "Masters"
poprzedził cykl turniej6w klasyfikacyjnych, kt6re odbyły się
na wielu kieleckich kortach, w
r6żnych punktach miasta. Ich
organizatorami
byli:
Lesżek
Szczukiewicz na kortach Ogniska PKS, Czesław JaskułtJf'.vski
na kortach Wojew6dzkiego Ośrodka Sportu Szkolnego, Lech
Lcsiak na kortach Ogniska "Bocianek" i .Jan .Janeczek na kortach Tęczy. ' To właśnie dzięki
tym ofiarnym działaczom amatorzy "białego sportu'" mogli
wiele gOdzin spędzie z rakietą
w ręce i przypomniec SDbie
młode lata.
Impreza miała r6wnież licznych sponsor6w, którzy ufundowali
atrakcyjne
nagrody
dla
najlepszych.
Sponsorami
trzeciej edycji turnieju o Grad
Prix Kielc byli między inlły
mi: PEiOT "Lambda", ZakJad
Cukierniczy J . .J. Banatkicwicz,
CUP ..Atlas", "Flex", "Medo",
"Witoda""
(ap)

Nagrody do odebrania
V! . AutOIJlObilkluble ;'". Kapryśna

pogoda sprawiła, ze
wszyscy widzowie ogląda
jący
16 września· na torze
"Kielce" w Miedzhnd .GÓne
piątą
eliminacje
mistrzostw
Polski w wyścigach samo r hodowych, dotrwali do zakończe
nia zawodów, podcz:ls kt6rych
odbyło
się
losowanie na!:,ród
dla publiczności. Część nagr.ld
w postaci 5-litrowych baniek
olęju samoehodowego "Lotos",
uf.undowan:reh przez . sponsora
imprezy - Gdańskie Zakłady
Rafineryjne, jest do odebrania
w
siedzibie
Automobilklubu
Ki.t:leckiego w Kielcach. ul.
Chęcińska i. Otrzymają je posiadacze programu zawodów z
numerami o końców('e 30 i 91,
Po odbiór nagród naleky sic:
zgłaszać do ponicd2iałku (1 ;laź
dziernika) do godz. 18. Po tym
terminie nie odl'brane nagrody
b~zie moźna kupić w siedzibie
Automohilklubll, a
otrzymane
ze sprzedazy pieni~dze organizatorzy zawodów post&nowili
przeznaezyć na
wsparcie Pań
stwowego Po~otowia Opi ekuń
ezego w Kielcach. Gratulujemy

nie

Grali
w reprezentac ji WP

opr. (ap)
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W WarszaWlie zakończyły się , Gratulacje
i
M istrzostwa ' Armii . Za'P1'Żyjaź
rh ar d ' a zwynionych w siatk6wce mężczY'l'!l. • pu
cięzcy GP
w
Pi·erwsze miejsce zajęli Bułga
młOdszej grupie
rzy. przed Polakami. chrużyną
wieku (do 35
Z RR . i ' Czeehoslowakami.
W
lat), Jacka Trepojedynku
decYdujac:vm
o
bickiego od jcdpierwsz:vm miejscu Polacy unego ze sponlel!I.i Bułgarom 0:3 (5:15. 6'[5.
sorów imprezy
9:15). a wcześniej pokfrnali zeJ: Banatkiewispoły ZSRR i CSRF po 3:1.
eza.
Reprezentacja Wojska P~ls
kiE'go oparta bvła na si'a tkaZd jl)da
rzach Czarnych' Radom i Legii
A. Piekarski
Warszawa. a do wyr6imiają
cych się 7.awoo,nik6w w poJklej drui..\'nie
ależeli AndrZf'j
Skorupa i Pawe ł Fijalkowski z
Czarnych.
(ap) .

pomysłu.

(ap)

_-----------------------------------------~----------.w----~~~~=--~--~--a---~-----=~-------------wzmo.ooieni~
ekipy
Nie wiadomo, czy
trener znac2)ne
BerU Vo!:,st jest zaoowQlony z Vogsta.
fa,kttl. że już wkrótce będozie
W gmnie potencjalnych kandydat6w dQ gry w reprezentamiał do dyspo.'l;ycji więcej niż
cji Niemiec najczcśc:€>j wymiedotąd piłkarzy wysokiej klasy.
Obejmując funkcję trenera dr-u- nia się nazwiska ~bttbi:1"a Samm~ra, Andreasa Thuma,
UUa
żyny mistrza świata RFN po Frauzu Beckl'nbaul'ne, zastrzegł się. że będzie kontynuował założenia je.go pracy. Beckenbauer stworzył doskouałą
drużynę. Zdobycie misirzostwa
świata
po
gne w.nl.'ołu.jąwj
·apLauz ·. kibiców. ma swoją w.ymowę. Wybrał najlep.szyeh pił
karzy swe-o kraju do d·fUi.YllY
n-arwowej.
Tymczasem
lUZ
wk.r6toce
Berti Vogst będ·zie m6gł wybierać kandydatów do re-prezentaKirstena, Rainpra Ernsla. 23-letCli ze znacznie bogatsz~go źró
ni Sammer. piłka'rz Vfa Stlbttdła Po połączeniu obu państw
I!ari. już z:wbił furfrrę w bunnie<mieC'lcich b~zie miał do dy- deslidze. Były zawo<1Di!c DynaSPozycji
także
zawodników ma Drezno. 22-krotny reprezenNRD-owskich. Vegst jakoś nie- tant NRD. w siedmiu ~zach
chętnie w .V'POwiada się na ten
ligi RFN strzelił trzy bra.mki.
temat. Za h) inni uważają. iż -- To człowiek który powinien
~1·a.eze, klórzv występowali
w lefać w reprezentacji Niemiec b::':'wach NRD. b~dą sta-nować pow:ed.ział fr Sammerze Vogst.

D obre r~nzje za swą I!rę w
wentu.alnie wejdą do reprezenBayerze
Leverkusen zbierają tacyjnej drużyny. ktoś
inny
Thom i Kirs,tcn. Doskonabędzie musiał odeiść. Kto? Jele rozumieia się na boi ku. ma- dni m6wią . że przede \vszystkim
ja z,a so-bą wsp61ne występy w
piłkarze niemieccy grający
w
mło-dzic-bwcj rel)re7Enta~ji NRD.
za.graniC!t.nych klubach. np. wło
Ernst stal się r{"i.y.serem gry' skich (Lotnar Matthaeus. Juergen Kl!nsmann, Karll1einz Riedle?). Inni· twi~l'dzą. że dojdzie
do natu,ralnei selekcjL a miejsca będą musieli ustąpić mniej
d()świadcz-eni gra-cze.
także

tenera Vogt a

http://sbc.wbp.kielce.pl

________________~

w FC Ka~I'31autern. Doobl'ze
w Hamburgu zanrcze>ntowali się
także Thema<;
DolI i Frank
Rohde. A w odwodzie poz~!l
ją je6zcze piłkarze dQt ..d w.ystępujący w klubach NRD.
Pi~;"a!'Ska jedenastka nie jest
z gumy. nie moina jej rozcią,/1!
nąć. Gdy zawoonicy z NRD e-

Piłka·rska reprezentacja NRD
po ra.z ostatni wystąpi w Liopsku 21 listopada w meczu. którv poprzednio miał być el~mi
nacja mistrzostw Euro.py. a teraz hedzie towal'Zyskim spotkaniem z pilka'nami RFN. Następny mecz piłkarzy niemieckieh to spotka.nie z reprezen-·
ta-cją
ZSRR
'Z7 marca
we
F,"a·nkfu.rcie. Wówczas
będzie
sie l'Tl<)źna przekonać. kt6rvc.h
piłkany wybierze do reprezentacji
Niemiec tr-ener
Ber li
Vogst.
(PAP)

