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Nie było zamachu na
"Dobrowolne" egzaminy
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Od , wczoraj w Kurałorium
I ' Wychowania
w
Kielcach rozdzwoniły się telefODY. Podenenvowanl nauczycIele pytall o szczegóły zarzą
dzenia kuratora (1) e wypo-
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wiedzeniu umów
e pracę
wszystkim pedagogom z 30-leinilt praktyką. Dlaczego nie
są prz'esłrzcgane postanowienia '
Kady Nauczy'c iela? Dlaczego
kuratorium podejmuje spr'lecz-
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Będzie to w pewnej we- materiał instruktażowy,
jaki sposób należy brać
do " wysadzania z siodła"

nam dyrektora,
moralitet udowadnianie kaźde takie stara.U"~'UH" uwieńczone powogdyź istnieje jeszcze
zwane niezawisłością
w opisywanym
"soli trzeźwią
umysły

vn

musiał

GospodarWojewód_zI-iego w
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•

NA STR. 3

Mandaty'
nie dla wszystkich?
Od kilku dni funkcjonariusze
ldclcckiej
Straży
lVIiejsldej wypi s ują mandaty kierowcom
p~rkującym "
swoje
pojazdy
przed
budynkiem
przy ul. Targowej 18. Czynią
tak mimo tego. że od tygodnia
parking p:'7.y tym budynku jest
nieczynny z powodu prac instalacyjnych, '
Niestety nic zawsze .. strażni
cy" miejscy mają rację, Widoczny na
zdjęciu u góry ,.wart- ',
burg"
zą.parKQW,any,
jest na
. Chódulku (znak zakazu, po;;loju'
,dotycLY , bowiem jezdni) 'Zgodnie z przepisami kodeksu , drogowego. 'Kierowca ' zosŁa,wil pieszym dużo więcej niż 1.5 metra

zł

ne z przepisami MEN decyzje
o zwolnieniu ! pracy?
Odpowiedzi na to pytanie
szukała u kieleckich władz oś
wiatowych reporterka .. Echa".
- Bałaganu narobiła środo
wa publikacja w ..Slowie Ludu" - mówi Wicekurator, Jan
Korczyński . . - Takiego zarzą
dzenia nikt nie wydał. Owszem,- kuratorium zaproponowało odejscie
na cmerytur~
nauczycielom z 30-letnim si.aże m, ale wynika to raczej
z
fE N .'\ STR. 2

Zmarł

górnik
z wypadku

wykopanie topora wojennego,
a następnie wykopanie F. Filipiaka poza bramę kombinatu.
Apogeum tej działalności znalaz10 swój wyraz w słynnym
haśle
"Wijasowej
grupy":
"WDEPCZEMY DYREKTORA
W KRATKI",

DOKOŃCZENIE

za tiou 'lyS.

DOKOŃCZE ,

działu działek. Stwierdził więc,
że najlepszą
metodą na nieposłusznego dyrektora
będzie

Józef Wijas wiedział jednak, że samotna walka grupki jurnych krzykaczy nie może
przynieść pożądanych rezultatów. Założył więc związek zawodowy, czując, że tylko w
ten sposób zalegitymizuje swoje działania i zyska poparcie

Nauc:zvcjplA

EN "ułatwiają"
naucz cielom

Przepis

'1

Kartę

W

Kopalni "Wujek"

W Szpitalu Górai('zy m \\' Sos-

now('u .

zmal'ł 27-1ctni Zbigniew
- jcdł'n z czlcTl'cb I;órników poszkodowany('b w ubiegłym
tygodniu podczas sil 7
Ilcgo tąpnic:ci:l gól'otworu w
Ropałni " Wuj('k", Stan zdrowia
drugiego górnika. kaH'Y odniusł
poważne obraż('nia i Ul'azy ciała poprawia się.

Pożyc

Z

wypielęgnowanego

"fiata 12:5p"

pozcstała

tylko skorupa ...
A. Piekarski

l~ot.

łoną
Tak

.,t"lekłownie"

samocho y!

spłonął

w

tym lYKodniu wyplelc:~nowany
•,fiat 125p" w !;'araiu -przy ul.
Nlestachowskiej. Przyl'zyną poiaru było zwarcie w inslaJaC'ji
elektrycznt'j. Właściciel. zatlwa~ywszy pożar. pO\"iadomił Strai
P~iarną.
Wcześniej sam nie
przystąpił do gaszenia. Dlanl'go? Zapewne dlatego. ił' ani w
samocbodzie. ani w gaużu nie
było gaśnicy halonowej.
Dwit" sekcje

SŁra.iy

nit"i taki pojt"mnik ł'lekłryzujt"
sic:, co częs~o j~st pl'Z~' czyDI\ samozapldl'nia się oparów •
DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Lech Walesa
odwiedzi ZSRR

Pozarnej

(10 osób) u!!>asiły pobr. Spłolllll

samochód. ~araż oraz
dwa sąsieduie ~ara.ie.

,

(.zt;ściowo

.Jest tajemnicą poliszynela
zwła!>zcza obecnie że cara że
zmieniaj" się w pól.burlownie
benzyny.

Co !!>orna, gromadzi
nie w blaszanyeh. lecz plastikowych oojemnikach. Z!:roz~ budzi brak wyobraźni kit"rowców" którzy 'zapomluają o tym. ie ~romadzona
.w ten sposób "benzyna nie tylko
paruje poprzez ścianki, lec..: rówsię ją najczęściej

DOK01IWZE,NJ,E

LECH WAŁĘSA otrzymał
zaproszenie Michaiła Gorbaczowa do złożenia wizyty oficjalnej w ZSRR.

Cher .dla

żołnierzy

Pi osenkaj;ka " Cher (44) pokaże żadna
ofiara nie jest
dla niej zbyt wielka, gdy w
grę
wchodzi patriotyzm.. Na
wideo specjaln).e nagranym dla
wojsk nad Zatoką.
wystąpiła
całkowicie ubrana i z zasłon.ię
tą . twarzą . aby ńH! ' gór zyó a, , rabskich . sojuszników.
"
zała,

DŚWiildczen·

Jakie szkolnictwo
wojskowe?
Szkolnictwo wojskowe, jego
perspektywy i warunki naboru
kandydatów do wyższych śzkól
oficerskich i szkół Chorążych są
tematem konferenCji. która odbywa się w Wyźszej"Szkole OficerSkiej WojSk Łączności
w
Zegrzu.
Szef Zarządu Szkolnictwa Wojskoweg(} ge n, bryg. Ryszard
lUuszyński , zwrócił
uwagę
na
potrzebę
zbliż enia
systemu
szkolnictwa wcrjskowego do cywilnego systemu edukacji z zachowaniem
jednak
specyfiki
wojska. Szkolnictwo wojskowe
powinno być reformowane stwierdził aby poprawić jakość kształcenia oficerów .
PodczaS' dYSkusji zwracano uwagę na spadek zainteresowania
uczelniami wojskowymi. Liczba
chętych pozyskanych do końca
lutego br, do akademii wojskowych l wyższych szk61 oficerskieJl jest (), l)k. 21 prOc. niższa
nii w "uli', rQku.

KomiłłłłD

'prez,denta RP WspraW!e
Komitet Dorad('zy prezJ'denta
RP przekazał P AP 13 bm. os"iadczenie. 010 je!:o skrót.
"O('zekiwania spole('zne i wypowiedzi liczącyeb się organizaeji. po('zynając od uchwały fi
Zjazdu N ZZ .,Solidarno&ć" z 22
kwietnia ISSO. domagającej się
wyborów do Sejmu i Senatu
wiosną 1991 r., były zgodne
i
jednoznaczne: wybory jak najw('ześni ej. najlepiej w I k\\artale 1991 r.
Przyjęcie
projektu ordynacji
proponowanego prze..: Komisję
Konstytucyjną
Sejmu, wyklu~
czałoby wiosenne wybory.
Skutkiem opóźnienia
wyborów jest: przedłużcnie okresu

STR. %

http://sbc.wbp.kielce.pl

tymczasowości
w najw,.:i:szych
władzach 'Państwowych
Polski.
utrzymywanie się w aparacie

administracyjnym osób niekompelentnyeh i skompromitowany('h, kontynuowanie takich metod przekształcania gospodarki
państwowej,
które
przyniosły
wielkie korzyści byłej nomenklaturze, odsunięcie o wiele miesię('y

mOżliwości

włl\czenia

się

Polski w zachodnie struktury
gospodarcze
i
polityczne,
i
wreszcie - obniżeule autorytetu zarówno Sejmn jak i w 0gGle demokratycznych sposobÓW
rządzenia. Praca
nad budow~
ni('podległej
i demokratY<'ZDeJ
Polski zostanie zakłócon i zahamowana.

rzepisy MEN "ułatwiajq" zycie
DOKOŃCZENIE

ZE STR. 1

troski o dlugoletnich pracowników. Z dniem 1 kwietnia br.
wchodzi bowiem w życie nowa
ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym, b~dzie inny sposób
naliczania emerytur, prawdopodobnie mniej korzystny. Kieleckie wladze oświatowe wyrażają więc zgodę, wszystkim
nauczycielom,
którzy
chcą
odejść na emeryturę zg.o dnie z
Kartą Nauczyciela,
po przepracowanych 30 latach.
Aby nie zakłócać
rytmu
·szkoly, nauczyciele ci nie odejdą z dniem 31 marca br., b~dą
zatrudnieni do końca roku
szkolnego, tzn. do dnia 31 sierpnia br.
Wszyscy, którzy nie osiągnęli
wieku emerytalnego - kobiety 55 lat, mężczyźni 60 lat,
chociaż przepracowali już
30
lat nie dostaną wypowiedzenia
z pracy. Mogą odejść dobrowolnie, licząc na naliczenie
wyższych świadczeń emerytal-

Płoną

samochody!

DOKOŃCZE1\'lE

ZE STR. 1

Od początku roku splonl:ło w
Kielcach i najbliższych okolicach 9 samochodów
(w tym
dwa celowe podpalenia).
Tym, którym nic starcza wyobraźni de<'!ykujemy te zdkcia.
(A.JKA)

nych. Kto będzie chciał moie
dalej.
Wicekurator, Jan Korczyń
ski zapewnia:
Nikt z
nauczycieli, którzy nie osiągn<:
li wieku emerytalnego, ni a zostanie zwolniony, mimo ze w
kieleckim Biurze Pracy zarejestrowanych jest 550 bezrobotnych nauczycieli. Wypowied zenia dostaną jedynie nauczyCiele w wieku emerytalnym. Już jako emeryci mogą
być dalej zatrudnieni w szkołach, jeśli okaże się, że brakuje w danych przedmiotach
chętnych do nauczania, dotyczy to zwłaszcza nauczycieli
języków obcych.
pracować

-

Gdyby
nie informacja
Ludu", me byłoby
tego całego dzisiejszego bała
ganu i niepoko1ów wśród nauczycieli - mówi Jan Kor"Słowa-

czyński.
Drugą, bulwersującą

środo

wisko nauczycieli sprawą jest
kwestia egzaminów paI'lstwowych z języka obcego dla tych,
którzy chcą tego języka nauczać. Pan J. Korczyński mówi,
że j:;st
to pomysł Ministerstwa
Edukacji
Narodowej,
które chce pozyskać nowe kadry. Ten, kto złoży I taki egzamin będzie miał już "na wieki" prawo nauczania. Egzamin
jest dobrowlony, ale zdający
musi zapłacić aż 650 tys. z1ctych.
Niestety wszyscy składający
w ub. roku egzamin językOWY

SPORT •

W kura t orium muszą go jeszcze raz zdawać, teraz już w
ministerstwie! Dostali oni bowiem upra·...-nienia nauczania
języka
obcego tylko na rok
1990/9 1.
Także nauczyciele z egzaminem państwowym zdanym na
kursach językowych
muszą
potwi€rdzić swoje umiejętnoś
ci, a zwłaszcza, jak mówi p. J.
Korczyński swoje predyspozycje- do nauczarua. Nie wystarczy tyllro znać język, trzeba jeszcze umieć go nauczać.
Przed
egzaminatorem
nie muszą stawać tylko posiadający dyplom Instytutu Angielskiego, uczelni angielskich
lub innych zachodnich, a także filolodzy.
Wiatroffio, że pedagodzy
z
dt::i.ym stażem jeśli nie zgłoszą
się na egzamin, nie
zostaną
zwolnieni z pracy. I tak już
ich brakuje. Po co więc ministerstwo ciągle wymyśla nowe przepisy i odstrasza ludzi
od nauczania w szkole?
Zapotrzebowanie na nauc~y
cieli j~zyka w samym wOJ.ewództwie kieleckim jest ogromne. Aby obsadzić wszystkie szkołY, powinno być zatrudnionych 400 osób, w ub.
roku do nauczania dopuszczono 78. Sporo więc ich brakuje.
40 nauczycieli języków obcych z KorpusU Pokoju nawet
jeśli przyjadą do Kielc problemów nie rozwiąże. Tymczasem
potencjalni kandydaci na nauczycieli języków w szkołach
odrzuceni ' przez kuratorium
znajdą sobie żajęcie udzielając
korepetycji. I lepiej na tym
wyjdą.

MARTYNA

GLĘBOCKA

SPORT

akacyjna forma

polskie
W rozegranym wczoraj towarzyskim spotkaniu piłkarskim
Polska - Finlandia, bedącym
jednym z punktów uroczystości
jubileuszowych Ka:timierza Górskiego, padł rezultat nierozstrzygnięty
l: l (l: l).
Bramki
'zdobyli: dla Polski Andrzej Lesiak VI 12 min., a dla gości
Mika-Mati Paałclainen. Sędzio
wał Węgier Antał HuŁak. Widzów ok. 3 tys.
Polacy wystąpili w następu
jącym składzie:
Sidol'e:&uk (od
46 min. Szczęsny) Kubie'i,
Soczyński, Lesiak, Czachowski
- Nawrocki (od 21 min. Zejer),
Prusik, Wanycha (od ~2 min.
Grębecki),
Kujawa Urban,
Kraus.
Mecz nie był widowiskiem, o
kt6rym Ułużej się pamięta . O.
bie drużyny popełniły sporo
błędów zar6wno w ataku, jak
i w obronie. Piłkarzóm wieIo-

piłkarzy

przypaść naszym
gościom, gdyby nie
teczności w akcjach

i

kowych.
Po meczu trener naszego
połu Andrzej Strcjlau
dział: .,Nie przyjechało
mecz 9 zawodników,
'grę przewidywałem w tym
czu. Nasz «drugi. zespół
więc
na l:!oisku
co
Częściowo jestem
gry. były w tym meczu
kt6re mogły się podobać.
też i błędy. Wynik uważa m
zasłużony" .

w{)lnego
musi (1)

przejścia mimo tego
zaplacić- mandat w wysokości 50 tys. zł. PodQbna niezawiniona przykrość sllOtkała w

tym miejscu w ielu i;wyeh lUer()wców.
Czyżby

funkcjonariusze Strajeszcze
dt'ogowegQ? A może uwzięli si~ na
kierowców z ul. TargoweJ?

ży Miejsliiej nie zdąiyli
poznać przepisów ruchu

, E(

Można tak sądz.ić CO'OC1ID:'JY
obejrzeniu drugiego
dołu). Przed bU<lynklem
Wojewódzkiego. pomimo
zatrzymywania i postoju
ehodów dotyczącego
chodników. parkuje
due - bezkarnie. N
tych pojazdów nie .."nur:u'VlI'·
my mandat6w. Czyżby ..
cy" mi€jscy bali się nar8ZlC
jewódzkej władzy?

N€'pbwny wynik relfer,ell.(11I1II

Z

ł~eporterskiego dyżłlru

Kierowca i pasaier
mieli szczęście

Tak

wygląda

konstrukcja

wnętrza

spalonego a.uta.
Fot. A. Piekarski

• Wczoraj e godzinie 19 na
drodze z lJąchot!ic do Leszczyn
doszło do tragicznego wypadku.
.Jadący
.,fiatem lUp" 23-letni
Sławomir K., nie
posiadający
prawa jazdy, najel'hał na jadący
przed nim wóz konny załadowa
ny dłuęimi drewnianymi belkami. \V chwili zderzenia ..maluch" dosłownie wbił się na nie

może doprowadzić

do upadku ZSRR

jak na pa), który pr:udziurawił
auto na wylot. Jadący nim kierowca i pasażer mOl:'ą więc mówie o wyjątkowym szcu,śeiu.
Pierwszy wyszedł z wypadku
bez 8z~anku, pa sażer doznał
złamaoia obo rąk.
• Nie miał natomiast szezęś
cia
pieszy, który idąe
lewą
stroną indoi
wtargnął nar;le
pod nadjeżdżającego ,połGnna".
PieS7.Y poniósł śmiere na miejscu. Wypadek miał miejsce na
irodze li: Ostrow('a do Waśnio
wa. tez o zmroku ok. rolb.
19.30.

Telefon interwencyjny
UOl~O ,-CZr:_

JE ZE SrR. l

ty, Z~(\::zellca.
odczulam niesmak Chyba nie było w zamia.rU'
wuszym
aby wzbudzić
\\"pół ',zl;cie dla
tego młodego
('Gl;~N !eł~o.
P:,,(';~lll i
o]),;wi :jzkicm kaź
deJ matki j st bronić swego
d_,eeka b)'ć l nim bez względu
!ia ok'J}i('znoAci, tylko wyrodna
l. ~ka OpUS7cza swe dziecko w
nk'sz.:!z~('iu, ajt;t nie nloźna puhEcznie w plss ie. robić atmosf el''y w5pólc.:ucia d la gwałciciela,
Dziewczynka moich sąsiadów z
lilie)' WielkopolskIe; właś nie była P~Z 2Z ni ego napadnięta okrę
cil je ; gbwc szalikiem ... przez
k;lk<l dni był" Wpi'ost jak nie
2 tel;o świata a i do dzisiaj jest
z,,!pk ;~;:ma
już nie taka
jak
k :~ '",ś
:\ sprawca tego mial
"'~zystko ładne ubrania, samochód, który ułatwi,,! mu napady
n::l dZ1Cwczvnki Miłość matki
o bk~c a ;lloże przede wszvstk im
kszt ltowanie charakteru
ctzicci>a. gdy zujdzie potrzeba
n- wet przy pomocy lekarzy.

Dlaczego
nie zrobicie rozmuw z rodzicami tych napad-

NUMER 52
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niętych

dziewczynek, być może
z okropnym urazem na całe ży
cie? Kilka dni temu na ulicy
Wicl k:lpolskiej szedł za mną taki właśnie młodzian. był natarczywy i ja, kobieta jnż dojrzała . przyszłam
do domu cala
roztrzęs:ona. a co dopiero te małe dzi ewczyn ki...
dzięki
Wodociągom!

Serdeczne

Zaraz
po drugiej
notatce
.,Telefonu " o nieczynnym zdroju ulicznym przy ul. Pawiej
w K iel cach przyjechał mechanik, pracował wytrwale przez
trzy godziny i ze zdroju leci
woda. Cała ulica Pawia, Weroniki i częsc Strycllarskiej,
sklada serd€czne dzięki Wodociągom. Bez tego zdroju trudno żyć starszym ludziom. nie
mającym
już
sily
dźwigać
wiadra z dużej odległości.
Jeszcze raz serd ezne dzięki
i "Telefonowi".

Wodociągom

ZUS

wyjaśnia

Nazywam się (... ) byłem kierowcą w (... ) 15 listopada 1990
złożyłem w ZUS wniosek o emeryturę, po 40 latach pracy,
dotąd nie mam żadnej wiadomości

w tej sprawie.

Nazywam się (...) m6j ojciec,
lat 87,
pobiera
rentę
nr
GPI(20)._ ale nie dostał żadnej
podwyżki, zapowiadanej dla osiemdziesięciolatk6w.

.*.

"Telefon" zadzwonił do kieleCkiego ZUS i otrzymał wyjaśnienia:

W spra wie kierowcy - decyzja o przyznaniu renty zapadła 25 lutego 1991, zawiadomienie zostało wysłane 28 lutego. Wyrównanie od LXlI.1990
do 31.1II.1991 wyniosło - ponad 6 mln zł, a renta miesięczna 1.638 tys. zł.
ZUS
ma 6{) dni na wykonanie decyzji o przyznaniu renty od
chwili wpłynięcia wniosku. Jeżeli nastąpi
opóźnienie z winy ZUS, wtedy płaci si~ odsetki.
W sprawie 87-letniego rencisty
niestety pobiera on
rentę rolną, a te nie podlegają waloryzacji w ramach akcji dl a 80-łatków.

Na ulicy Orkana
Palily się ostatnio w dzień
lampy na ulicy Orkana w
Kielcach, przy bloku nr 3.
Najbardziej jednak dokuczliwe
są samochody osobowe parkowane Łuż pod oknami bloku
mimo że obok jest przestronny, bezpłatny
parking. Czy
właściciele
samochodów muSZq by~ tacy aroganccy i lekceważyć przepisy drogowe?
(Ii)

http://sbc.wbp.kielce.pl

tv obu wypadklłch kierowcy
jakby zapomnieli G koniecznoś
ci ostrożnej
jazdy w wan'nkach nocnych. Tym bardziej ze
od kilku dni wieczorem na drogach
województwa wysl(pują
m~ły.
Wśród

wielu zdarzeń kryminalnych jakie w'ydarzyły się w
nocy w wejwóddwic od_lowano m.in. 12 włamań na szkodę
społecznĄ, 24 na szkodę prywatDl\. 4 rozboje i kra.dzicże.
• Przy ul Zagórskiej w Kielcach do sklepu PSS włamali się
weznani sprawcy, którzy ukradli z magazynu artykuły speżywcze. w tym także szynkę.
• O godz. 2 w nocy złodzieje
\Vtar~nęli
także
do
buliku
"Black Cat". skąd zabrali, m.iJa.
odzicz.. W wyniku czynności eperaeyjnych
polieja zatrzynta
jednego li domniemanych spraWeów włamania.
trdy nie SI\
jeszcze znane.

Podejrzany o mord
na Plantach
aresztowany
\V-czoraj prokurator rejonowy
wydał nakaz tymcza~owege aresztowania podejrzanelto o JIOpełnienie
morderstwa na usobaeh Anny L i jej c.łziecka, umieszkalych przy ul. Planly w
Kielcach. Przcbywającemu w aresuie WINCENTEl\1U K., nie

pracującemu (wcześniej już miał

konfiikty z pra wem-)
zostaną
wkrót~c przedstawione urzuty.
(K.4Z)

Kt

o W

lvstkich
DOKOl'ilCZE.."i"lE ZE S'l'R. 1

w

sŁało już
uwolnionycll.
monstrantów zostało
na 3O-dniowe kary ~:."7j~,nl.
podała w środę AgenCja

Prezydent Indii,
Venkataraman rozwiązał'ł
dę parlament i zarządzI
prowadzenie nowych
powszechnych. O.d~ędą
najprawdopodobmeJ w

• Studencki Klub. "PO o
ch!!." zaprasza w ~lach
marca na "Zeglarsk~e
nie". Wystąpią: ZeJma.n
-Kumpel,
Spinakerr,
Siurawski i Andrzej
Początek imprezy godz.
• WDK w Kielcach
15 bm. o godz. 18 na.
wystawy obrazuj~ce~JhPi~O<"'":'"
Grupy "Gołoborze , .
w tym roku lO-leCIe
ist.nienia.

ZaWI,a
y

DOKO.··CZENIE ZE STR. 1

CJsiedlu Ustronie samochodów jak na giełdzie ...
Fot. W. Słomka

Kąteln

oka
ZdekomltnizouJać

.. Echo"

za'lli eścilo u:iadomość
złożonym
podczas

o wniosku

nik nieodrodrlie wlqze
p r z e b a c z a n ie m.,

się

z

powoływania

nowej partiiPorozumienia
Centrum,
aby
Sejm uchwalii tzw. dekomunizację, pozbawiającą b. funkcjo1I4riuszy PZPR prawa zajmowania przez 10 la.t funkcji pub/:czny ch.
Niezwyk !y to projekt, bowiem lamie podjętą przy "okrqglYl1l stole" umowę spo!ecznq W
'prawie
bezkonfliktowego
przejścia
od totalitaryzmu do
demokra.cji. Stawia poza nawiasem życia spoleczn~ na równi
twardy "beton",
jak i tysiące
ludzi
uczciwych
skromnych,
często od wielu
lat krytykuj,,cych stosunki w b. partU, zabiegających o glębokie refoTmy
sP?!eczne. Tego rodzaju dyskrymmacyjny
prOjekt kłóci się
także z etosem Porozumienia
Centru,tl, mieniqcego się ugrupc~aniem
c h r z e :ś c i j a tlI klm.
Podobno ten przymiot-

początek

Jakość
Drzewicki

"Gerlacb", ma-

duce~t nakryć stołowych, 1>0-

ch:; .

F

Zl

jak wieiu monopoliw swej branży, przeduże

przeobrażenia.

Z:b~ka w najbliższ.ym .czasie
s ~ll!erza przekształcić się w
~~ę je:lnoosobową skarbu
de nst?:,a. Podjęto
już wiele
tr cYZl~ w tym kierunku, poe ~ba teraz zgOdy zebrania
d~olneg? . załogi, by wystąpiĆ
\VI

mlI~lstra

może

MN

kołek

funkcję

przewodniczą

cego związku i obejmuje przewodnictwo w nowo sformowanej radzie. Teraz droga do
celu jest już prosta. Po wstęp
nym przygotowaniu pola walki w strefie związkowej moż
na przystąpić do generalnego
natarcia. Rada Pracownicza
jest bowiem władna wnioskować do organu założycielskie
go kombinatu, jakim jest wojewoda kielecki, o zawieszenie w czynnościach dyrektora.
Co też się stalo ...

roku w drzewiekim "Gerlachu"

przeksztalceń

d\ ~n.śclowych stwierdza
niir-~to: naczelny "Gerlacha",
Inz. Józef Koc.
dti;;ł ~im przystąpiliśmy
d{)
uno an
przekształceniowych
org:Z,dko~aliśmy
problemy
laki nl~cYJno-produkeyjne w
blis:Odzre Zmniejszyliśmy o
llesta .5~_O osób zatrqdnienie,
na . Wlhsmy
zdecydowanie
Zlna~fość. naszych wyrobów,
tak .a nieco produkcja.
:I
llotó nie ustrzegliSmy się kło
bYływ. W grudniu magazyny
ża!o ~ełne. W stycznb naletrz~ę ZdeCYdować czy utYchc ć produkCję na doteż j:as owym poziomie, bądź
my p' ograniczać Wybraliś
tu s' ler~rs.ze rozwiązanie.
I
11ler~~ nIe pomYli1iśmy. Za
aprzed:~. dwa miesiące
br.
lIa bie.l1smy nie tylko to co
t()wary ząco produkujemy, ale
k,,,ot,,
z magazynów
na
CYdowaP~na~ 10 mld zł. Zde!lle Poprawił się eks-

od początku l'oku
wyekspediowaliśmy
wyroby
na sumę jaką uzyskaliśmy w
ub. roku za tr~y kwartały.

port

To cieszy. Nasze nakrycia
kupiU kontrahenci z Maroka,
Belgii, Turcjii, Holandii i innych krajów zachodnich. 0statnio zawarliśmy korzystny
kontrakt dolarowy z partnerem ze Związku Radzieckiego
na dostawę dużej parHl listew i noży żniwnych do komba ;n6w zbożowych.
_ Na jakie nowości rynkowe możemy w tym roku
liczye z ,;Gerlaeha"?
_ Owszem, będzie ich sporo, wprowad.zimy kilka nowyeh wyrobow. Na rynek trafią noże o dobrych (sprawdzc>ny~h u nas, walorach użytk0wyeh. Będziemy nadal wytwarzać wiele
kompletów o
różnym ornamencie
na'krył
stołowych, w
tym komplet
liczący
'72
sztuki. I
tu
ciekawostka, komplet ten bę
dzie
pozłacany
(oczywiście
c'1odzi tu o ornament). Klienci otrzymają też
sporo
różnych drobnych przyborów
niezwykle
przydatnych
w
gospodarstv,rie domowym. Bę
dziemy produkować dla myśliwych, wędkarzy specjalistyczne scyzoryki.
_ Wąskim gardłem zarówno na rynku krajowym jak i
w .eksporcie wyrobów "ger-

r lachowskieh"

były

opakowa-

nia? Czy w ' tym zakresie

coś

robicie?
- Reklama jest, jak wiadomQ dźwignią handlu, ład
nie i estetycznie opakowany
towar inaczej się sprzedaje.
iuż
My, oczywiście, o tym
dawno wiedzieliśmy, ale niewiele robiliśmy w tym zakresie. W ramach wspomnianych 4ITtian organizacyjnych
utworzyliśmy nowy
oddział
produkcji właśnie ooakowań
Zatrudnienie
znaleźli
tam
pracownicy zwolnieni z działów tzw. pośrednio
produkcyjnych (umysłowi) . Mamy
pierwsze sukcesy, u nas robimy już z folii i tworz.yw
całkiem
niezł~,
s ucznych
estetyczne
opakowania,
w
których o wiele lepiej
się
sorzedają
nasz.e
wyroby.
Stworzyliśmy
też
grupy akwizytorów na terenie całe
go
kraju,
rozbuaowaliśm~
stoiska w placówkach handlowych w calej Polsce oraz
sklepy p2.tronackie. To przynosi efekty, o których wcześ
niej mówiłem. Dziś w "Gerlachu" jest spory optymizm,
a jest t{) nie bez znaczenia,
fabryka decyduje tu o poziomie życia nie tylko miasta, ale calej okolicy. Jeż,"li
"Gerlachowi" dobrze się wiodło, to i luóziom.
W. l\lACmRZYŃSKI

http://sbc.wbp.kielce.pl

W piśmie owej Rady Pracowniczej, skierowanym
do
wojewody, J. Płoskonki czytamy m.in.: "B~zprawie pana
dyrektora
sięgnęło
zenitu.
Dlaczego tylko mówimy o demokracji i pozwalamy nadal,
aby o większości
ważny ch
spraw decydowali ludzie, ktarzy nie m:Jg<ł pogodzić się z
tym, ie komuny już oie ma,
i działają nadal według starych schemat.:.w. Załoga kolUbinatu Z'..uewol!lna st linowskimi metodami par;a dyrektora po prostu !Hli się . Prosimy Pana Wojewodę o czasowe
zawieszenie w CZYl1llO~ciach
dyr. F. Filipiaka, aby przywrócićpraworzą~ln oś ć i spokój w

saldem w

za-łouze".

W ŚVJi0t1e z-'zn ='J! ~1)'tV1J'~oJ
specjalist~'
prndull:cji C'l.'''ir:n~j, it~ż. 1t."'z;.l)')i~rl:. F' ~IHnly i

odpowiedź
nie t.:-zeba
długo czekać.
Dyr:!ktor
Wydziału P olityki Regionalnej

Na
bylo

i Rozwoju Gospodarczego urzędu Wojewódzkiego, inż. Stanisław Gieroń pisze do J. Wijasa: ,,\V wielu poruszanych
przez pana kwes'i~ch reprezentuję podobne stanowisko. Z
tego powodu podjąłem decyzję
o zawieszeniu w ezynno~ciach
dyrektora F. Fi1lpiaka, wyrażając tym s~mym przekonanie,
że decyzja
taka wpłynie na
stabilizację i poprawp,
atmosfery wśród załogi".
Wojewoda J. Płoskonka w
piśmie zawieszającym w czynnościach F. Filipiaka stwierdza, że "dalsze pelnienie tej
funkcji zagraża podstawowym
interesom
przedsiębi:Jrstwa",
zaś w piśmie skierowanym do
Rady Pracowniczej pisze m.in.:
"W wielu przypadkach POW(}dem konfliktu była osoba dyrektora, ktiiry desta.bili~ują.co
wpłynął na rozwiązanie zaistnia.łych problemów. Mają.c l1a
względzie interes
ogólnospołeczny załDgi oraz poprawę sytuacji ekonomiczno-fina sowej
zakładu,
apeluję
o podjęcie
decyzji odwołującej F. Fili"ia.ka ze stanowiska dyrektora
kombinatu. Wyrażam jednocześnie głębokie przekona.nie,
ił! decyzja
hk~ wpłynie
na
poprawę atmDsfery wśród załogi".

i estetyczne opakowania

ny w kraju i -za granicą pro-

~bll!e

chod::i po prostu
o
wewnątrz
obozu
z
"Solidarności"?
Przecież
Bronisław
Geremek,
zwolennik nielubianego
przez
Porozumienie Centrum Tadeusza Mazowieckiego, jako byly
sekretarz PZPR na Uniwersytecie Warszawskim
także
byl
funkcjonariuszem
partyjnym.
Ostatnio kwestionowano
jego
moralno-polityczne
kwalifikacje jako przewodniczącego sejmowej komisji
opracowujqcej
pTojekt nowej Konstytucji. JefU pTZyjąĆ, że wielu aktywnych czlonków Unii Demokratycznej również fI".a pezetpeerowskq przeszlość, ów zawily
sposób, aby p.,.zez uchwalę Sejmu pozbaWić i ch na 10 lat aktywności politycznej, nie wyda;e się aż tak fantastyczny.
Co za czasy!

A

porachunki
wyrosle[]o

w finałowej rozgrywce. Po takim przygotowaniu terenu nastąpiło
natarcie. Nie miały
wpływu rezultaty dwóch referendów, w których
załoga
kombinatu większością głosów
wypowiedziała się za pozostawieniem dyrektora F. Filipiaka. "Wijasowa Solidarność",
jak nazy\v"a ten zwiqzek więk
szość pracowników chciała już
tylko jednego - głowy dyrektora.
Nieważne, te w ciągu piQciu
lat dyrektor F. Filipiak wyprowadził kombinat ze stanu
agonalnego, doprowa~ził go
do rozbudowy i rozkwitu. J.
Wijas w klasyczny sposób zastosowal metodę
rosyjskich
rewolucjonistów - anarchistów zawartą w Bakuninowski m haśle: "Ruch jest wszystkim - cel niczym". Ważne,
żeby F. Filipaka "wdeptać w
kratki", a później - zobaczy
się .. ·
Rozpoczyna się wojna nerwów, pomówień, nieustanne
zebrania, dzielenie załogi. Slowem - jest ruch a cel się zarysowuje. Aby ułatwić sobie
zadanie w tej sztafecie zacietrzewienia, .,\Vijasowy zwiqzek" doprowadza do rozwiąza
nia Rady Pracowniczej. J. Wijas, wprawdzie na krótko bo na tydzień - odwiesza na

Nowa Rada Pracownicza,
której przewodniczącym został
Zbigniew Stanek, nie tylko
pozostała nieczuła na ten apel,
ale przeciwnie - wszczęła postępowanie
sądowe
o przywrócenie dyrektora. Przedstawiono konsekwentną i spójną
wersję przebiegu wydarzeń.
Z zeznań świadków składa
postępowania
wyłania się jeszcze

nych w trakcie
sądowego

bardziej klarowny obraz intry~ i dokonywanej "polaryzacji" załogi. Wszyscy świadko
wie z kombinatu (oczywiście,
z wyjątkiem J. Wijasa) widzą
korńlikt jako rezultat chorobliwej ambicji i nieuzasadnionych aspiracji eks-prZewodniczącego Rady Pracowniczej i
przewodniczącego KZ NSZZ
"Solidarność", Józefa Wijasa.
Jego zeznania na temat niegospodarności, arogancji, niekompetencji, nadużywania al,koholu w czasie pracy i licznych
nieusprawiedliwonych
nieobecności w pracy dyr. F.
Filipiaka nie znajdują potwierdzenia zarówno w zeznaniach pozostałych świadków,
jak i w świetle przedstawionej
dokumentacji. Jeszcze 24 stycznia br. Józef Wijas, jako przewodniczący
NSZZ "Solidarność", pisze w jednym z licznych pism: ..Wszystkie 'larzuty stawiane inż. F. Fi1ipiako\Vi potwierdziły się, w tym doprowadzenie przedsiębiorstwa.
do katastrofalnej sytuacji finansowo-gospodarczej", Tymczasem roczny bilans kombinatu zamknął się dodatnim

złotych.
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pra\vdą ,

6' [) r '1"

przt'v:~ j·"ńZ';·

rnij~j-ic

Sl~

'"\',"

p o z(j~iaj~

~4.

... ,....;

g zechu

ci.::~ki:,gc.
Int€!'esujące
&~
Haliny ',,'I'''blew:;: i~j,

z ~z

:i,j

:·i ~1'I ' Q?·"I:!I. · "

niczki Od J:-i"ht
G cspcdarczeJ U fZ ~<'ll
wód zl.:ie~'J:

1990 r. w

OC:
i:'lj2r':l~

na:izo!'uj~

Nic

p'z~d~:ę';:;i-=s'
\~J~·k.;?'t::.t.:::?-i

pcsiadanl

rclniczego, nie pDtrc.f:r: oc'*
pr~~cy

F . l:"i!ipia ..t~ .

zdap.ielTI

~i-:C"2j;}

c

go w czynno"ciHch
na c3i~~ni~ci, '
byłby jcs:;:ne

dymLJ3

':'3,

•

o~_

~. .

: .."!

.-i

;z~r

lU

.)'l':./': 'J"

Zjl.;)!\ll.

~\'~:{

\" j-;.::z· g

~'Ly

n<";;t· t)ila.

hocJo\\'l').nej,
h,:;
S:z ymt, i nietrDiT!t'

w Z.' .Jie!.

:"al;"

:.

'(1:r:,,2.l"J.1

~i ~

za:'zuty dGtyczqCC nj:,i·~h ,)10nó /ol na skutek z!)yt m.·j:!go
nawożenia O!'az licznych upadków w owczarni. Z o':>liczeń
- n awet dla la' :::a - wyti i'{:l
jasno, Ż~ prz;y ob~cnych t2nach nawozów hip"t;:t,7c,7:ny
wzrost plenów uie pr):crylby
kosztów naw G ż ~nia. w.$ w plOdukc ji hodo wlanej Z1.\'!SZ~ ponosi się ryzyko upqdkó\\' spo·
wodowanych chcci<liby ep'demią.

Specjaliści

tw ierdzą.

Ż2

zysk kombinatu bylb) o wi0le
wyższy, gdyby w okresie zakończenia roku
obt'achnokowego dyrektor Filipiak p-l""il
swą funkcję·

Wr.eszcie 12 lut;-go hi'. za ptistana-r.'i(:nie
s:;ilu
przywT;J.caj::;ce l1yr. F. FiliJ;iaka do pracy. O tym, na Jakich
podstawach były cudowane zarzuty wobec niego najlepiej
świadCZY fragment postanowienia Wojewódzkiego Sądu Gospodarczego: "Nie jest prawdą,
by inż. F. Filipa.k wprow3.d~a.ł
niepi/koje wśród za.łogi, niepokoje te wprowadziła
część
członków byłej Rady Pl'acowniczej, a zwhszcza jej przewodniczący. \V cza.sie ka.dencji dyr. F. Fiłilliaka załogi nie
nękały żadne niepokoje i pod z iały
na »lepszycb« i »gorszych«, a pOdział laki nastapił
w ostatnich miesiącach wskutek działania w przerlsif~ryi "r 
stwie tzw. naprawiacz" porządku. UwzględniaJac 5..:czególnie fakt fachow~ści inż. F.
Filiuiaka, jak również i"teres
padło

załogi, sąd postannwił

j'\k

w

sentencji".
Toteż nieco dysonansowo zabrzmiała wypowiedź wojewody J. Płoskonki dla .. Gazety
Kieleckiej" z 28 lutego br.:
"W Kombinacie Ogrodniczym
w Piekoszowie był wielki kło
pot z dyrektorem (rozłam w
załodze). Miałem pełne 1)oilshwy, aby ze względu na niegospodarność zawiesić dyrektora i zrobiłem to (podkreśle
nie moje - A.J.K.). Rada Pracownicza zaskarżyła mnie do
sądu i przegrałem sprawę. dvrektor wraca".
Pytam dyrektora F. Filipia!ta o odczucia w pierwszych
dniach jego ponownego urzę
dowania. - Jestem daleki od
jakiegokolwiek rewanżu czy
poczucia triumfu, ale cieszę
się, że może nareszcie Piekoszów przestanie być obiektem
niezdrowej sensacji. Podobnie,
jak rozwiązała
się
sprawa
wójta, racje załogi kombinatu
wzięły
górę nad
demagogią.
Ale jest to radość bez satys4
fakcji. ..
ANDRZEJ J. KlCZOR

NUMER 52

STRONA

3

W 6 roczn icę

objęcia

władzy

Czy"Honec er

Pfezenty' dla.Gorbaczowa

52

Krzyżówka nr
POZIOMO:

2) karcz, 5) buduje żeremie, 6) zimnokrwisty
ciężki koń pociągowy,
7) zetknięcie, 8) achtel, 11)
drzewo,
którego liście stanowią karmc:

dla jedwabników, 13) koszyczek łopianu lub ostu, okryty czepliwymi, kolącymi łuska
mi, ' 14) cz~ść kolumny między
podstawq i glowicą, 15) P zed
nazwiskiem, 16) bark.
PIONOWO: 1) żółty środek
jajka, 2) miasto z Wawelem, 3)
miasto wojewódzkie, ł) Adam
(1838-97). nasz poeta, 9) młode
ssaka z rodziny jeleniowatych.
10) niedokrwistość, 11) silnik,
12) umysł.
Slowniczek: ARDEN
przcsyłać należy l)od adresem
rcdakcji .. En" 'wylącznie na kartach pocztowych w tcrminic
sicdmiu dni od daty niniejszego
numCl·U. Pomię dzy prawitUowc
rozwiązania rozlosuj<!my nagrodl; książkową. Na karcie prosimy dopisa ć: "Erzyżówka nr
52".
Roz\'\oiązanie

Rllzw iązauic

krzyżówki

kn.yżó\\

ki nr 37

POZIOMO: szkopek, recesja,
energia, elegant, laraban, odprawa.
kuróg,

PIONOWO: slrzeledwo,
cie, posąg, kwarantanna,
europ, aJnbra.

Mimo kiepSki >j :'::11 1.' ila '1<"lciarzy, dJk, lr Zygl1'ltlt N lwicki i jego zespół
w
Oddziale
Chirurgii Ul'azov;ej zakopiań
sldego szpitala, nie mieli mniej
pracy. Zarejestrowali w obecnym zimo""'ym sezonie [j(i! "połalllatil"ów"
ze
skręceniami
pierwszego i drugiego stopnia
oraz zlamaniami wielo,niejscowymi i. urazami wie10n lrz'lJo
wymJ. SreJni okres l;?f.zć;n.ia
wynosi 4 m:csiące, a o 'L.y r.owazniejszych kO!11plik:J.cjacn rni~sięcy.

\Vy"1!t,.ci

·Vle~.

ze

lekarze z I.espoh dr N.>!,,·! L',·go wytlali 2."'0111("1 lo.' ·:::)'s:,·']:
paccntów
na
137
lat
Nic jc,t to rekord, bywały lata kiedy zv. olnienia przekraczały
dwie~cie lat. W ube.:lly·n seztnic Drawdzi\va

Zi.11:l

! r\Ą,~ał..l

jednak zaledwie lUkj.'l~. "Ponad
50 nar.::iarzy ~rz:::ba b yło t:"n··
sportować
śmigło\Vi:.~m
fgoozina lotu !{os2.Łuje
hli ;k·) trzy
miliony zł).
.
trzeba do tego pi~ćwypadków
taternickich i 2t;5 turystyc;:nyeh.
Dodać

dziesiąt

.'iarciarze
va li'e na
7

<'~orowy

t • - I\"ym
~

... l..,

łamią nogi
łagodniejszych

przeniż

Wierch stokach:

B >'.owmie

w
Tatrzańskiej,
na
Wi~rchu, a także ...

łĘJczkacb".

_., ONA

Cohen, dyrektor badań rosyjskich
w
Uniwersytecie
Princeton, . pisze na łamach
"New York Times", że liczni
komentatorzy, którzy kwestionują wyniki
pieriestrojki i
wzywają, by Zachód przestał
popierać
Gorbaczowa, "wYchodzą z blędnych założeń".
Pierwsze z nich jest takie,
że Gorbaczow mial dość czasu, by wcielić reformy w ży
cie i tym samym
ujawnić swe prawdziwe
zamiary. W rzeczywistości Gorbaczow "podjął się naj ambitniejszych zmian we wsp6ł
czesnej historU" (likwidacja
stalinowskiego systemu totalitarnego, emancypacja społeczeństwa drogą prywatyzacji i demokratyzacji, federalizacja 15 republik), które siłą rzeczy, "nawet jeśli się powiodą, będą
wymagać dziesięcioleci,
zanim
zapuszczą
korzenie".
Pieriestrojka przeżywa kryzys, ale jej osiągnięcia są
wielkie stwierdza Cohen.
W ciągu okresu równoważne
go jednej kadencji prezydenckiej w USA, 1985-1989, Gorbaczow doprowadził do uchwalenia
przez parlament
większości
swych
radykalnych propozycji zmierzają
cych do zastąpienia dotychczasowego systemu systemem demokratycznym i rynkowym .. "O żadnym prezydencie USA mającym taki
dorobek nie powiedziano by,

zwolnień

187 lat...

6

W Moskwie kilkaset tysięcy osób może <lom.agać się rezygnacji MICHAIŁA GORBACZOWA, ale w Stanach Zjednoczo' nych prezydent ZSRR zebrał w poniedziałek, w szóstą rocznicę objęcia władzy, jeszcze jedną porcję pochwał. Czołowy
s3wietolog amerykański, Stepltcn Cohen uznał go za wielkiego reformatora, a była przedstawicielka USA \V ONZ, Jeane
Kirkpatrick, za prezydentury R. Reagana znana z jastrzębiego
podejścia do ZSRR, zaświadczyła, że w radzieckiej polityce
zagranicznej utrzymuje się .. tendencja reformatorska'~. To nie
w~zystko: pani Margaret Thatcher, przeby\\~ająca obecnie w
USA, dwukrotnie w ciągu millionyeh kiJku dlii w)'raziła ' wiarę w Gorbaezowa i jego .. zapal reformatorski", a były minister spraw zagranicznych, Eduard Szewardnadze oświadczył w
wywiadzie dla sieci telewizyjnej ABC, że Gorbaczow "nigdy
nie mógłby zostać dyktatorem".
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lekarskich

Oddział chirurgii
urazowej
nie jest już rekordzistą w zakresie zużycia
gipsu, L;')t Lilie
&tosujc się coraz czcf;,: :ej nowoczesne metody l.~cz=i:l

bez
ca.

użycia

iradycyjaeg0 .;urm-;-

Wysoki

koszt
utr;;ymania
śmigłO'..\'ea wzbudza wiele kontrowersji, jak dotą d jego vobyt w Zakopanem jest :lpła~3ny przez wojewodę krakowskiego. I~tniała groźba, że w
z\\ iązku z gwałtownym poszukiwaniem oszczędności, śmig
łowiec przestanie pojawiać się
nad Tatrami, bowiem wojewoda nawosqdecki jest już cał
kiem "goły". Jak sit; dowiaduje
dziennikarz PAP, koszt pobytu
śmigłowca pod Tatrami bt;dzic
teraz pokrywać Ministerstwo
Zdrowia i Opieki Społecznej.

okręt
Marynarki Wojennej

Nowy

W porcie wojennym w Gdyni-Oksywiu odbyła się uroczystość nadania imienia nowemu okrętowi
Marynarki
Wojennej ORP "Bałtyk"
1200-tonowemu zbiornikowcowi Wejście do służby nowej
jednostki połączone zostało z
obchodami 20-lecia 3 flotylli Marynarki Wojennej.

że

zawiódł

pokładane

w nim

nadzieje".
"Co wazn~eJsze
dodaje
autor - Rosja zbliżyła się do
demokracji bardziej niż kiedykolwiek
przedtem. Choć
demokratyzacja pozostaje nieśłychanie krucha, jak można
zbyć ją · jako fiasko? Również
polityka. gospodarcza Gorbaczowa
przyniosła
wyniki.
Wielu ' konserwatystów poniechało
dogmatycznego oporu
wobec gospodarki , rynkowej,
a 5 milionów osób pracuje
dziś w prywatnym
sektorze
spółdzielczym".

Innym .. wqtpliwym założe
niem" nazywa Cohen tezę, że
Gorbaczow zdn:.dził swe ideałY, gdyż .. nie sprzymierzył się
z kierowanymi przez Borisa
Jelcyna «demokratycznymi radykałami» i nie poparł
ich
500-dniowego skoku do gospodarki rynkowej. Zamiast
tego, aby się ratować, zwrócił się ku armii, KGB i partii".
Sowietolog amerykański pisze, że w islocie radykalni
demokraci są .. słabi i podzieleni", a ich plan gospodarczy
wzywał Gorbaczowa do "poddania dziesiątków milionów
obywateli działaniu środków
dotkliwie zmniejszających opiekę socjalną i potęgujących
inflację czyli do clegoS,
czego nie zaleciłby żaden polityk amerykański".
Zdaniem Cohena, Gorbaczow
.. utworzył koalicję z nowymi
konserwatystami, aby ocalić
pieriestrojkę
od załamania
bądź obalenia". Owi konserwatyści "zasadniczo
popierają gospodarkę rynkową i nawet pewną demokratyzację";
.. nie są to despotyczni «reakcjoniści», przed
którymi ostrzegał Szewardnadze".
"Możemy ubolewać z powodu nowej strategii politycznej
Gorbaczowa, ale lekkomyśl
nością jest nie dostrzegać okoliczności, które
to wymusiłY, ani ogólniejszej prawdy:
autentyczna reforma nastąl2i
stopniowo i na zasadzie consensusu, albo jej w ogóle nie
będzie".

Cohen kwestionuje także
pogląd, że .. wszyscy demokratycznie my:Hący
obywatele
radzieccy
sprzeciwiają
się
Gorbaczowowi i
popierają
Jelcyna, wobec czego i my
musimy podobnie się zachować". ..Uog6lnienie to dotyczy gł6wnie liberalnych intelektualist6w
z
Moskwy;
wielu intelektualistów prodemokratycznych na prowincji
jest :znacznie mniej radykalnych, a duża część ludności
nadal nieufnie odnosi się do
reform".
Wszystko to .. nie znaczy, że
Gorbaczow
jest przywódcą
nie popełniającym błędów"
Jednak .. wszedł on do historii
jako wielki reformator i, jeśli uwzględnić Europę wschod-

;)łonie;przed

/[ltZO=I

sądem?

ri

.

ObrOłiea

nią,

wyzwoliciel". Sukces reformy "będzie prędzej czy
'póżniej

wymagał

Już ponad
rok były
szef
partU i państwa byłej NRD
Erich Honecker
żyje
sobie
spokojnie w małym
domku
na terenie radzieckiego szpitala wojskowego w Beelitz,
koło
Poczdamu. Ostatniego
dnia listopada ub. roku Sąd
Okręgowy
dla
berlili.skiej
d2ielp.icy Tiergarten ' po Zgro..
madzeniu
materiałów
dowooowych wydał nakaz aresztowania
78-letniego Honeekera,
zarzucając
mu
współOdpowiEdziairiość
za
śffiierć 190 osób. ktÓ!'e zginę

.,pojawienia

się'

nowego i odi:niennego
przy,..·ódcy, ale na razie nic
nie wskazuje, aby ktoś taki
miał się pojawić
na środku
sceny, ani by już nadszedł
jego czas" - pisze Cohen w
artykule zatytułowanym "Gorbachev the ' great" , ("G.orbaczow wielki"). Tytuł artykułu
pani Jeane Kirkpatrick w
poniedziałkowym
" Washington Post" jest równie jednoznaczny: "Stalinowcy nie wró·_· .
cHi" (do władzy).
.
"Trzy ważne wydarzenia ostatnich tygodni potwierdzają
pogląd, że mimo pewnych niepokojących wydarzell w ZSRR
w radzieckiej polityce ' zagranicznej utrzymuje 'się tendencja reformatorska
pisze
b. wpółpracowniczka Ronalda
Reagana. - Po pierwsze radziecka współpraca z USA i
koalicją
podczas wojny w
Zatoce; po drugie formalna
likwidacja Układu Warszawskiego; i po trzecie ratyJ'ikowanie przez ZSRR układ14 o
jedności Niemiec".
Pani Kirkpatrick nie zgadza się z opinią, że zgoda
ZSRR na rozwiązanie Układu
Warszawskiego jest zwykłą
formalnością, skoro
państwa
Europy środkowowschodniej i
tak z niego jednostronnie
występują. "Wiele tysięcy żoł
nierzy radzieckich pozostaje
na Węgrzech, w Czechosło
wacji, Polsce i w Niemczech
wschodnich. Co więcej, wypowiedzi ministra spraw zagranicznych ZSRR, Aleksandra Biessmiertnycha i ministra obrony, Dmitrija Jazowa
na temat rozwiązania Ukła
du Warszawskiego połączyły
zakoilCzenie rokowań w tej
sprawie z zasadniczą linią
pieriestrojki : likwidacja systemu polityki bloków".

ły,

. LudŹie

zadziwiają

_ Rosjanie odmówili wydania
podopiecznego w ręce niemieckiego wymiaru sprawiedliwo ści powołując
się
na
zły stan z.drowia
Honeckera.
Początkowo uzasadniali swoje
stanowisko w~lędami
humanitarnymi, a potem nabrali wody w usta i
zignorowali nawet oficjalną p.roś
hę Bonn w tej sprawie
z
grudnia
ub. roku.
Jednocześnie jego obrońcy zaskarżyli nakaz aresztowania
do

-Uderzającym

do oryginałó w
wykonania.
hollby, wbrcw
kosztowne. Ccny
do budowania
mahoń, lakier y,

berlińskiego
Sądu
Najwyż
szego, posługując się tymi sa-

mymi argumentami.
Nakaz
ten uzasadniono swego czasu
niebezpieczeństwem
u-cieczki, na którą Honecker, dyspontłjąc licznymi kontaktami
zagranicznymi
mógłby
się
zdecydować w oblicru grożą
cej
mu kary
wieloletniego
pozbawienia
wolności.
W
tych dniach wspomniany Sąd
Najwyższy
zatwierdził
nakaz aresztowan~a
uważając,
że
stan
zdrowia
byłego
"przywódcy" NRD nie wyklucza
niebezpieczeństwa
ucieczki. W tej sytuacji senacki rescrt spTawiedliwości ponownie zwrócił się oficjalnie
za pośrednktwem rządu federalnego do władz rad.zieckich o wydanie Honeckera.
Najbliższy

tym razem

RYSZARD PIEKAROWICZ

Tymi czasy ośrodek w Łań
sku, będący własnością skarbll
państwa, w zarządzie i 1Iżytko
waniu Urzędu Rady Ministrów,
to taki zapis figuruje w księ
dze wieczystej. nr 13328. zdeponow;mej w Państwowvm Biune Notarialnvm w Olsztynie.
znacznie 7.l""iet"7.vł ob~ltr 1)0-

•

nicłwu Ramuki, a JcJiorG

skie, PaństwowemU
stwu
w
się

n"""'~--

nemu
stwa rolnego w
t'e byłfl zanlpczem,w
wym dla l.,kato ro
Łań~kl\.

res~~

100

ośrodków,

kt' spraw wew6n orero dyspozy.
obiektów i Miz

\\>

http://sbc.wbp.kielce.pl

(Dokolu:zenie)
Ten tam w hotelu

. M"i~ .się JU~ man;y wiosenna pr:t;echadzka...
CAF - A. Rybczyński

·C·z ego"· obcy wywiad

chce od
Takie rzeezy dot~d nie miapra.wa ukazywać się u DaS.
Zyj~cy i urzędujący przywódca stanowił świętość, o targnięciu na którą (rzechem było nawet ~yśJ.eć. Na Za.chodzi.e
pojawiły się setki
książek
•
zamachach Da prezydentów i
premierów,
natomiast,
nawschodzie każda tego
typu
publikacja
traktowana była
niemal jak
podi.eganie
do
zbrodni.
ły

Ale stało się ta.kżc. Ten komunistyczny
schemat
został
przełamany. Dokonali tcgo autor - K. P. Werdcn i wydawca - Agencja "Reporter". Bohaterem a właściwie
cclem
..strzału de ... "
jest
bowiem
Lech Wałęsa.
Całą historię można by traktować jcdynie
jak z:1l)awę i
pogoń za sensacją. Komu bomiem może zależeć na strzclaniu do laureata pokojowej nagrody Nobla? Werden wskazuje sprawcę. W swym ''''yborze
nie jest zbyt oryginalny.
Czy jednak większą pomysło
wością
błysnęli
organizatorzy
zall1achów na Mahatmę Gandhiego,
Johna
Kennedy'ego,
Olofa Pahnego? Każdy polityk
Odpowiada 'Verden moźc
stać
się
obiektem zainteresowania terorl'ystów. Tym szybciej, im bardziej jest ceniony i
lubiany. Tyrani rzadko padają
ofiarą skrytObójczych
ciosów,
ludzic umiaru i powściągliwoś
ci, ludzie wierzący w człowie
ka - znacznie częściej. I co
szczcgólnie udcrzające sprawcy tych zabójslw z reguły pozostają nieznani. Czasem
uda
się co najwyżd schwytać bez-

więc. że już
niedłn~o rządowe ośrodki udostępnione bt:dą wszystkim. którzy zechcą wypocz~6 \V miejs-

cach, gdzie wczasowali niegdysiejsi dy~nib.rre. Interesujące
jest pytanie czy za przykb dem
Urzędu Rady Ministrów llójdą
inne resorty, zwłaszcza ze budżet nańsi-wa nadal llrzyoomina
..krótką kołdrę".

. RYSZARD ALTyjQ'SKI

Duży

popyt

na samochody "BMW"
w

ciągu

miesięcy br. do
importera samochodów "BMW" w Polsce firmy "Smorawiński i spółka"
"''PłynęłO 577 zam6wieil na te
pojazdy. - Nie spodziewaliś
my się tak dużego popytu
_ stwierdził dyrektor generalny spółki Adam Smorawiński. Największym
powodzeniem - 65 proc. zam6wień
- cieszy się model ,,524 turbo
diesel". Kupują go przede
wszystkim szefowie firm prowadzący
działalność
gospo-

2

wyłącznego

darczą.

Ceny "BMW" bez cła i podatku obrotowego wynoszą od
24 tys. marek za model ,,316"
(silnik 1,6 litra benzynowy)
do 111 tys. marek za model
,,850" (5-litrowy silnik benzynowy) i są o około 12 proc.
niższe od cen
katalogowych
tych pojazdów w RFN.

•

· .w'f'tł1

Strzal do ...

czy
to prośba

Niewykluczone

~kol
.
~nato:~owo-wczaso-wlł
YJuą.
Przoduje
Obrony N :uodo-

czeni zewolić na zbadanie
Honeckera
przez niezależną
komisję lekaxską, czego
do
tej pory odmawiali. Od czasu
. do czasu prasę obiegają robione .z ooległości
zdjęcia
Honckeł'a
spaceruj.ącego
po
terenie radzieCkiego szp-.itala
wojskowego.
(jk)

pokaże,

odpowiadając
pOSłów ł)odcza.'i

siadania. \V okresie .ś" o''·
1.
zajmował ptlwierzchn1ę a 1~
ha, wliczając w to pona 'c
Jeziora Łańskiego. Obe~nl
muje 97 ha. (dyż 105 :ł
przekazanych zo.stałO

...

czas

~dzie

l\-linister Krzysztof Zabiński
na int!rtpelację
nie dawnego PO"
siedzenia Sejmu stwierdził, ze
na sImtek dawniejszych ustaleń URM ma kilka rozsianych
Po kraju ośrodków wypoczynkowych, którycll utrzymanie
przynosi deficyt. Nic moina tego tolerować - powiedział. Z
tych wZiilędów podj-:te usta~,
działania zmierzające do częś
ciowej ieh komercjalizacji, samofinansowania się i osią~nię
cia lepszych wyników ekonomicznych.
Możliwości
takie
URM wid:&i m.in. w udostępo
Ilielti.u o&Todków spoleezeństlWu.

Tam gdzie przebywali promin
wypoczyndwa najbardziej znane - w Łańsku na MazurM!h i w Adamowie w Bieszczadach - jeszcze do niedawna owiane były mgiełką tajemnicy, dostępnej wyłącznie
członkom elit władzy, O użyt
kownikach, (ospodarzach i goś
ciach ośrodków krążyły legendy. W większości zosłały one
już poddane
weryfikacji faktów, z którymi dość szeroko zaznajomiono opinię publłczn~
Ta~mnicY więc nie ma, ale SĄ
ośrodki, które dzisiejuym (05podarzom
p17.ynoszą
więcej
trosk nii r~doścj.

w ..

.4.....":

si~

się

wewnątnrue
Iatlu:h . 1961-19ą9.

ci ~inęli wskutek
rygocy<Styc:mego
przestrzegania przez służbę graniczną
b. NRD ro·zkazu strzelania
wydanego osobiście pr~ez Honeckel'a, pełni.ącego wówczas
obowią1J1d
sekretarza Narodowej Rady Obrooy NRD.

bieństwcm
kladnością

jcst to
bardzo
rialów
(balsa,

przedosta~

granicę

miecką

Pracownie mudelarskie
się Jlajwit;k!lzym
resowaniem wśród.
Własnor!<clInie
wykonany
deI samochodu, samolotu
slatku - to wielka
duma każdc(o
to wyrabia ClOkl;ldlłOS~,
i zmysł artystyczny. a
cierpliWOŚĆ. Na zrobienie
te(o modelu statku czy
tu potrzcba ponad ...
pracy! Wielu am~~toro'N
je się już .na samym
ale ci którzy
cit:sko przez picrwszą
zostają wierni tcj pasji
życie. Ich miniaturowe
eieszą

Wszystko to "nie wskazuje
na powrót do zimnej wojny"
- pisze pani Kirkpatrick. ..Nie jest to gwarancja, że
problemy wewnętrzne ZSRR
zostaną rozwiązane pokojowo,
ani też że rząd radziecki bę
dzie ewoluować ku demokracji. W samej
rzeczy we
wszystkich tych sprawach są
powody do niepokoju. Jednak
nie ma podstaw, by uznać, że
u władzy są z powrotem stalinowcy".

Rz,'łdowe ośrodki
kowe, a zwłaszcza

usiłując

przez

skuteczna. Nie wyklucza

że R osjanie poczują 'si~ z.mu~

Wałęsy?
pośredJlie~o

zabójc~, pra.wda •
inspiratorach na zawsze pozostaje tajemniCą. (KenJledy, Kir,
Palme, Moro Itp.)
Czy dzieje się tak tylko z
powodu nieudolności
policji?
A może dlatego, źe za zamachami stoją siły zllyt połt:żnc,
by jaka.kolwick policja zdolna
l)yła z nimi toczyć równorzt:dną walkę?

Wcrden opowiada się zdecydowanie za drugim wal·ianłem.
W jego llezwzględnym świecie
wróg czai sil) ,yszędzie,
nikt
nie potrafi go odróżnić
od
poczciwca
ezy
przyjaciela.
Tym światcm
jest Polska, w
której nic brak ludzi piclęgn ującyeh w sobie poczucie krzywdy
i
podsycających
żądzę
odwetu. Na tych uczuciach żc
rują
obcy, w.ykorzystujący je
dla swych własnych celów.
Opowie ść Werdena.
jest fikcją, ale
fikcją
bardzo prawdziwą. Nawet jeśli nic z
tego,
o czym pisze, nie zdarzyło się
to zdarzyć się mogło. Sensacyjna powieść nie tylko więc
bawi, lecz także przcslnega
przed czym?
Przed "strza łem
do..... każdego, kto zbyt uwierzy w swoją gwiazdę i zapomni, na ja.kim świecie żyje.
Oczywiście Lcch Wąłęsa
co widzimy każdego dnia na ekranach telewizorów - wychodzi z tcj próby zwycięsko. Alc
nie znaczy to wcale, że historia opowiadana przez \Vcrdena
kończy
się happy endem.
To
byłOby zbyt
proste na laki
kraj jak Polska, gdzic najbardziej nieprawdopodobne b} va
mwiv.,ym.
ANNA WOLAND

Od maTca obowiąz ują nowe
stawki diet. Po 12 godzinach
pobytu w delegacji pTacownik
"zaTobil" 17 tys. zł, a ponadto
przysluguje mu ryczałt za pTzejazdy miejskimi środkami
komunikacji to wysokości 3400 z!.
Kto nie chce spędzić nocy w
hotelu, ten wypisuje sobie
w
delegacji Tyczałt za nocleg 35,5 tys. zł. Za taką cenę nikt
niko!io nie pTzenocuje, ale rllczałt ma to do siebie. że si ę 110.-

W Polskę
jedzielny,
pano'wie !

podawał

się

za
obrońcę
świętej
wiary
przodków, którą
szargają
rozne
ciemne typy, różni przybysze z Anleryki Lachi.skiej, AŹji' czy cliin,
bezkarnie wpuszczani przez wł,adze
imigracyjne na terytorium Stanów
Zjednoczonych. Gdy Terry spytał,
jakie są jego żądania, usłyszał . w
odpowiedzi, że żadne. On, Scott
McDowell postanowił po prostu zaprotestować publicznie i zginąć
Helikopter krążył cały czas nad
hotelem, specjalna brygada strzelców wyborowych i
komandosów
czekała w pogotowiu, a porucznik
wciąż z.wlekał - z
podjęciem ' ostatecznej decyzji. Burmistrz Mariposy ponaglał do zdecydowanej akcji,
ale Terry wiedział, że szturm do pokoju 113 nie może się obejść bez
l'Ozlewu krwi i bał się tego, bal się
osobistej odpowiedzialno ści za skutki ataku.
J wtedy właśnie, w ch""ili jego
największej rozterki, na horyzoncie
pojawił się ksiądz, a właściwie "pomysł na księdza", który podsunął
mu sierżant Murdock. Szybko porozumiał się z McDowellem.
Ten zgodził się bez zastrzeżell i
n i edługo później ksiądz wszedł spokojnie do hotelowego holu. Był w
średnim wieku, ubrany w garnitur,
z koloratką pod szyją, na głowic
miał czarny kapelusz, a pod pachą
Biblię. W progu pokoju 113 powitał go olbrzymi
rewolwer "magnum", McDowell, uśmiechając się
przepraszająco, obmacał księdza dokładnie, po czym uspokojony wyjrzał jeszcze dla pewności na korytarz i zamknął drzwi.
Przyszed łem do ciebie, synu,
by cię pojednać z Bogiem zaczął ksiądz sadow:ąc się na krześ
le.
McDowell usiłował przybrać zaciętą minę, ale jego chłopięce rysy
wyraźnie kontrastowały z buntowniczą pozą.
- Musiałem, ojcze
powiedział
z c:ężkim westchnieniem - musiałem coś zrobić ...
Ale dlaczego? - indagował
ksiądz.

Tamten
widzącymi

popatrzył

na niego nieoczami i tylko wlI"us,,-ył

ramionami.
Rozumiem - rzekł ksią dz wszystko rozumiem, synu. Twoja
wiara jest tak silna, że po prostu
cię zaślepiła. Ale zawsze się można
jeszcze opamiętać . Jest jeszcze czas,
McDowell chodził nerwowo po pokoju . Ksiądz rozejrzał ię po sprzę
tach i zobaczył porozrzucanq broli,
a pod oknem stos paczek z amunicją.

-

To nie ma sensu, synu - opleców mężczyzny nie ma sensu - pojego glosie zabrzmiał
dziwny ton.
McDoweU odwrócił się raptownie
i zobaczył w ręku księdza mały rewolwer, a na jego twarzy uśmiech
tryumfu.
- To naprawdę nie ma sensu usłyszał jeszcze raz i w tym samym momencie strzelił.
Czarny kapelusz potoczył się po
podłodze,
a ciało sie dzącego na
krześle stoczyło
się
na podłogę.
McDowelI zbliżył się i z niedowierzaniem wpa~rywal się w otwartą
Biblię, której kartki były wydrążo
ne. Na dnie skrytki widać było wyraźnie obraz Mojżesza, trzymające
go w ręku dziesif-ć orzykazań . Jego bezbrzeżne zdurnienie nr::erwał
nagły brzęk wybijanej szyby i ostry głos:
- Tylko bez kawałów i łapy do
g6r v !
N"",,~t nie zar"""""· ... '

dezwał się do
to naprawdę
wtórzył, a w

leży l1awet wtedu, gdy l1ocujemy za fTajeT u znajomego. Wtedy 8towiamll za tę cenę jedną
buteH,tę w6dki i wsZVsC1J są zadowoleni: kolega., pTacodawca i
pTawodawca. Delegat też powinien być zadowolony, bo choć
nic nie zyskuje, to pTzecież także nie traci.
Kto pracuje poza miejscem
zamieszkania
jako pTacownik
czasowo przeniesiony przez zakład pracy, t en kasuje teraz 15
tys. zł za rozłąkę z żonq i z
K'mi~c
dziećmi.
(as) -_ _"'3DI'-""","_"""~""::""'_"""'_":

FABRYKA DYWANOW
"NOVITA"
65-72:' ZIELONA GORA,

ul. DEKORACYJN,A 3
tel. 700-21, 220-82, 30-46
tlx. 0433226, fax 61709

POSTOJE TAKSOWEK: Osobowe Dworzec PKP tel. S34-34. ul.
Słowackiego
31-29-19.
ul. Jesionowa 31-79-19. Postój taksówek
baga:l:owvch - ul. Arm!l Czerw.
tel 21-09-19. Postój samochodów
ciężarowych ul. Mielczarsklego

Czwartek
1-1 marca 1991 r.
Dziś składamy życzenia

,_liii

LEONOM
MATYLDOM

I-

Redom

i
I

(-~

jutro

Biuro Ogłoszeń. tel.
ne 9-17.

Klemensom
i
LONGL"iOl\'1

~37-3S,

czyn

'l'EATB

Im.

Jana

"Pierścień

Kochanowskiego
g. 17.

13.10 Sprawa na dziś, 14.15
"Od siedmiu .wzwyż·' - mag.
P. Solarza 15.10 "Radiowy
klub jazzowy" - wopr. L.
Slusarskiego 16.00 Aktualnoś
ci dnia 18.00 Rekolekcje dla
chorych 18.20. Muzyka instrumentalna 19.00 Przeboje z
MTV.

róża N

i

OFERUJE
odbiorcom indywidu:alnym i hurtowym
ł DYWANOWE WYKŁADZINY PODŁOGOWE
w szerokiej gamie kolorystycznej oraz różno
rodnej fakturze, cena już od 29 tys. zł za
1 m kw.
• WYKŁADZINY
ANTYELEKTROSl'ATYCZNE
do pomieszczeń ze sprzętem komputerowym
• WŁÓKNINY TECHNICZNE
odzieżowe, obuwnicze, meblarskie, samochodowe
• GEOWŁÓKNINY
do wzmacniania nasypów, poboczy dróg, brzegów morskich i rzecznych.
.
Proponujemy Państwu dogodne warunki:
10 proc. rabatu w marcu przy zapłacie go-

PROGRAM LOKALNY
na UKF 71,15 1\1łIz

KINA

Kielce
Biuro
4S3-OZ,

Ogłoszeń, tel.
czynne 7.~1>-16.

J
321-278

łub

-

Im.
Stefana
Zeromskjego "Poznaj nim pokochasz" - g. 18.
zespół

w

KlNA
"Romantica" - "Trudny do za ...
bicia" - USA. 1. 15, g. 13, 14.45.
Konfrontacje Filmowe '90 - "DzlI;:OŚć serca" USA. l. 18. g. 17.

"Dick

Tracy"

-

USA, 1. 15, g. 13.30, 15.30. 17.30
.. Dzika orchidea" - USA. l. 18
g. 19.30.
,.Hill" - "Bogowie są szaleni "
- USA, 1. 12, g. 17.30.
stały

Wideo

-

"Tristana"

-

fr.

INFORMACJA
słu!by
zdrowi a
- czynna &-20. teL 261-21. Infor
macja o usługaCh - 365-IIS.

-

TELEFONY: Straż Pożarna 998,
Komenda PP 251-36. Pogotowi e
Policyjne 997 Pomoc drogowa 996
Pogotowie Ratunkowe 999. Pogo
towie Energetyczne - Radom 991

-

l.

l. 18. g. 17. 19.

"Saba t" -

I

Skarżysko

"Moskwa" - "Robocop" II USA. l. 15, g. 13.15, 15.30. "Dzikość serca" USA . L 18, g. 18.30.
"Echo" .,Kochanie zmniejszyłem nasze dzieci" USA. l.
12, g. 15. .,Akt zemsty" - USA.

PROGRAM l

dyżur

ln.30.
18, g. 17.15, 19.45.

Dziś

nocn y
pełnia nr 67-010. pL Zwyciestwa 7
67-001 ul. Traugutta 40.
APTEKI:

TEATR

PTLiJ\ .. KUBUS" terenie.

",B3łtyk"

KINO

--

..Wolność" -.. Pogromcy du
chów" II
USA, l. 12. g. 17
"Swinka" pol.-RFN, l. lS. g
19.

nieczynne
GALERIE

GALERIA BWA "PIWNICE" ul. Leśna Wystawa .,Przedwiośnie 16". Gllleria
czynna w
g. 11-17. w niedziele 11-15. w
poniedziałek nieczynna.
DOM
SRODOWISK
TWORT. ZIELJSSKlE·
GO" - Wernlsa2 wystawy malarstwa art. plastyka Marka Czarnoł ęckiego c-żynna U~-20.

l!tfUZEUM
REGIONALNI!!
Im
gen. broni ZYfC1Ilunta Berllnl(s w
ul. Slonecz
na 90 - czynne 9-17.

-

Skarźysku-ReJowle.

APTEKA DYZURNA: nr 29-046
uL Apteczna 7. teL S31-527.
POSTOJE TAKSOWEK: Dworzec
PKP - tel. 137~05.

czycn ..PALAC

Starachowice

MUZEA
NARODOWE .. PALAC" - plac
Zamkowy - nieczynne z powodu przerwy konserwatorskiej 40
l kwietnia br.
Muzeum Narodowe Odcłzlal - )II.
Partyzantów 3/5. Wystawa czasowa .Arcydzleła malarstwa 001sklego z gnlerll w Sukiennicach"
czynne w godzinach od Ul do
6, we wtork'1 od II do 17. P.onledzlałkl nieczynne
Muzeum
romskiego
Pawła

n

~1'1 .
w
nIedziele
czynne

lUNO
hJaspol" -

"Korczak·' -

I. 12, g. 16 ••,Gremliny 2" L 12. g. 18.15.

pol.
USA,

APTEKA DY:tuRNA: nr 29-8'76
ul. Staszica, 6ło19.

Szkolnych S. 2euL
.Jana
czynne w god%.
środy w
godz. 12-16,
I poniedzialki nieOddział

-

OddzIał r.tmeum U. Slenkie~lc:sa
Oblęgorka .czynne 'IW god%.
11>-16. pOniedziałki l wtorłd -

nieczynne.

I\fUZEUM ZABA.WKARSTWA ul. Ko!ic:i.uszki 11 .'zabawki
świata" czynne tO-l'1.
MUZEUM WSI KIELECKIE.J Park Etnograficzny w Tokarnlnleczvnnv.
APTEKI - stały dyWr nocny
pełnią nr 29-00-1 ul. Buczka 37/39.
nr 29-00s ul. Sienkiewicza 15.

{

Jutro
PROGRAM l

I'I.PTEKA DY:tURNA: nr 29-071
ul Staroltunewska t n. teL 134-45.

11.00

-

28%-11.

I

KoltaIde

13.05

Jędrzej6w

-::

I

Dom Kultury Maraton rllmowy: ..\Vyzn.awcy zła" - USA.
1. 18. g. 16. ..HarTy An&el" USA. L 18, g. 1"8. ..Koszmar % ulicy Wiązów" - USA. l. lS. g, 20.

Kazimierza Wlk.
KINO
nieczynne

Uwa;:a J Za ewentuałne zmiany
pro/:ramJe kin -redakcJa nie odpo ·Iada.

tV

lL30 Historia: Barokowe theatrum mundi. czyli o pięk
nym widowisku świa.ta
12.00 Fizy'ka dla humanist6w:
świata:

..Ermitaż"

..Rembrandt" -

(13)

Kl!110

I

{12}:

Teoria względnośei

..Pegaz" uConan barbarzyilca"
USA. l. 12. g. 11;.30, 17.45.

I

iycle"

I

..Ucho"

12.30 Galerie

KINO

6

16.00 Mag. kraj6w nadbalt.
17.00 "Blizny" (3) "Burza nad
miastem" - film
18.00 Program lokalny
18.30 .,Cudowne lata" (powt.)
19.00 Marzec'68 - pr. dok.
19.30 Język niemiecki (19)
20.00 Studio Sport
21.00 Ekspres reporterów
21.30 Panorama dnia
21.55 Studio teatralne "dw6jki"
W. Sorokin .•Kolejka"
23.00 Rozm. z Cz. Miłoszem
23.15 CNN

9.10 Domowe przedszkole
9.35 Szkoła dla rodziców
10.00 ..Kariera Nikodema Dyz.my (S) serial TP

POSTO;JE TAltSOWEX: pl. Wolnoścl 53'f-93. ul. Sienkiewicza

ser.

Agroszkoła

13.35 Język an.g1eislQ (25)
l 4.00 .,.Kim być?" - -pr. matun.
14.30 UN: tw.orzyć razem
PROGRAM

co

;:.

KASETY WIDEO ADACHI E-ISO
oraz SPRZĘT AUDIO - WIDEO
Kontakt telefoniczny: STARACHOWICE 13-05.
12-0

n

11."-14.55 TV eiukae,.jQ

..Udecba" -

STRONA

ang. ser. krym.
mag. kult.
Porozumienie
Centrum kontra koalicja:
ROAD. KO, FPD
22.30 Wiadomości wieczorne
22.50 Język angielSki (49)

sobie

~I

g

OFERUJE:

morzu" -

"Było

~

lO

~

21.00 "Pegaz" 21.30 .. Klincz"

7.40 Express gospodarczy
8."00 ..Dzień dobry"
9.00 Wiadomości poraUlle

KINO

..
e:
lO

142-k

HURTOWNIA FmMY IMT
W BRODACH IŁŻECKICH

żyka"

PROGRAM

Q

Q

19.30 Wiadomości
20.05 .,Herkules Poirot - detektyw" (6) "Zabójstwo na

,.PrzodowB1k'" - ..Szalona ma ..
ło1ata" USA, l. 12. g. 1', n.

TELEFONY:
Pogotowie Ratunkowe 999. PoI!otowle PP
997 Strat Pmarna
998. Pomoc Drogowa MI. Pogotowie Enen~etvczne Kielce - Miasto 991 Kielce - Teren 956. Pogotowie Gazowe 31-20-20 I 992. Po.
gotowle wod.-km:l co elektrvcztel 31-16-47 I 430-94. Pocztowa Informacja o usłut!ach 911. fn!ormacI:! PKP 930. rnform,~h "'r"
66-02-79. hotel .. Centralny" 66-2:;-11.
C"F.NTRUI\f
IN1i'ORM" ('.TJ .,._ .
RYSTYCZNEJ IT" - tel. -4S6-G5
cZYnne do 16 w sobotv do 14.
INFORMACJA O USLUGACn,.OMNJ"
Kielce - tel. 439-62 _
w t!odz 9--17
NOCNE POGOTOWIE STOl\IATO'LOGICZNE - czyn.'1C w katdą
sobote ł nIedziele od TS do 'I
rano orzy ul. Buczka 45.
USŁUGI
POGRZEBOWE: Oytur całodobow-v tel. 31-70-47.

czy" (8)
Teleexpress
.. Podr6że na kresy"
10 minut
"Rajski ogród Anny Strzelczyk" - rep.
18.45 Magazyn katolicki
19.15 Dobranoc: "Przygody je--

53-10 i 53-80.

Ostrowiec

tówką

transport na koszt producenta.

17.15
17.35
18.00
18.10

POSTO.JE TAKSOWEJ[: telefony -

Lał

2S

w

b

I

15.25 Z archiwum polskiej pios.
16.00 Wiadomości popołudniowe
16.10 .,Video-Top"
16.20 Dla mI. widz6w: ..Kwant"
i fUm ..O naturze rze-

••••

PHU "APIMEX"
KIELCE, ul. ZAGNAŃSKA 151,
tel 31-33-18

t

•E
prowadzi sprzedaz kosiarek rotacyjnych,
t

fabrycznie nowych,
W CENIE 9.800 TYS. ZŁ,
ezyli po znacznie konkurencyjnych cenach
od wszystkich innych sprzedawc6w.
Prowadzimy serwis gwarancyjny - posiadamy cały asortyment <:zęści zamiennych.

I
ł

DOllU TURECKĄ - swetry, blUzki, bieliznę
POLECA HURTOWNIA A-Z
KIELCE, uL KRAKOWSKA 314
(na terenie obiektu sportowego ..Stella")
tel 538-G3 godz. 10-11, tel. 32-39-06 godz. 11-22
PIŃCZÓW, ul. 1 MAJA 6
godz. 9-11" tel. 124-18 po 11

n

7.55-11.0lI TV iniadSmoW3
8.00 CNN
8.10 "Ulica SezaInkowa"

9.10 ..Kusza" - 9'er. USA
Mag. TV śniadaniowe;

9.35
1 0.00
10.15
11.00
l 2.00
12.30
12.50
1 3.4D
14.00

CNN

Mag. TV

śniadan,il>wej

Obrazy. słowa dźwięki

Recital W . Gąssowslt iego
S. Binin ,gra Chopina
"Crime story" - ser. USA
Expr-ess
CNN

gospQdarczy

[Jwaga. Za ewenłul\tne smla.
n y w programie TV reaak-eja
nie odpawia-d.a.

http://sbc.wbp.kielce.pl

FOTOKATALOGI ..Romeo",
Wrocław

3, skr. 1008.

100-k

WIDEOFILMOWANIE. Kielce, 552-37.
- 14432-g
SPRZEDAM dom z działką
36 a w Kielcach, ul. Wikaryjska 4ł (Domaszowice). WiadomoŚĆ: Sandomierz, tel. 229-96.
l4338-g

poKOJ do

wynajęcia

samotnym. Sprzedam ,,forda taunusa", Kielce, ul. Bąkowa 3b.
14451-g

PRODUKUJĘ rękaW

mówkowy i polietyleno\'1
8-30 cm oraz woreczkI.
tom 81-74-14.
WŁOSI

LITA"

l-

"
ol

poślubią

Kraków 65.
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