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W piątek (3.06) zakończyła
pierwsza część procesu
przeciwko gen.Ciastoniowi
i gen.Płatkowi, którzy zostali
oskarżeni o nakłanianie do zabójstwa ks.J.Popiełuszki i kierowanie tą zbrodnią, Sąd odrzucił wniosek obrony o uchylenie aresztu tymczasowego
przeciwko oskarżonym . Proces
zostanie wznowiony 10 wrześ
nia od przesłuchania świadków:
Piotrowskiego,
Pietruszki
i gen. Kiszczaka. Poniżej zasię

Prezydent na

na urlop. Ofakcie zwolnienia z pracy

Analizy wyników badań i kontroli oraz materiałów statystycznych dotyczących stanu środo
wiska naturalnego w Radomskiem świadczą - niestetyo postępującej jego degradacji.
W skali kraju województwo zajmuje czołowe lokaty pod wzglę
dem .naduŻYWania" środowiska.

W nocy odbyło się drugie
tkanie z Jarosławem KańSkim, które zamknęło serię
rozmów Hanny Suchockiej
sprawie formowania rządu
prowadzonych tego dnia. Kaczyński przekazał propozycje
C doty~zące składu gabinetu
uchockiej.
Po tym spotkaniu stwierdziła
na, że pełny skład rządu zostaie przedstawiony prezydentowi
szcze przed jego wyjazdem do
eisinek. Rozmowy w sprawie
ej rządu są kontynuowane od
odz.8.00.
Na wiceministra ds. polityczych PC proponuje Sławomira
Siwka, na ministra bez teki ds. politycznych Ludwika Doma, na
szefa CUP Jerzego Eysymontta,
na ministra współpracy gospodarczej z zagranicą Adama Glapińskiego i na ministra transportu
Krzysztofa Tchorzewskiego- posła , wojeWodę siedleckiego, wieloletniego - jak powiedział Kaczyński - kolejarza. Tym razem
o Glapińskim nie rozmawiano.
Suchocka przyjęła te propozycje z zastrzeżeniem, że we
wtorek będą się jeszcze toczyły
rozmowy w .piątce". Ewentualne zachowanie koalicjantów PC,
gdyby partia ta miała nie wejść
do koalicji rządowej, to, jak powiedział Kaczyński, sprawa ich
decyzji mpralnej.
DOKONCZENIE NA STR. 2

I tak np. w poborze wód powierzchniowych jest to 4 miejsce, w poborze wód podziemnych - 8, w ilości nie oczyszczonych ścieków odprowadzanych
dowód- 9.
Na tak znaczne zniszczenie
zasobów wodnych, których tutaj
- w porównaniu z innymi rejonami - jest mało, wpłynęły wieloletnie zaniedbania, przestarzałe technologie produkcji, bardzo uciążliwa dla środowiska
działalność produkcyjna obejmująca garbarstwo, przetwórstwo rolno-spożywcze oraz
emisja zanieczyszczeń wyjątko
wo uciążliwych pod tym wzglę
dem zakładów : Elektrowni .Kozienice", Cementowni .Wierzbica", Odlewni Radomskich i ZTS
.Pronit" w Pionkach.
Deficyt wód powierzchniowych zaznacza się szczególnie
na Zagożdżonce oraz Radomce
i Pilicy z dopływami . Jego likwidacja będzie możliwa dopiero po
wykonaniu dużych zbiorników
retencyjnych na większych rze-

wypoczętego
zainteresowanego
zwykle informował woźny, strażnik
lub sprzątaczka.
W Urzędzie Wojewódzkim sielan-

~

źródła zanieczyszczeń.
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kowy nastrój. Jak poinformowano
w Biurze Prasowym Wojewody,
większość osób funkcyjnych pracuje. Jedynie wojewoda Józef Płoskon
ka praWdopodobnie uda się na urlop
15 sierpnia. Należy mieć nadzieję, że
mimo przepychanek .na górze", wojewoda wróci po urlopie do pracy. Interesantów przewija się przez gmach
niewielu. Nielicznych urlopowiczów
dzielnie zastępują współpracownicy
w myśl zasady, że nie ma ludzi nie-

bert Rzepka do 15 lipca jest na urlopie. Wiceprezydent Zbigniew Kraszewski pÓjdZie dopiero wtedy, gdy
wróci szef. Na razie po pracy "ujeż
dża " konie w Borkowie. Jedynie wiceprezydentowi Zenonowi Rodakowi "nie grozi" w te wakacje urlop,
gdyż musi zapoznać się z pracą
w urzędzie. Poszczęśc~o się natomiast p. Renacie Malinowskiej - naczelniczce Wydziału Oświaty Kultury

8
łABĘDZIE

NA STAWIE

Coś złego dzieje się w łabę
dziej rodzinie na kieleckim stawie.
Od dłuższego już czasu obserwuję jakieś nieporozumienia wśród
tych królewskich ptaków, bo jeden z nich już tak został pokaleczony, że ledwo zipie. Z trudnoś
cią udało nam się wezwać do niego weterynarza z lecznicy
zwierzaJ, który stwierdził, że ptak
nie jest już do uratowania. Po
prostu dzieci pary zasadniczej już
podorastały i jest za ciasno dla
całej rodziny, dlatego niektórych
przepędza się, a łabędzie, jak
wiadomo, śpią na głębokiej wodzie i osobnik' przegnany, na
przykład na płytką Silnicę , musi
zginąć. W każdym razie łabędzie
na kieleckim stawie wymagają fachowej op'ieki.
DOKONCZENIE NA STR. 2

każdy ksiądz musi
mieć pieniądze i w ogóle rzeczy
wartościowe. Znał księdza pow-

szechnie tu szanowanego, jako
dziecko otrzymał z jego rąk pierwszą komUnię.

W "kominiarce" na głowie i z nożem w ręku 5 lutego br. zaatakował
księdza na plebanii. Jednak ten nie
uląkł się , podjął walkę, chociaż napastnik zadał mu wiele ran ciętych ,
przecinając nożem palce i ścięgna.
Ksiądz zdarł mu . kominiarkę " i rozpoznał swojego parafianina, który
salwował się ucieczką Został Jednak

"Samoobrona"
na rogatkach
Warszawy
Wznowiony przez rolników z .samoobrony" 6 bm . marsz gwiaździsty na Warszawę przerwany został w poniedziałek
wieczorem . ugodą" pod Ołtarzewem ,
w wyniku której kolumna protestujących
zatrzymała się tuż przed rogatkami Warszawy na trasie do Poznania, nie trudniaJąc ruchu.
(P)

POTWIERDZAJĄ

OSKARŻENIE

"Echo Dnia" - Czy przerwa
w procesie była konieczna?
Mec.Wende w- Sąd, strony,
świadkowie mają urlopy. W czasie wakacji prowadzenie procesu jest nieskuteczne, po prostu

wojewoda p:zad

i Rekreacji oraz Zbigniewowi Szczepańczykowi , pełnomocnikowi ds.
kontaktów zagranicznych, gdyż
przebywają służbowo z reprezentacjąmłodych sportowców Kielecczyzny we Włoszech na spartakiadzie
młodzieży. Dzięki takiej opiece mło
dzi sportowcy zapewne osiągną
wspaniałe sukcesy. Zobaczymy.
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Lech

rdzają

zasadność

oskarże

nia?
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Wałęsa

Moniki Kem
-

Do prezydenta RP Lecha

Wałęsy wpłynął list od Moniki
Kern - poinformowało Biuro

Prasowe Prezydenta RP, przekazując jednocześnie odpowiedź Lecha Wałęsy. Oto jej
treść:

Pani Monika Kern
Droga Moniko!
Do momentu otrzymania twego listu sądziłem, że rozumiem
twoje racje. Sympatyzowałem
z waszą miłością i byłem gotów
bezwarunkowo ci pomóc. I nadal mogę, ale w związku z twym
wynikającym
zachowaniem
z listu stawiam warunki.
Chcesz czuć się dorosła,
a postępujesz jak dziecko. Jak
dziecku ci więc napiszę. JEŚLI
TWÓJ OJCIEC BY POZWOLIŁ,
TO PRZEŁOŻY~.BYM. CIĘ
PRZEZ KOLANO, ZEBYS ZROZUMIAŁA. Szacunek nakazuje,
że ojcu w żadnym przypadku nie
wolno ubliżać. Nie można z nim
walczyć mieszając miłoŚĆ z polityką Nie wolno żądać zemsty na
ojcu. Powinnaś jak najszybciej
za to wszystko go przeprosić.
Musisz wiedzieć, że w świetle
prawa nie jesteś pełnoletnia i za

Łyk piwa dla ochłody?
Minęły czasy, gdy zdobycie
butelki tego napoju było

problemem. Teraz trzeba
poczekać,
by
jeszcze
sprzedawcy oduczyli się
podawać je w postaci ciepłej berbeluchy.
Fot. A. Piekarski

świadkowie nie stawiają się na
wezwania.
- Niedługo minie 2 lata odkąd nie uznani za winnych generałowie: Płatek i Ciastoń
"siedzą" za kratkami. To skutek wadliwego polskiego prawa?
To nie jest .siedzenie"
w więzieniu . To jest areszt tymczasowy, który im się zalicza
w poczet ewentualnej kary. Nie
chcę się wypowiadać na temat
tego aresztowania bo mnie jako
oskarżyciela posiłkowego to nie
interesuje.
- A pana prywatne zdanie ...
- Gdy broniliśmy w przeszłości więźniów politycznych, którzy byli ewidentnie niewinni, oni
też .siedzieli" po dwa lata. Są
przypadki, w których tymczasowe aresztowanie jest długie,
a zwłaszcza w sprawach w których wchodzi w grę obawa przed
matactwami i możliwością sterowania postępowaniem przygotowawczym.
- Wysłuchując zeznań generałów: Płatka i Ciastonia,
a także kilku świadków usły
szał pan fakty, które potwie-

odpowiada na list

zastąpionych .
Trochę inaczej sytuacja wygląda
w Urzędzie Miejskim. Prezydent Ro-

in erwencyjny

w śledztwie -

. ~odobno chciał zmienić swoje
zyCie, zamierzał nawet wyjeChać na
Sląsk, ale nie miał pieniędzy. Postanowił je więc zdobyć napadając
na księdza w Polichnle, bo - tak
rozumował i zeznał
później

kach w województwie. Trudnoś
ci w zaopatrzeniu w wodę wynikają także z istniejące~o deficytu zasobów dyspozycyjnych,
awaryjności wodociągowej oraz
słabej rozbudowy odcinków sieci
magistrackiej.
Wcale nie lepsza sytuacja panuje także w zakresie ochrqny
powietrza. Decydujący wpływ na
stan czystości powietrza wywiera ~:mergetyka i działalność przemysłu, a w szczególności emisja zanieczyszczeń z 26 najbardziej uciążliwych zakładów.
Przemysł woj. radomskiego skupiony jest w 4 regionach (Kozienice, Radom , Wierzbica, Pionki)
i te tereny stanowią główne

FAKTY

urłopie,

Przed laty, gdy wyższy rangą
urzędnik chciał zwolnić z pracy niż
szego rangą, to najpierw wysyłał go

•
zatrutym miastem

mieszczamy rozmowy z peł
nomocnikiem oskarżycieli posiłkowych mec. Wende i jednym z obrońców gen. Ciastonia mec.SiłcrNowickim.

twoje postępowanie odpowiedzialni są rodzice. Postaraj się
widzieć tąkże i ich racje.
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lny pat
między "tucznikiem"
~

,I ministerstwem
"

W poniedziałek przebywała
w Warszawie delegacja radomskiego .Łucznika", w skład której
wchodzili przedstawiciele Rady
Pracowniczej oraz działających
w zakładzie związków zawodowych. Delegacja nie zdołała dostać się do ministra przemysłu
i handlu Andrzeja Upko, który
sprawę związaną z wnioskiem RP
o odwołanie dyr. Waldemara Szajewskiego scedował na swego
zastępcę - Stanisława Padykulę ·
Z uwagi na nieobecność wiceministra, gośc i z Radomia przyjął
przedstawiciel
Departamentu
Wojskowe.Q0 MPiH, płk . Okoń .
OOKONCZENIE NA STR. 2

ślubnym
,
Tegoroczna Miss Ziemi Radomskiej, Aneta Sroczyńska
stanęła na ślubnym kobiercu.

Szczęśliwym wybrankiem najpiękniejszej
radomianki jest
Wojciech Bocheński, lublinianin, z wykształcenia prawnik,

z zawodu biznesmen.
Ceremonia ślubu,
zgromadziła rodzinę,

która
znajomych oraz wielbicieli urody p.
Anety, odbyła się w kościele
Matki Bożej Miłosierdzia przy
ul. Struga w Radomiu. Pań 
stwo młodzi na uroczystość
zaślubin zajechali białym .fordem cortina". Panna młoda
ubrana była w tradycyjny biały
welon i piękną suknię ślubną,
a pan młody - w czarny, dobrze skrojony garnitur.

wkrótce ujęty przez policJę, gdy spał
kompletnie prawie pijany u babci,
tak broniącej wejŚCia do wnuka, że
pOlicja musiała wyważać drzwi.
Wczoraj Sąd Wojewódzki w Kielcach ogłos~ wyrok, umając Jacka
K. (23 lata) winnym rabunkowej
napaści na kSIędza z nożem w ręku
i zadania mu niebezpiecznych ran.
Za czyn ten skazał go na 5 lat pozbawienia wolności, tyleż lat pozbawienia praw publicznych i 5 milionów złotych grzywny.

Na pytanie reportera, gdzie
udają się na miesiąc miodowy,
młodzi odparli, że do Bułgarii ,
a potem jakiś czas spędzą
w Holandii, gdzie pan młody
jest współzałożycielem polskoholenderSkiej spółki. Po waka-
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Choć upał zelżał, nad wodą gwarno,' a wczorajsza
przegoniła młodzież

burza

z miejsc wypoczynku.
Fot. A. Piekarski

http://sbc.wbp.kielce.pl

cjach p. Aneta wraca do Lublina, aby kontynuować studia na
UMCS.

(J. RYB.)

Lech Wałtsa
odpowiada . na list

Kozienice naibardziei
•
zatrutym miastem

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Największą iloŚĆ zanieczysz- czeń emituje Elektrownia . Kozie.nice", na którą przypada 60
proc. ogólnej wielkości pyłów
i aż 84 proc. ogólnej wielkości
gazów. Cementownia . Przyjaźń "
wyemitowała 20 proc. ogólnej
wielkości pyłów i 4 proc. gazów.

PC proponuie
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
- Są zresztą - stwierdził Kaczyński - inne kwestie istotne
dla .piątki", np. sprawa obsady
MSW, które - jak stwierdził lider PC - wyraźnie zostało
przyrzeczone . piątce " . Na począt ek były tu dwie kandydatury
ZChN , które budziły sceptycyzm - Klaty i Łopuszańsk i e
go. - Nie wi dzę jednak żadne
go powodu - pow i edział Kaczyński
dla którego
prezydent m i ałby kwestionować nazwisko Artura Balazsa.
Zaś min . Milczanowski, z którym rozmawiałem , chciałby pozostać w służbie państwowej,
ale niekoniecznie jako szef
MSW - stwierdził Kaczyński . W tym układzie politycznym podkreślił - nie może być tak,
że jedna strona ma wszystkie
resorty polityczne, a więc
URM, MSZ, MON, a także
MSW.
- Z wielką niechęcią - powiedział Kaczyński przyjęli
byśmy niezgodę na nasze kandydatury, a ewentualne zarzuty
musiałyby być udokumentowane. Z tym, że dyskusja wokół
min . Glapińskiego wydaje się
wyczerpana.
Przedstawiono
wobec niego kilka zarzutów róż
nej proweniencji i żaden nie może być traktowany inaczej niż jakonieporozumienie- dodał lider
PC.
opr. (P)

Stąd też miastem o najbardziej
zatrutym powietrzu są Kozienice, gdzie wskaźnik zanieczyszczenia pyłowego wynosi 20,9 tony/rok oraz gazowego 99,1 tony.
W Radomiu te liczby wynoszą
odpowiednio 4,7 i 9,9 .
. Prowadzone pomiary opadu
pyłu w 12 m iastach nie wykazują
ostatnio przekroczeń , poza kilkoma punktami wokół wierzbickiej cementowni.
Dla poprawy stanu powietrza
atmosferycznego w woj. radomskim podejmowane są działania
dyscyplinujące w stosunku do
jednostek
organizacyjnych
i osób fizycznych dopuszczają
cych się zanieczyszczania powietrza. Egzekwowany jest obowiązek
posiadania
decyzji
określających dopuszczalne do
wprowadzenia do powietrza
ilości zanieczyszczeń , nakłada

ne są kary pien i ężne za stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości , wymusza się te ż instalowanie
urządzeń
ochronnych, ich właściwą eksploatację . Niedawno prowadzone były prace zwi ązane z wym i aną oraz modernizacją elekw
Elektrowni
trofiltrów
.Kozienice"
Cementowni
. Wierzbica".
(syk)

Moniki Kem
CIĄGłOŚĆ ZDZIWIENIA

Nie ma Ameryka łatwego życia ze swym wielkim bratem za oceanem Polską. Bo nie ma na tyle stabilnego premiera, aby prowadzić z nim wiążące
rozmowy, bo zanim rząd polski wyciągnie rękę po pieniądze " na już", sięga
po "jeszcze", bo nawet dla tak bywałego w świecie polItyka jak G. Bush
polska egzotyka jest czymś powodującym stale unoszeme brwI w odruchu
zdziwienia.
Bo jak się nie dziwić, skoro .. wczorajszy" premier Pawlak ściska prezyden~k~
dłoń, a wiadomo, że Bush powinien całować damską rączkę Hnny Suchockiej.
A że powinien, to nie ulega kwestii, gdyż już w swych pierwszych oświadcze
niach uznawała prymat programu Międzynarodowego Funduszu Walutowego
nad własną. wewnętrzną polityką rządową. Zresztą nawet bez tak gorliwych
deklaracji sprawa byłaby jasna. Bo samo obiecanie kierownictwa resortu do
spraw wymiany perkali i koralików Adamowi PC Glapińskiemu może dziwić.
Ale wreszcie może Porozumienie Centrum przestanie się gniewać i wyr;hodzić
z obrad bez zamknięcia drzwi nie mówiąc nawet na jak długo. Choć nie zamknięte drzwi mogły rodzić oba ~ że na krótko ...
Krótka, jak obecność tej niezbędnej partii, jest kołdra obietnic kredytowy~h
USA wobec nas. Magia wielkich liczb przysłoniła ducha pomocy, ale to nie moze
już budzić zdziwienia, gdyż zawsze byliśmy flaiwni. A przecież tak łatwo obliczyć, że pomoc dla naszego budownictwa mieszkaniowego w wysokości 10
mln dolaró w, to zaledwie 500 mieszkań średniej wie/kości. To zaledwie ułamek
kosztów kampanii wyborczej Busha, który tak tanim kosztem zyska poparcie
Polonii amerykańskiej.
A/e chyba bardziej niż oryginalnośćjęzyka amerykańskopodobnego, którego
użył L Wałęsa wobec Dostojnego Gościa mogłyby go zdziwić WYPOWiedzi naszych niektórych mężów stanu. Umiłowany przez rolników minister Gabriel
Janowski z radością dziecka wypisaną na twarzy nie zaprzecza, że jeszcze sobie
poministruje. Cieszcie się chłopi! A cała reszta niech się dziwi, bo ciągłość jest
najważniejsza !
ANDRZEJ J. KICZOR

kazał zabic
Popiełuszkę?

Kt-o
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- Tak. Są takie fakty. Np. ujawnił je
Chmielewski (jeden z 4 byłych funkcjQnariuszy MSW skazanych w procesie
toruńskim w 1985 roku za udział w zabÓjstwie kS.J . Popiełuszki - przyp.KT).
Chmielewski powi edział , że gdy padło
pytanie, co robić ze zwłokami ks iędza ,
"gdyby doszło do jego śmierci , Piotrowski poszedł do Pietruszki, a "Pietrucha" poszedł z tym do Ciastonia" . To
nie sąhipotezy czy wnioski. To sąfakty,

z
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Przed sądem Jacek K. zmienił swoje zeznania, wyparł się rabunkowego celu wyprawy na
plebanię, twierdząc, że chciał
postraszyć księdza

z zemsty za
niestosowne wobec niego uwagi
z ambony. Sąd uznał, że fakty
nie potwierdzają tego. Jacek K.
mógł się co prawda mścić, ale
zemsta taka musiała mieć jakiś

Piiany oiciec
3-letni chłopiec przebywający
pod opieką pijanego ojca utonął
w gliniance w Dębinie na Opolszczyźnie . Dziecko wraz z ojcem
i 2-łetnią siostrą pływało pontonem. W pewnym momencie
ponton wywrócił Się i cała trójka
zaczęła tonąć. Na ratunek pospieszył przebywający w pobliżu
mężczyzna - udało mu się wyciągnąć z wody dziewczynkę
i jej ojca. Ciało chłopczyka po kilku godzinach wydobyli płetwo~
nurkowie z Komendy Wojewódzkiej państwowej straży po-o
żarnej. Po sprawdzeniu okazało
się, że niefrasobliwy ojciec był
w stanie nietrzeźwym .
(P)

sens, tymczasem
on .działa!" w .kominiarce" i nie
powiedział do księdza ani słowa
o okolicznościach zdarzenia.

wewnętrzny

Sąd zwrócił uwagę, że tego
rodzaju bandyckie działania nasilają się w naszym województwie. Oskarżony Jacek K. otrzymał jednak najniższą przewidzianą w kodeksie karę , gdyż
nie był dotychczas karany i przyznał się do winy, a poza tym

biegli psychiatrzy i psycholog
stwierdzili u niego zaburzenia
osobowości. On sam przyznał
przed sądem , że w ogóle nie widział sensu życia , ale nie mógł
się jednak oderwać od kolegów
i. .. wina!

które relacjonuje bezpośredni świadek
tych zdarzeń.
SlłA-NOWICKI:

TO PROCES POUTYCZNY
.. Echo Dnia" : - Ks.J . Popiełuszko
dla pana bardzo bliską osobą.
Dlaczego zdecydował się pan zostać
obrońcą gen. Ciastonia?
Mec. Siła-Nowicki: - W moim
przekonaniu taka byłaby wola ks.J.Popiełuszki. Na pewno taka. Szereg ludzi
ma do mnie pretensję , że bronię w tej
sprawie. Ludzie tego nie rozumieją, bo
są zatruci przez komunizm, nienawiść
i chęć odwetu. Całe to towarzystwo
żądne krwi jest spadkobierców ustroju
komunistycznego.
- Uważa pan, że jest to proces polityczny?
- Oczywiście, że proces polityczny.
Zgłosiłem wniosek, żeby zwolniono oskarżonych z aresztu tymczasowego.
Tymczasowego, a przec ież oskarżeni
są w areszcie już prawie dwa lata. Powiedziałem , że decyzja sądu zdecyduje,
czy sąd zachowuje normy prawne, czy
też normy prawne są podporządkowa
ne pewnym założeniom politycznym.
Odpowiedi była negatywna ... To jest
proces polityczny. Sprawa jest tak
oczywista, że nie będątego uzasadniał.
- Jak ocenia pan akt oskarżenia?
- Akt oskarżenia jest tak napisany,
że nie przedstawia żadnych dowodów
winy. Ja to doskonale wiem.
KRZYSZTOF TADEJ
był

w nocy

i

rano

- Decyzja, jakie będzie jego
dalsze życie należy już do ska- .
zanego i tylko do niego - powiedział sędzia i jako pierwszy
Pożary
raz karany, gdy będzie się
•
W
Gęsicach
, gm. lag6w, w nocy
w zakładzie karnym zachowyna skutek wyładowań atmosferyczwał przykładnie , może wyjść wanych wybUChł pożar, w wyniku którego
runkowo po odbyciu połowy kaspaleniu uległa stodoła wartości
ry. Od dzisiaj zaczyna więc pra50.000.000 zł na szkodę Jana M.
cować
na swoją wolność
• W Głupczycach , gm. Racławice ,
i dalsze życie . Czy dla innych
o gOdz,. 22.30 na skutek wyładowań
amatorów łatwego zarobku
atmosferycznych wybuchł pożar, w wyprzykład Jacka K. będzie ostrzeniku którego spaleniu uległa stodoła
żeniem?
wartości 100.000.000 zł na szkodę SaRYSZARD PUCH
biny S.

Wypadki drogowe

• W Monachium rozpoczął się
szczyt gospodarczy siedmiu najbardziej
uprzemysłowio~ych
państw Zachodu . Przywodcy
Stanów Zjednoczonych, FRN ,
Wielkiej Brytanii, Francji, Japonii, Kanady i Włoch dysk~u
ją o stanie koniunktury.~~~a
towej, pomocy dla ROSJI I innych
państw
Wschodu,
a także bezpieczeństwie elektrowni jądrowych na o~za~e
byłego Związku RadZieckiego.
• Połowicznym sukcesem zakończył się w Moskwie szósty
szczyt Wspólnoty Niepodległych
Państw, a lista nie rozwiąza
nych i odłożonych problemów jest o wiele dłuższa niż

spis konkretnych ustaleń. Mimo to przewodniczący obradom
prezydent Kirgistanu Askar Akajew określił spotkanie mianem
prze.łomowego.

• Zona prezydenta Francji Danielle Mitterrand i francuski minister zdrowia Bernard Kouchner
ledwo uniknęli śmierci w czasie
swej podróży po irackim Kurdystanie.
• Jak poinformowała wieczorem telewizja chorwacka, siły
serbskie zajęły strategiczne
miasto Derventa, położone
w środkowej Bośni, po wielomiesięcznych ciężkich walkach .
Serbski atak na to miasto, w którym krzyżują się drogi wiodące
z Serbii do zamieszkanych
przez Serbów rejonów Bośni
i Chorwacji, był częśc ią ofensywy mającej na celu otwarcie korytarza między Serbią a serbskimi enklawami na wschodzie.

(P)

• W Kozłowie o godz. 18.30 będący
w stanie nietrzeźwośc i Jerzy M., lat 27,
kierując samochodem "fiat 126p" potrącił przechodzącą przez jezdn ię Annę
Z., lat 60, która poniosła śmierć na
miejscu.
• W Uciskowie, gm. Nowy Korczyn,
o godz. 4.15 nie ustalony dotychczas
samochód potrącił Zbigniewa S., lat
21 , który poniósł śmierć na miejscu.
• W Kapałowie , gm. Radoszyce,
o godz. 9.50 będący w stanie nietrzeź
wości Marek S., lat 19, kierując samochodem "fiat 126p" potrącił Tomasza
W., lat 20, który doznał obrażeń ciała .
• W Rakowie o godz. 12.30 Andrzej
O., lat 23, kierując samochodem .fiat
126p" z nie ustalonych przyczyn zjechał
na lewą stronę jezdni i zderzył się czoło
wo z samochodem "fiat 125p" kierowanym przez Stefana S., w wyniku czego
WW, i pasażer Stanisław P., lat 51 , doznali
ciężkich obrażeń ciała.

...

Rozboje
• W Woli Jachowej, gm. Daleszyce, o godz. 23.30 nieznany sprawca
pobił Józefa L, a następnie skradł mu
pieniądze w kwocie 8.000.000 zł i dokumenty.

Dom Dziecka przy ul. StaromiejSkiej 9 w Radomiu przeżywa bardzo
trudne chwile. Od 1 września ubiegłego roku wychowankowie utrzymywani są jedynie z dotacji Kuratorium
Oświaty oraz darowizn i bezinteresownej pomocy ludzi dobrej woli.
Już prawie rok trwają prace remontowe. Konieczna jest budowa kot-

Prośba opomoc
łowni gazowej i kapitalny remont pomieszczeń gospodarczych. Nadszedł
również okres kanikuły. Dzieci i pracownicy Domu Dziecka zwracają się
z go rącym apelem o każdą pomoc.
.. Z radością będziemy oczekiwać na
Twoje przybycie" - mówią dzieci.
Kwoty pieniężne można. przekazy-

wać na konto domu: BGZ DIW Radom 86701IH0953-271-1 z dopiskiem "Pomoc".
(S.B.)

DOKOŃCZENIE ZE STR.1
Oni przecież cię kochają
i chcą twego dobra, nawet jeśli
popełniają błędy. Nie traktuj rodziców jak wrogów, spróbuj ich
zrozumieć. Może i oni zrozumieją ciebie.
Chcę ci uświadomić, że
listu skierowanego do prezydenta nie ogłasza się publicznie. Jest to co najmniej
niegrzeczne. Choć z twoim
ojcem jestem politycznie
"skonfliktowany" to nawet
ja nie posunąłbym się tak
daleko. Mimo dzielących
nas różnic, mam dla twojego
ojca, jego dzłałalności, jego

Kolejny pat
między "luanikiemn
•I ministerstwem
••
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Delegację
zapoznano
z pismem dyr. W. Szajewskiego, którego główną OSr
nową było stwierdzenie, że
po spotkaniu z przedstawicielami Rady Pracowniczej
i związków zawodowych
konflikt między tymi reprezentacjami załogi i dyrektorem naczelnym najpóźniej
w ciągu dwóch tygodni zostanie zażegnany.
• Przedstawiciele
załogi
..Łucznika" nie podzielili tego
poglądu, stwierdzając, iż sytuacja
finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstwa nie
rokuje jego rychłej, poprawy,
zwłaszcza, że dyr. W. Szajewski nie ma takiego programu.
Dziś odbywa się kolejne posiedzenie Rady Pracowniczej
w .Łuczniku", na którym za- .
padną stosowne decyzje.
(J. RYB.)

Urzędnicze wakacie
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Największe kolejki były przed
Urzędem
Stanu Cywilnego,
szczególnie przed pokojem ,
gdzie rejestrowano zgony oraz
przed Wydziałem Komunikacji.
Naczelnik wydziału poinformował, że w wakacje to normalne,
Włamania

• W Kielcach na ul. 1 Maja w nocy nieznany sprawca po wybiciu szyby włamał
się do stacji CPN, skąd skradł olej wartość
1.000.000 zł na szkodę CPN w Kielcach.
• W Mostkach, gm . Suchedniów,
o godz. 4.25 policjanci KP w Suchedniowie zatrzymali w pości gu Józefa O.
lat 23, który usiłował włamać się do
Sklepu śpoiywczego RSZiZ. W wyniku
podjętych czynności ustalono i zatrzymano drugiego sprawcę , tj. Krzysztofa
M., lat 23.
(PAM)

gdyż trwa wzmożony ruch gieł
dowy i ludzie kupują coraz wię
cej samochodów. Interesant
czeka na rejestrację od dwóch
do trzech dni. W pozostałych
newralgicznych wydziałach LokalowYm i Finansowym w poniedziałek wyjątkowo nie było
dużych kolejek.
W Urzędzie Miejskim trwa remont pomieszczeń biurowych.
Pracownice Biura Prasowego
poi nformowały, że urzędnicy powracający z wakacji nie poznają
swojego urzędu. Prawdopodobnie zostaną przeniesieni do innych pokoi i na inne piętra .
O zmianie numerów telefonów
prasa będzie poinformowana.
Oby w ,tych wszystkich zmianach połapali się również petenci .
-/ ANDRZEJ PISKULAK

Ludzie zejdźcie z drogi
bo listonosz jedzie._.

Pamięć

Janosa Kadara
wiecznie żywa
Około 20 tys. osób zebrało się
w niedzielę przy grobie Janosa
Kadara, na cmentarzu Kerepesi
w Budapeszcie, aby uczcić trzecią rocznicę śmierci byłego dłu
goletniego przywódcy rządzącej
niegdyś partii węgierskich ko-

munistów - WSPR.
Po Niemczech - w dzień!
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP zaleca Polakom
podróżującym samochodami po
Niemczech, aby poruszali się
w miarę możliwości przy świetle
dziennym i zatrzymywali jedynie
na parkingach obok stacji benzynowych. Sugestia ta jest rezultatem napadu przed dwoma dniami na pięcioosobową grupę Polaków, którzy nocą podróżc:1wali
autostradą w pobliżu Berlina.
Nasi turyści o trzeciej nad ranem zatrzymali się na poboczu
autostrady, by uzupełnić olej
w samochodzie. Napastnicy
sterroryzowali ich bronią i zrabowali bagaż oraz pieniądze. Jeden z Polaków został pobity.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Policja z Jasła zatrzymała
dwóch mężczyzn , którym zarzuca
się podjęcie napaści rab!Jnkowej
na listonosza.
Doręczyciel pocztowy, w którego
. torbie znajdowało się 75 mln zł na
wypłaty rent i emerytur, zaatakowany został na klatce schodowej jednego z jasielskich bloków mieszkalnych. Dwaj zamaskowani .kominiarkami" mężczyźni, używając
pojemnika z gazem, próbowali
obezwładnić listonosza. Ten podniósł alann i skutecznie przeciwstawił się napastnikom.
PAM

patriotyzmu szacunek i uz- .
nanie.
.
Moniko, zastanów się, co robisz. Zmień swoje zachowanie, aja i wielu innych pomoże
ci w twojej miłości.
Lech Wałęsa
Monika Kern - jak informuje
Biuro Prasowe Prezydenta przekazała list także następu
jącym osobom i instytucjom:
Marszałek Sejmu RP - Wiesław Chrzanowski, Prokuratura
Generalna w Warszawie, Komenda Wojewódzka Policji
w Łodzi , mecenas Michał Plisecki, Prokuratura Wojewódzka w Łodzi, "Gazeta Wyborcza" w Łodzi "Gazeta Wyborcza"
w
Warszawie,
Malisiewicz-Gąsior, Andrzej
Kern_
Opr. (P)
MiałY być programy
z satelity już od 1 lipca,
i co? Nic - skarżą się w redakcji mieszkańcy osiedla
Bocianek, z ulic Norwida
i Kasprowicza. - Byli fachowcy, pozakładali jakieś
kabelki... Ale nie podłączyli
ich do telewizora, ani do jakiejś ogólnej sieci. I robi się
nam jeszcze .łachę", że nie

Co Z telewiziq

kablowq
na Bocianku?
będziemy płacić za czerwiec. Bo za co? Chcielibyś
my wiedzieć czy musimy
regulować rachunki za lipiec?
Waldemar Kryś, prezes
TKK ze spółki "MAXTEL"
uspokaja: - "Na pewno do
końca tego tygodnia satelitame programy będą 1)'1Ogli
odbierać wszyscy mieszkańcy Bocianka. Nasi fachowcy cały czas pracują
w osiedlu. Zastanawiamy
się właśnie jak rozliczyć się
z naszymi abonentami
w tym miesiącu, "

(~a)

Einterwencviny
~X45898
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

"TELEFON" POMÓGŁ
W dniu ukazania się notatki
w .Telefonie" pod tyt~m .Bez
anteny zbiorczej", przyszli mechanicy i zreperowali urządze
nia i mieszkańcy trzech klatek
schodowych w bloku przy ul.
Jagiellońskiej 18 w Kielcach
mogli spokojnie oglądać program pierwszy i drugi. Dzięku
jemy .Telefonowi" i naszej administracji mieszkaniowej.
SMUTNO NA WESOŁEJ 36
Część mieszkań przy ul.
Wesołej 36 w Kielcach nie ma
ustępów i ich lokatorzy korzystają z ubikacji na podwórku ,
bez wody, strasznie zaniedbanej, fetor aż dech zapiera. Najgorzej, że niektórzy lokatorzy
wylewają nieczystości do pojemnika na' śmieci.

BEZ CIEPŁEJ WODY
Nie rozumiem, dlaczego
konserwacja urządzeń do
ciepłej wor;1y musi trwać na kieleckim .Świętokrzyskim" aż
trzy tygodnie, gdy wystarczą
trzy dni?
(gi)

* 8 bm. (środa) - PTTK w Ostrowcu Św. zaprasza na wycieczkę pieszą na trasie: Dębowa Wola -

Leśniczówka - Jełe
niec - Kaplica - Janik. Spotkanie z przewodnikiem o godz. 8.10
przed Oddziałem PTTK, aleja 3 Maja 5.
* WDK w Kielcach organizuje akcję wakacyjną dla dzieci
i młodzieży specjalnej troski. Spotkania odbywać się będą trzy
razy w tygodniu: wtorki i środy g. 10--15, czwartki g. 14-19. Informacje i zapisy pod nr tel. 61-24-10.
* Młodzieżowe Centrum Kultury Kielce, ul. Słowackiego 23,
organizuje dla dzieci tygodniowe półkolonie w g. 9--15.
W programie m.in.: kurs tańca, zajęcia sportowe, plastyczne, filmy wideo. Informacje i zapisy - tel. 61-39--31.
(la)

TECZKA ŻMUDY
MN/E IJOŹE STW~ZY~EŚ
rYLE /tZECZ~ MkoZ NAM '

C:!ESZCZE JTWPAZyt! KZ4P./

Spółdzielnie

Kielecki "Pionier" ma
Rozmowa z wiceprezesęm Spótdzielni Mieszkaniowej "Pionier", JANEM MROWCZYNSKIM
Na koniec roku obrachunkowego uzyskaliśmy nadwyżkę ponad
500 mln zł pomimo: niepłacenia przez niektórych lokatorów ... czynszów, zwiększonych opłat za remonty i innych trudności finansowych
wynikających z obecnej sytuacji.

~~

• Skąd wzięta się ta nadwyżka?
- Dysponujemy dosyć dużą
liczbą lokali użytkowych , z których
czynsz przeznaczamy na remonty
i czasowe pokrywanie opłat za
c.o., kanalizację, energię elektryczną od osób, które .zapominają" zapłacić .
• Czy dużo jest takich osób,
które .. zapomniały", bądź nie
mają z czego zapłacić?
- Niestety, dużo. Zaległości
można by przedstawić jako jeden
miesiąc opłat, które nie wpłynęły do
spółdzielni. Co prawda - na razie udaje się nam pokrywać te zaległości. Robimy to ... i musimy robić,
bo gdybyśmy nie wpłacili zgodnie

z terminem rat kredytowych lub innych opłat np. WPEC, czy gazownia, byliśmy obciążeni odsetkami.
A wtedy to odbiłoby się nawet na
tych, którzy płacą regulamie.
• Jak kształtuje się liczba nie
płacących - rośnie?
- Nie, już od dłuższego czasu
jest stała . Najczęściej po otrzymaniu upomnienia.... większość

Ze spotkań z parlamentarzystami

przecza
przekonaniu,
że
w
najwyższych
kręgach
wszyscy zaabsorbowani są
wyłącznie rozdzielaniem .stoł
ków". Hanna Suchocka nie
angażowała się w żadne rozgrywki polityczne. Ma opinię
osoby bardzo konkretnej, opakonsekwentnej
nowanej,
w działaniu. W poprzedniej
i obecnej kadencji parlamentu
pełniła
funkcję
wiceprzewodniczącej Komisji Ustawodawczej.
Opinię tę podziela poseł Michał Chałoński dodając do tego fakt, że działalność Hanny
Suchockiej zdobyła uznanie
w europejskich kręgach parlamentarnych. Pełni ona funkcję
wiceprzewodniczącej
Zgromadzenia Parlamentarnego
Rady Europy.
* Jaki scenariusz wydarzeń politycznych można
przewidzieć na najbliższe
dni?
- Po przedstawieniu pełne
go składu nowego rządu przez

wpłaca

- tłumacząc się zapomnieniem, roztargnieniem.
• Prowadzicie inwestycje budowlane?
- Przystępujemy do budowy
dwóch bloków na osiedlu Ście
giennego. Zamierzamy wybudować .plomby" na osiedlu Barwinek
- tereny są .nasze" i uzbrojone.
Staramy się wykorzystać wszystko, co tylko można .
Termin oddania nowych mieszkań do u~ku szacujemy na poło
wę przyszłego roku. Wtedy liczba
mieszkań zwiększyłaby się o 200,
co przy połączeniu z pulą zamian
da nam prawie okrągłą liczbę 300
nowych lokali i. .. około 300 rodzin
mogłoby wledy zamieszkać już we
własnym .M". Warto dodać, że te
domy budowane są ze środków
własnych spółdzielców. Daje to
możliwość zmniejszenia kosztów
budowy jednego metra kwadratowego do około 4-4,2 mln zł. Zaciągnięcie kredytu spowodowało
by wzrost o 50 proc. , czyli do około
6 mln zł za 1 m kw. Jest różnica .. .
• Czy coś się wam udało? Czy
nie mogliście sobie z czymś poradzić?
- Największe

,,anna Suchocka - polska M. Thatcher?
Od kilku dni nazwisko posnki, dr praw Hanny Suchockiej nie schodzi z łamów codziennych gazet. Określana
mianem .•twardej damy" z UD,
także .polskiej Margaret Thatcher" jest kandydatką na premiera. Tę kandydaturę człon
kowie Unii Demokratycznej
popierają jednomyślnie - poinformował poseł, Juliusz
Jan Braun podczas poniedz iałkowej konferencji prasowej. To bardzo dobra kandydatura.
* Jakie atuty posiada Hanna Suchocka?
- W obecnej, trudnej sytuapolityczno-społecznej
cji
w kraju potrzebny jest premier,
którego szybko zaakceptuje
o inia publiczna, który będzie
robowany przez prezydenta
i uzyska większość głosów
w Sejmie. Społeczeństwo
zdenerwowane jest tym, co
ieje się w sferze rządowej,
walką o wysokie stanowiska.
Osoba Hanny Suchockiej za-

pod lupą

kandydatkę na premiera
zdaniem posła Juliusza J.
Brauna - prezydent zaakceptuje premiera i rząd. Jeżeli nie
uda się stworzyć pełnej listy
ministrów, prezydent może powrócić do koncepcji powołania
kierowników poszczególnych
resortów.
DANUTA PAROL

problemy mamy
z remontami dróg, chodników itp.
należących do miasta - na które
nie mamy wpływu . Pomimo wielu
próśb, gróźb i monitów nie udało
się nam poprawić tego stanu. Udało się nam natomiast prowadzić
bieżące remonty - docieplić cztery budynki na Barwinku. Przystę
pujemy do ~opomiarowania" cieplnego na tym osiedlu. Kolejnym
z bieżących problemów jest TV
kablowa, która jest jednak całko
wicie indywidualną sprawą między
użytkownikiem, a .Telkatem" - firmą, która uzyskała zgodę na
.okablowanie" naszej spółdzielni.
My nie braliśmy udziału w pertraktacjach, ponieważ w myśl statutu

Dni Kultury Francuskiei

Poseł,

Leszek Bugai
polskiei rzeczywistości
Wczoraj w siedzibie ZW
PSL w Kielcach odbyła się
konferenCja prasowa posła
leszka Bugaja. Oto co m.in.
przekazał dziennikarzom:

o misji premiera W.
Pawlaka
.Nie można było dopuścić,
aby premier odpowiadał,
<:ł rządziły inne ugrupowania.
Ządania PSL były skromne.
Chcieliśmy obsadzić ministerstwa: przemysłu i handlu, rolnictwa i stanowisko szefa Rady Ministrów. Reszta dla »Trójki" i bezpartyjnych".

O rozmowach
ugrupowań
POstsolidarnościowych

• 00 tej pory ugrupowania
Postsolidarnościowe nie utworzyły koalicji większościo

wej. To niemożność porozumienia - bo rozmowy pomię
dzy »Trójką", a »Piątką«
trwały od miesiąca. Wskazuje
wyraźnie, że pan prezydent
Wiedział co robi, proponując
na stanowisko premiera, Waldemara Pawlaka. Wydaje mi
się, że prezydent postąpił
Według polskiego starego
Przysłowia. Do trzech razy
sztuka i po trzech rządach
Postsolidarnościowych
doszedł do wniosku, że należy
spróbować rządu o szerszej
formule".

O kierownikach
resortów
.Biorąc pod uwagę powagę
sytuacji premier w tym tygodniu ogłosi nazwiska nowych
kierowników resortów. Być
może, że będzie to już we wtorek - środę".

O (ewentualnych)
przedterminowych
wyborach
.Polskie Stronnictwo Ludowe jest zawsze przygotowane
do wyborów. Tylko należałoby
zastanowić się, co by te przyspieszone wybory dały, przy
tak zmęczonym społeczeń
stwie. Niemniej, gdyby zaszła
taka sytuacja, to sondaże są
znane, a w nich PSL wypada
nieźle. Tym bardziej że misja
premiera Pawlaka raczej akcje
stronnictwa podniosła" .
O marszu na Warszawę

"Samoobrony"
"Ja, osobiście , uważam , że
wszelkiego rodzaju marsze
powinny odbywać się w harcerstwie , u skautów. Natomiast sprawy poważne, bo nikt
nie zaprzeczy, że w rolnictwie
jest nie najlepiej, powinny rozgrywać się w parlamencie
i w układzie rządowym . Pan
premier w rozmowie z komendantem policji , Smolarkiem,
zakazał użycia siły, polecając
wykorzystanie wszelkich środ

ków prawnych".
Notował

DARIUSZ DETKA

się

spółdzielnia

ma działać w imieniu
wszystkich. A są tacy, których nie
stać, bądź którzy nie chcą... Nie
możemy zatem dofinansowywać
części mieszkańców z pieniędzy
uzyskanych od wszystkich ...
Jako spółdzielnia dysponujemy
kwotą około 1 mld zł. Na remonty,
w ramach tej kwoty wykonujemy
. akrobacje finansowe". Mam na
myśli to, że drugie tyle dokładamy
z wypracowanej nadwyżki. Pomimo drogich remontów i pokrywania za nie płacących czynsz, pozostała nam nadwyżka budżetowa o której wspomniałem na począt
ku. I właśnie część tej nadwyżki
pójdzie na .nieobozową akcję letnią", przewidzianą dla dzieci z naszego osiedla. W programie znajdą się m.in. wYcieczki oraz różne
go rodzaju inne zajęcia . Całość
dotujemy w znacznym stopniu.
Jako ciekawostkę mogę podać
informację , że zamierzamy .rozprawić się" z handlarzami i .turystami". W związku z bliskością targu mamy ogromne problemy we

dobrze
piątki i niedziele ... Oczyz przesadną liczbą samochodów zaparkowanych w os.
Gwardii Ludowej . Planujemy
zamknąć osiedle dla przybyszów
z zewnątrz! Będą postawione znaki, a wszyscy mieszkańcy otrzymają specjalne nalepki identyfikacyjne. .. Straż Prezydencka, policja obiecały nam, że jeżeli to
wprowadzimy, to oni będą surowo
egzekwować przestrzeganie zakazów. Dla odwiedzających - na
wakacje, do rodziny - przewidziano specjalne czasowe identyfikatory. Jest to plan. Czy nam się
uda? - zobaczymy. Nalepki mamy już wydrukowane, a z tego co
wiem kary za niestosowanie się do
tych przepisów będą wysokie.
Jako jeszcze jeden miernik dobrej sytuacji spółdzielni mogę podać , iż od czerwca ubiegłego roku nie podnieśliśmy czynszu
w części eksploatacyjnej tj. opłat
zależnych tylko od naszej spół
dzielni.
PAWEŁ BIEŃKA

wtorki,
wiście

Czy za rok będzie kolejny...

Rock Festiwal
Drugi dzień festiwalu rozpoczął
się podobnie jak pierwszy - od
poślizgu. Tuż po nim wystąpiły
zespoły, które odniosły zwycięs
two w konkursie.
Pierwszą nagrodę - wydanie
kasety plus promocja otrzymał
DUM DUM ze Szczecina.
Dwie równorzędne drugie: wokalistka z HEY ze Szczecina
(wzmacniacz . marshall" od firmy
MPG z Warszawy) i gitarzysta
z Tyskiego (nie mylić z piwem) SAl
CHAN ELL (gitarę .mayones" od
firmy Mayones).
Nagrody od muzycznego sponsora - firmy ASTERIX RECORDS
z Krakowa (opieka artystycznopromocyjna, realizacja prasy promocyjnej i sesji nagraniowej, wydanie na kasecie i CD) otrzymali
REMBRANDT HAU S i SAl CHANELL. Nagrodę publiczności - 1dniowe nagranie studyjne w CCS
Studio w W-wie otrzymał .Błękit
ny Nosorożec".
Drugą - artystyczną część imprezy uświetniły zespoły o było nie
było krajowej sławie. Zaprezentowały się m.in. Walk Away, Closterkeller, promując piosenki z materiałów na nową płytę, Piotr Marzec
- podObno jeden z lepszych polskich raperów, który jednak do tej
imprezy pasował jak pięść do nosa
(ale może jest to tylko moja opinia).
Kielczanie otrzymali nie lada
gratkę w postaci dwóch lokalnych
formacji. Zaprezentował się Kramer - grając w przerwie podczas
nagrywania swojej płytki kompaktowej i Dekret, na którym impreza
w zasadzie się skończyła.
Ciekawostką był występ heavy
metalowej grupy Dynasty

z Sankt Petersburga . Wejście
mieli calkiem efektowne: z dymem, ostrymi światłami i ... zerwaniem struny. Szczególnie podobali się widowni, kiedy wokalista
po odśpiewanej piosence, wykrzykiwał do mikrofonu: .senkju".
Tuż pod koniec występu Dekretu z nieba zaczęły spadać pierwsze krople deszczu, a błyskawice
które rozświetlały cały n ieboskłon
nie wróżyły nic dobrego ... Runęła
ogromna ulewa z gradem. Aby zapobiec nieszczęśliwym wypadkom, elektrownia wyłączyła prąd
. na zaś".
Jako kolejną ciekawostkę należy podać to, iż cała, przybyła na
drugi dzień kieleckiego Rock Festiwalu publicznoŚĆ zmieściła się
pod ... zadaszeniem na widowni.
O zadaszeniu wiadomo było tyle,
że miało uniezależnić imprezę od
kaprysów pogody. Pod wpływem
gradu i deszczu nieszczęsne zadaszenie naderwało się częścio
wo.
Szkoda, że nie wystąpiła gwiazda tego wieczoru - Oddział Zamknięty. Chłopcy próbowali tak zawzięcie , że spowodowali opóźnie
nie rozpoczęcia ... i taki niefart na
koniec.
Festiwal stał na (muzycznie)
całkiem dobrym poziomie i szkoda
tylko, że frekwencja była mizerna.
Cała impreza wyglądałaby zupeł
nie inaczej, gdyby było więcej ludzi. Cóż, początki bywają trudne.
Czasami nawet śmieszne . Mamy
nadzieję, że organizatorzy nie zrażą się tymi drobnymi potknięciami
i w przyszłym roku będziemy mieli
okazję gościć kolejną edycję Rock
Festiwalu Kielce.
•
PAWEŁ BIENKA

Fragment wystawy wydawnictw francuskich
Fot. W.
W Wojewódzkim Ośrodku
Kultury i Sztuki .Resursa" w Radomiu rozpoczęły się przy
współudziale ambasady Francji
w Warszawie .Dni Kultury Francuskiej". Uroczystego otwarcia
imprezy dokonał attache kulturalny ambasady Francji w Polsce, Robert Tabarant.

Słomka

.Dni" zainaugurował koncertem
fortepianowym
Joan
Cloude Cottier. Przez cały czas
trwania .Dni" czynna jest wystawa i kiermasz wydawnictw francuskich oraz pokaz filmów francuskich pt. .Miasto i kino".
(ws)

Zaproszenie na raid
Oddział
Świętokrzyski
PTTK. Następnego dnia (26
PTIK w Ostrowcu Św. w rabm.) po śniadaniu drugi dzień
mach akcji .Lato z PTIK" orgarajdu: Nietulisko - Kunów - Janizuje w dniach 25-26 lipca jednik - Wymysłów - Ostrowiec.
no- i dwudniowe rajdy piesze.
Uczestnikami raidu mogąbyć
Trasa rajdu 1-<lniowego: Ostroturyści indywidualni oraz druży
wiec - Romanów - Chmielów . ny 5-, 15-0sobowe, które zgło
- Kunów - Nietulisko - zbiórka
szą swój udział i dokonają wpła
wszystkich uczestników - 25
ty wpisowego. Drużyny młodzie
bm. o godz. -8 przed oddziałem
ży szkolnej mogą uczestniczyć
PTTK.
w rajdzie tylko pod opieką osoby
Rajd 2-<lniowy na trasie: Brodorosłej .
dy lłżeckie - Krynki - Gębice
Zgłoszenia i wpisowe pr:zyjPodlesie - Nietulisko (nocleg) muje PTTK w Ostrowcu Sw. ,
ognisko, konkursy z nagrodami,
al. 3 Maja 5 w terminie do 20
dyskoteka - zbiórka 25 bm.
bm.
o godz. 7.20 przed oddziałem
(kr)

Uśmiechnii ' się
W Krakowie, turysta zachodnioniemiecki ogląda obrazy mło
dego artysty malarza, wystawiającego swe prace pod murami
obronnymi przy Bramie Floriań
skiej.
- Ile pan żąda za ten obraz?

- Trzy miliony złotych.
- Mogę dać panu milion złotych.
- Musiałbym chyba umierać

z głodu!

- Dobrze, zaczekam.

http://sbc.wbp.kielce.pl

ks.

-

Zdro""e buty
zdro""e dziecko

Buty męskie i chłopięce produkowane w kraju I za granicą przetestował Konsumencki Instytut Jakości. Okazało się, że radomskie
firmy: "Sofix" , PPUH "Ema" ,
Gliwicki "Bumet" , "Podhale",
.. Złotoryja", ..Skogar" - Łódź
produkują złe obuwie - z kiepskiego materiału, o małej trwałości, nleciekawe od strony estetycznej. Warto wiedzieć, że
kupując dzieciom buty produkcji krajowej wystarczy żądać
obuwia- ze znakiem "Fundacji
Zdrowa Stopa", a Interes dziecka będzie zabezpieczony.
Rodzice i opiekunowie dzieci
nie zawsze zdają sobie sprawę,
jak ważna jest dla zdrowia i urody
człowieka

dorosłego ,

dbałość

o odpowiednie obuwie już w jego
wieku dziecięcym. Dziecko noszą
ce nieodpowiednie jakościowo buty narażone jest nie tylko na deformację stopy, ale również na wiele
bolesnych dolegliwości, związa
nych ze zniekształceniem jej
przedniej części , a także z wadami w ustawieniu miednicy
(szczególnie ważne dla dziewczynek) i kręgosłupa . Lekarze ortopedzi zalecaja. szczególnie dla małych dzieci, buciki z wysoka. sznurowaną cholewką i usztywnioną
(nieodksztalcającą się w czasie
chodzenia) piętą
Rada Krajowa Federacji Konsumentów mając na uwadze żywot
ne interesy młodego konsumenta
apeluje do rodziców i opiekunów,

aby przy zakupie obuwia dla dzieci , szczególnie importowanego,
kierowali się następującymi podstawowymi zasadami:
- buty powinny być nieco dłuż
sze od stopy dziecka (mierzone
w pozycji stojącej - o ok. 7-ł!
mm), powinny być niezbyt wą,skie,
szczególnie niedopuszczalne są
wą,skie czubki;
- należy zwracać uwagę na
wysokość obcasa, szczególnie
szkodliwe są obcasy (powyżej 15
mm) dla małych dzieci, dla starszych - powyżej 30 mm;
..
- surowce użyte do produkCji
powinny być odpowiednie do pory
roku.
Jeśli wierzchy wykonane są
z tworzyw skóropodobnych powinny mieć we wnętrzu jako podszewki i wyściółki mateńały dobrze wchłaniające pot, np. skóra naturalna lub tkaniny zdolne do
. wchłaniania potu,
- na lato najlepsze są buty
z tkanin lub cienkiej skórki;
- ważna jest elastyczność obuwia, buty wykonane z miękkich
materiałów na łatwo zginającym
się spodzie nie będą wymuszB!Y
zmian w naturalnym chodzeniU
dziecka.
(bea)

KIELECKIE * RADOMSKIE
Zalew w Siczkach k. Radomia
to bardzo znane miejsce. Bliskość miasta, w miarę czysta woda, trochę lasu sprawiają że tysiące radomian przyjeżdża nad
wodę, by odpocząć . Ostatnio
jednak opinię publiczną bulwersuje fakt zorganizowania nad zalewem, po jego najbardziej atrakcyjnej stronie , płatnej plaży
wraz z kąpieliskiem. Nic się nie
zmieniło poza tym, że cały teren
został dokładnie ogrodzony siatką i w dwóch wejściach uprzejmi
panowie pobierają opłaty za
wstęp od chętnych, których jak
na lekarstwo. Ponadto wciąż
trwają prace remontowe tamy,
które spowodowały z przyczyn
technicznych znaczne obniżenie
poziomu lustra wody. O tych
wszystkich problemach rozmawiam z pracującymi i odpoczywającymi nad wodą
Andrzej P. - właściciel sklepu po płatnej stronie plaży:
- To jest nie do pomyślenia,
by ktoś dzierżawił obiekt, który
wybudowany był w znacznej
mierze naszymi rękami, w czynie społecznym . Jest to pobieranie pieniędzy za postawienie ogrodzenia, które nikomu i niczemu nie służy. Specjalnie
usytuowane wejścia nie zachę
cają potencjalnych klientów do
zakupów w moim sklepie. Nikt
nie będzie chodził dookoła, skoro przy wyjściu z plaży stoi równie dobrze zaopatrzony sklep.
To gra nie fair ...
Genowefa S. - mieszkanka
Siczek:
- Sezon już dawno się rozpoczął, zaś remont tamy trwa i nie
wiadomo kiedy się zakończy. Ni-

Na

komu się nie spieszy, by zlikwidować ten bałagan . Jeśli zaś
chodzi o tę plażę, to uważam , że
jest to działanie aspołeczne .
Społeczeństwo ciągle ubożeje.
DOjdzie do tego, że nawet nie

będzie go stać na to, by odpocząć nad zalewem .. .
Janusz S. - wędkarz:
- Dobrze, że wreszcie ktoś
zainteresował się tą absurdalną
plażą Panie redaktorze, niech
pan zauważy, że firma, która ją
dzierżawi i pobiera opłaty, nie
zainwestowała nawet złotówki
w inf~astrukturę. Za co tam pła
cić? Zeby było śmieszniej, jeśli
ktoś chce wypożyczyć kajak lub

rower wodny (czynny jest tylko
jeden) musi wejść na ogrodzony
teren i uiścić opłatę za wstęp. Te
opłaty powinny być natychmiast
zlikwidowane. Jest to również
opinia wielu moich kolegów

płatnej plaży

.Slowiki z podwórka" dopisały
tak najogólniej podsumować
można odbywający się pod tym
hasłem II Festiwal Piosenki
Dziecięcej w Skarżysku . Jury
wysoko oceniło poziom popisów
wszystkich młodych wokalistów.
Komisja miała nie lada problem
z wyłonieniem najlepszych.
W kategorii dzieci młodszych
nagrodzono: Anię Ciepińską
(lat 7) i Monikę Barańską (6)
6raz wyróżniono: Kasię Stojecką (8) i Igę Zep (7). Wśród
dzieci starszych nagrody otrzymały: Magda Zaborska, Magda
Barańska,
Ela Węglewska
i Agnieszka Sieczka, a wyróż-.
nienia: Magda Mayer, Ania

-

nie ma tłoku.
Fol W.

Słomka

Koć, Kasia Staszałek, Asia
Guza, Aneta ŚWiercz, lza Janduła,
Justyna Kasperska
i Ania Ledyca. Nagrodę publiczności zdobyła również Magda Zaborska.
Dodatkową atrakcją festiwalu
był pokaz mody dziecięcej.
Ta sympatyczna impreza mogła dojść do skutku dzięki sponsorom, którzy ufundowali upominki dla wykonawców! publiczności. Na listę tę wpisały się
sklepy: Anny Jeżyk przy ul. 1
Maja, z artykułami dziecięcy
mi. - Zuzanny Szymańskiej,
"ABC dziecka" Barbary Brożyny, stoisko zabawkarskie
w SDH "Bartek" - Krystyny
Napory
i
"Marysieńka"
Krzysztofa Michnowskiego
oraz TPD i Zakład Części Hamulcowych.
(BP)

wędkarzy, którzy od lat przyjeż
dżają tu na ryby ...
Anna K. - plażowiczka:
- Byłam na płatnej plaży tylko
dlatego, że z powodu remontu
tamy nie wiedziałam jak przejść

na niepłatną stronę. Za siatką
panuje głupie uczucie skrępo
wania, człowiek czuje się jak
ktoś, kogo przychodzi się obejrzeć , niczym w zoo ...
Artur K. - sprzedawca lodów:
- Płatna plaża zmniejszyła
liczbę klientów, gdyż wszyscy
uciekają na drugą stronę zalewu. Ja też muszę się tam przenieść, bo nic nie zarobię. Ale co
mają zrobić właściciele sklepów? Przecież oni nie przeniosą
tych obiektów ...

•••

Jak widać, wszystkie przytoczone tu opinie są zgodne
w swojej treści. Dla pocieszenia
firmy, która zorganizowała tę
plażę, mogę tylko dodać, że są
to najłagodniejsze w tonie wypowiedzi. Tych wulgarnych nie
przytaczam. Myślę, że problem
jest bardziej złożony. Gminna
kasa pewnie nie jest zbyt zasobna i każdy grosz wpływający do
niej jest jak .manna z nieba". Mimo to gmina powinna zastanowić się czy zyski z wydzierża
wienia obiektu (pewnie nie aż tak
duże) przeważają nad kosztami
moralnymi zdegustowanej społeczności radomskiej, dla której
właściwie jedynym miejscem
odpoczynku jest jeszcze zalew
wSiczkach.
(s. B.)

Nlój grosz

Scenka osiedlowa
Przy wyjściu z klatki schodowej rozrzucone kamienie, rozsypany piach, połamane patyki.
Przed oknami rosnące drzewko
lipy jest już tylko wspomnieniem.
Sterczy nad ziemią patyk
wspomnienie i nie ma w nim
czarnoleskiej dumy. Na tym
trawniku kiedyś były róże, malwy
i inne wieloletnie rośliny, dziś są
tylko szczątki. Osiedlowa szarańcza dopełniła dzieła .
Patrzę na wyżywające się
dzieci, te, co to mają być wycho-

II

•

wywane beztrosko, dewastują
ce własne miejsca zamieszka- .
nia i zastanawiam się , kto je
usprawiedliwia i chroni?
Dlaczego nikt nie reaguje,
gdy widzi malca siedzącego przy
blaszanych drzwiach garażu,
tłukącego się przez kilka godzin
dziennie, chociaż na parterze
obok mieszka kobieta stara,
chora i wymagająca spokoju?
Dlaczego nikt nie pomoże
człowiekowi , którego osaczyli
kilkuletni chłopcy i przedrzeźnia
ją chociaż on próbuje zwrócić
uwagę, że piłka, którągrajązbyt
często trafia w jego okno?
Dlaczego młoda matka koły
sząca maleńkie dziecko jest ty-

ranizowana krzykiem szesnastoletniej dziewczyny, która zadarłszy głowę próbuje wywołać
własną matkę z mieszkania na
dziewiątym piętrze , a na zwróconą uwagę, że kulturalny czło
wiek dba o ciszę w swym środo
wisku, nie zniżając głosu odkrzykuje - a co cię stara ... obchodzi
moje środowisko i wychowanie?
Właśnie! Moje, swoje, cudze.
Dzieci, młodzież , dorośli i starzy.
Problemy i myśli. Wątpliwości,
bezradność i rozpacz krzywdzonych. I agresja, którą kiedyś ktoś
nagrodził i usprawiedliwił. I trwa
ten pochód chamstwa przez nasze osiedla, chociaż my podobno idziemy do Europy i dorasta-

my do problemów wielkich, choć
dorosłości wcale nie widać. I puszy się głupota , że my demokracji zasmakowaliśmy w wiekach
minionych. Nadyma się beznadzieja, że my to możemy, a bezradność przyjmuje rozmaite oblicza.
A ja, PROSZĘ PAŃSTWA,
życzę sobie i innym, aby przez
żadne osiedle nie przeszła
osiedlowa szarańcza, co to musi
się wYszumieć i wyszaleć w wakacje, zanim rozpocznie triumfalny marsz ku dorosłości.
jk.

KIELECKIE * RADOMSKIE

Rysiek jest uczniem klasy
II. Tylko w pierwszym półro
czu opuścił dwa miesiące
nauki. Do szkoły przychodził
brudny, obdarty i głodny. Ma
kłopoty z czytaniem i pisaniem. Na propozycję szkoły
udzielenia
mu
pomocy
w postaci dodatkowej nauki
i wyżywienia rodzice nie wyrazili zgody. Interwencje wychowawcy klasy, kuratora,
nie przynosiły żadnego rezultatu. Rodzice Ryśka zamykali drzwi przed nosem
i bełkotliwym głosem posyła
li wszystkich do diabła. Po
wielu zabiegach Rysiek znalazł swoje miejsce w Ośrod
ku
Szkolno-Wychowawczym w Ostrowcu.
Jeszcze do niedawna
opieka nad dzieckiem kojarzyła się najczęściej z domem dziecka czy internatem. Co robić, kiedy rodzice
nie spełniają swoich obowiązków w stosunku do
własnych dzieci? Jeśli nie
pracują, piją kradną, awanturują się codziennie?
- By chłopca można było tu
umieścić, potrzebna była cała
procedura - mówi F. Dziewirz
- kierownik intematu ośrodka
- powodująca w konsekwencji ograniczenia praw rodzicielskich. A nie jest to prosta
sprawa. Potrzebne są wiarygodne informacje o rodzinie
dziecka, o tym wszystkim - co
dzieje się z dzieckiem. A z tym
bywa różnie. Męczy się z tym
szkoła. Sąsiedzi nie za bardzo
mają ochotę dzielić się informacjami na ten temat, choć
krzywda dziecka jest oczywista. Ono potrzebuje natychmiastowej pomocy. W jaki sposób
przekonać rodziców Ryśka, że
chłopak powinien korzystać
z posiłków w szkole, skoro
przychodzi do niej głodny?
Głupota? Wstyd, że się jest
niezaradnym?
Zenek ma 15 lat. Powinien
kończyć szkołę podstawową

Jest jednak w klasie V. Ma kilkoro rodzeństwa, ale każde
ma innego ojca. W domu pojawił się .kolejny ojciec". Zenek
nie wytrzymał i uciekł. Coś
musiał jeść. Pracuje na czarno. W ośrodku trudno go
utrzymać. Poznał smak pieniędzy,
tytoniu, alkoholu.
W ośrodku czynią wszystko,
by Zenek skończył szkołę podstawową Matka chwali zaradność chłopca. Odradza skoń
czenie szkoły podstawowej.
To dziś niepotrzebne.
Mimo iż każdy pobyt dziecka w domu wpływa nań ujemnie, ośrodek nie chce pozbawiać dzieci kontaktów z rodzicami. W piątek, jeśli chcą wyjeżdżają a wracają w niedzielę. Tęsknią za domem. Zły
ojciec i matka to jednak rodzice - mówią w ośrodku. Liczą
w skrytości ducha, że rodzice
w pewnym momencie ockną
się, obudzi się ich instynkt rodzicielski. W ośrodku pozostaje stale 2o-osobowa grupka
dzieci na sobotę i niedzielę.
- Nie pojadę do domu mówi Franek. Po tym zapada
dłuższe milczenie. - Po co po-

DZIECI POD
SPECJALNYM
NADZOREM
jadę.

Znowu będę oglądał jak
matka z ojcem się biją
A i zjeść nie będzie co. Wolę
tu zostać, mam tu spokój.
Rzeczywiście. Dzieci otrzymały budynek po dawnym internacie
międzyszkolnym.
Mieszkają w 4-<>sobowych
pokojach, wygodnie urządzo
nych. Na miejscu mają szkołę.
Wychowawca jest jednocześ
nie nauczycielem.
To przykre, ale nie wszyscy
rodzice tęsknią za swoimi
dziećm.i. Wolą zapłacić 280
tys. zł za pobyt dziecka w oś
rodku i mieć je z głowy.
Przeglądam, teczka za teczką dokumenty dzieci. Opinie,
zaświadczenia, podania, wywiady środowiskowe, często
wzajemnie sprzeczne, wyroki
sądu ...
Przepisuję:

.Franek nie zna
liter, nie ma opanowanej analizy i syntezy wyrazów, liczy zaledwie do dwudziestu ... rozwój intelektualny opóźniony.
Sfera emocjonalna zaburzona. Z chłopcem trudno nawią
zać kontakt w trakcie badania,
odpowiada na pytania równoważnikami zdań. Potrzebna
intensywna opieka nad Frankiem." Ale czy może być inaczej? Przecież te dzieci żyją
w myśl powiedzenia: .mama
przez całę życie prała bieliznę,
a tata prał mamę". To zaś nie
pozostaje bez wpływu na psychikę dziecka, pozostawia
w niej trwałe ślady. Wilcze warunki w domu rodzą wilcze
usposobienie dziecka.
Paweł jest skryty, zamknięty
w sobie. Na pytania o sytuację
w domu uparcie .milczy. Jest
kmąbmy i arogancki. Ale czy
może być inaczej, skoro jego
matka jest gościem, jest
w ciągłych rozjazdach. Nawet
policja ma trudności z ustaleniem jej aktualnego adresu.
Paweł jednak wie, co matka

Będzie nowy
oddział szpitalny?

W Przysusze rysują się konkretne możliwości uruchomie-

nia dodatkowego, nowego odw miejscowym szpitalu.
Stanie się tak po planowanej
przeprowadzce - z ostatniego
piętra budynku szpitalnego biur ZOZ i wydziału statystycznego. Dobry przykład dał wydział geodezji, który już znalazł
działu

nową siedzibę,

opuszczając

szpitalne pomieszczenia.
Jak twierdzą w dyrekcji przysuskiego szpitala, wszystkie
odzyskane sale zamienione
zostaną na pokoje z łóżkami dla
pacjentów.

Dla dzieci
specjalnej troski
Jeszcze w tym roku w Jurkach koło Grójca zakończy się
budowę ośrodka dla dzieci specjalnej troski. Dzięki tej placówce oświatowo-wychowawczej

http://sbc.wbp.kielce.pl

Rysiek, Zenek, Franek, Paweł - czwórka dzieci, to tylko
przykłady ani lepsze, ani gorsze spośród 82 wychowanków
ośrodka. 82 dzieci tb jednocześnie 82 tragedie rodzinne,
pogmatwane życiorysy, nie-

zmierzone morze łez, niena- •
wiści najbliższych sobie ludzi,
klątw i złorzeczeń, a zarazem
ogrom wysiłków ludzi d,obrej
woli, by uładzić życie rodzinne
tych dzieci. Kiedy to się nie
udało, nie pozostało nic innego jak zabrać dzieci i spróbować im dać nowy dom. Można
powiedzieć, że miały szczęś

cie. Mieszkańcy czerwonych
bloków nazywają ich dziećmi
pod specjalnym nadzorem.
Może ich życie zostanie wyprostowane. Może ...
Mnie jednak nadal niepokoją dwa zjawiska: pierwsze to
to, że wzrasta z roku na rok
liczba dzieci ulegających wykolejeniu. Przecież nie wszystkie dzieci frafią do takich oś
rodków. Jest ich za mało. I drugie, obniża się dolna granica
ich wieku. W ośrodku znajdują
się dzieci, dopiero co rozpoczynające szkołę podstawową ajużwagarują palą papierosy, wąchają klej. Co jeszcze
mogą robić tak małe dzieci?

JÓZEF KILlANEK
PS. Imiona dzieci zos~
zmienione.

Radomianie idąc przez park im. Tadeusza Kościuszki
o nieczynną kawiarnię "Parkową". W przeszłości
tętniła ona życiem, dziś - świeci pustką.
Fot w. Słomka

Nowoczesny
Tylko dla ozdoby ...

* • •

"ocierają się"

przeniesieni tu zostaną również
wychowankowie podobnego
domu z Policznej, który po wakacjach ulega likwidacji. W Jurkach też (a także w Opactwie k.
Kozienic) znajdąpracę pedagodzy zatrudnieni do tej pory
w Policznej.

W iłżeckiej gminie stoją sobie
aż trzy młyny gospodarskie,
które jeszcze po wojnie dawały
ludziom mąkę na chleb i placki.
Niestety, chociaż ponownie
przekazane dawnym właścicie
lom, są teraz tylko ozdobą lokalnego krajobrazu. Nie ma mąki
z młyna w samej Iłży, nie przyjmuje zboża na przemiał młyn
w Seredzicach, a bliźniaczy
obiekt w Stanisławowie pracuje
tylko dla potrzeb właściciela
i najbliższych sąsiadów.
Szkoda, że rolnik po mąkę
nadal musi wędrować do bliż
szego lub dalszego sklepu ...

właściwie robi. Wyraźnie widzi
jej czyny. A z ojcem jest tak,
jak kiedyś napisał Załuski
w wierszu .Mścicielka": .Iany
poniedziałek dać mu na początek, a potem - wtorek, śro
da, czwartek i piątek". Pozostała ukochana babcia, ale jej
zdrowia nie starcza, by podołać temu wszystkiemu. Czy
można w tej sytuacji być uś
miechniętym, ufnym, swobodnie mówić o tym wszystkim, co
się dzieje w domu?

ośrodek zdrowia ' .
Ekipy radomskiego Zakładu
Budownictwa Kolejowego koń
czą w Jastrzębi budowę nowoczesnego ośrodka zdrowia, którego wyposażenie i urządzenie
rozpocznie się - jak zapowiada
inwestor już w czerwcu.
Obiekt dysponować będzie
dwoma gabinetami dziecięcymi
(dla maluchów zdrowych i chorych), intemistycznym i stomatologicznym oraz przyjmie pod
swój dach aptekę.
Nowy
ośrodek
zdrowia
wzniesiony został za pieniądze
przekazane przez Urząd Wojewódzki, ostatnio natomiast trzeba też było sięgnąć do kasy
gminnej.
.

Kto uruchomi hotelik?
Ostała się tylko
Dom 'ł!ycieczkowy

nazwa . Pod Dę
bem". Ow hotelik, prowadzony

niegdyś w Szydłowcu przez
.Radom-Tourist", jest jednak
od dwóch lat zamknięty na cztery spusty. Przekazany gminie
przez wojewodę radomskiego
czeka teraz na nowego użyt
kownika. Przetarg ma być
wkrótce ogłoszony.
Czy jednak równie szybko
w Szydłowcu - przy międzyna
rodowej trasie E-7 - turysta
będzie mógł znaleźć przyzwoity
nocleg? Bo - jak dotychczas w miasteczku tym nie ma gdzie
głowy przytulić do poduszki ...

Warecki finisz
W Warce nad Pilicą trwają
ostatnie prace związane z budową i oddaniem do użytku
okazałego ośrodka społeczno

kulturalnego, którego finansowanie wzięły na siebie miejscowe zakłady pracy, władze miejsko-gminne i organizacje
społeczne. Najwięcej roboty
jes1 jeszcze w sali widowiskowej oraz w sali gimnastycznej.
Gospodarzem
nowego
obiektu (w którym już mieści się
m.in. miejscowe liceum) będzie
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Wypoczynku.
(włm)

'

człowiek popijać wśród
zardzewiałych szabel, ikon, ry-

musi
.Jesteśmy ludźmW' .Nie chcemy i:1ć w gettach!" .Ządamy prawa do pracy, edukacji, kultury, uś
miechu" - takie hasła nieśli niepeł

nosprawni

uczestnicy

marszu

solidamościowego.

Konfrontacja czy współpraca pytali uczestnicy Ogólnopolskiego
Forum .Niepełnosprawni a społe
czeństwo", które odbyło się
w Warszawie w pierwszych dniach
maja br. Czy społeczeństwo .dojrzało" do rzeczywistej współpracy
w stosunkach z niepełnosprawny
mi? Warto się nad tym zastanowić.

Dla nich praca jest nie tylko sposobem zarobkowania, ale przede
wszystkim potwierdzeniem sensu
i:1cia. Jak szacują sami zainteresowani, na skutek recesji utraciło pracę ok. 100 tys. osób, co stanowi
ponad 50 proc. niepełnospraw
nych zatrudnionych w zakładach
pracy chronionej. Dotychczas istotną rolę w ich i:1ciu spełniały
spółdzielnie inwalidów. Dawały zatrudnienie, dbały o adaptację i rehabilitację, zabezpieczały sprzęt ortopedyczny. Obecnie, gdy wiele
spółdzielni upada, powstaje niepokojący obraz. Inwalidzi pozostawieni są sami sobie, często bez
środków do i:1cia.
W bieżącym roku nie będzie dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych przez WojeWÓdzki Ośrodek
ds. Zatrudnienia i Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. Turnusów "ładujących akumulatory", co
w spOSÓb oczywisty wiąże się
z możliwością świadczenia pracy
przez osoby niepełnosprawne.
Jakie mają prawo wyboru godnego życia ludzie najmocniej poszkodowani przez los?
WALDEMAR WOLSKI jest motolotniowym wicemistrzem Polski
zmuszonym do poruszania się
przy pomocy wózka inwalidzkiego. Jest też czołowym polskim pilotem konstrukcji ultralekkich.
Aby mógł wziąt udział w IV Mistrzostwach Świata .Konstrukcji Ultralekkich, które odbędą się we
wrześniu br. w Hiszpanii, potrzebne jest 9,5 mln zł.
Kto mógłby pomóc proszony
jest o wp/aty na konto Stowarzyszenia "Nasze Sprawy" w PBG
ŁÓDŹ VlO Katowice :}4260583667-132 z dopiskiem .Wolski".
RENATA EKlELSKA

Kielecka Chorągiew Związku
l:iarcerstwa Polskiego im. Stefana
Zeromskiego należy do najwięk
szych w kraju. Po ostatniej reorganizacji związku i przyłączeniu hufców Opoczno, Opatów, Staszów,
~elów, Koniecpol, Szczekociny
I Sandomierz jej stan liczebny
przekroczył 37 tysięcy zuchów,
harceFZy i instruktorów.
- Ilu z nich skorzysta w wakacje z tradycyjnych harcerskich
form wypoczynku? Na to pytanie
odpowiada kierownik Wydziału
Organii8,cji Wypoczynku, Sportu
i Turystyki K.Ch., hm. Grzegorz
Niestój.
• Ponad 5 tys. osób wyjedzie do
atrakcyjnych miejsc na terenie całego kraju oraz Czecho-Słowacji
i Ukrainy. W sumie 92 jednostki
wyjazdowe w tym 12 kolonii zuchowych, obozy stałe i wędrowne,
a także specjalistyczne. Warto tu
wymienić obóz konny w Głady
szowie, komputerowy w Sielpi czy
obóz 111 Starachowickiej Drużyny
Artystycznej w Gibach,"W woj. suwalskim. Tradycyjnie harcerze
starsi przebywać będą w stanicy
bieszczadzkiej, a w nadmorskiej
Białogórze, na dwóch tumusach
wypoczywać będzie 240 dzieci
niepełnosprawnych z drużyn Nieprzetartego Szlaku.
• Jakie są koszty pobytu
w tych placówkach?
- Ceny za udział w obozie
kształtują się w granicach 8001700 tys. za 21-dniowe tumusy.
Za pobyt dziecka w Białogórze rodzice płacą 200 tys. zł.
• I turnus już się rozpoczął.
Na zbiórkę przed wyjazdem nikt
się nie spóźnił.
- Nikt. Natomiast na lItumusy
niektórych obozów są jeszcze
miejsca. Zapraszamy również
tych, którzy harcerzami nie są Może po trzech tygodniach zdecydują
się wstąpić do związku . Informacje
można uzyskać w komendach
h~ców lub w Komendzie Chorąg
WI w Kielcach, ul. Sienkiewicza 25,
tel. 465-55.
Można jeszcze wyjeChać na
obó~ komputerowy do Sielpi
~ dniach 13-30 lipca. Koszt wynoSI 1600 tys. zł. Gwarantujemy fachowo prowadzone zajęcia przy
sprzęcie firmy IBM.
• Co przygotowaliście dla
tych, którzy nie mogą wyjechać
na obóz?
Na terenie województwa
działać będą stanice Nieobozowej
Akcji Letniej. Mogą do nich przy-

wejściowej, pozwalającej wleźć w zielony obszar i do

Bramy

budynku Muzeum Historycznego w Sanoku, strzeże napis:
"Zabrania się picia alkoholu
na terenie parku zamkowego!". A więc zamiast, cholera,
smacznie wypić wódę pod ład
nymi, pachnącymi drzewami,

cerskich zbroi i innych cudactw
muzealnych!
I tak dzieje się w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek,
piątek, sobotę i niedzielę, a więc
codziennie, jak również tak się
dzieje we wtorek. Bo oto, co na
tejże bramie stoi napisane: "Muzeum czynne codziennie
9.00-15.00, we wtorki 9.0015.00".
Bez wodki nie rozbieriosz ...
RYSZARD SMOŻEWSKI

Autokarom przyjeżdżającym do Kielc z handlarzami ze
Wschodu, parkującym na ul. Bohaterów Warszawy coraz częś
ciej towarzyszą samochody ciężarowe z przyczepami. Czyżby z
towarem do upłynnienia na miejscowych bazarach?
Fot. A. Piekarski

U muzyków wakacje
Jak zwykle przy takiej okaZji były
kwiaty dla pedagogów, i:1czenia przyjemnych wakacji. Dla uczniów - tych
najlepSZYCh - przygotowano nagrody. O najważniejsze wydarzenie w i:1ciu szkół w mijającym roku szkolnym
pytamy dyrektora Kieleckich Szkół
Muzycznych mgr. Andrzeja Zuzal\skiego.
- Niewątpliwie dla szkoły, najważ
niejszym wydarzeniem był koncert laureatów ogólnoszkolnego konkursu wykonawczego. Nasi uczniowie mieli
możliwość wystąpiĆ wspólnie z orkiestrą filharmonii kieleckiej .. Koncertem
dyrygował Zbigniew Goncerzewicz.
Nasi uczniowie brali również udział
w różnych konkursach ogólnopolskich, które możemy wspominać z satysfakcją,

być grupy zorganizowane tzn. pod
opieką osoby pełnoletniej. Czekać
na nich będzie baza namiotowa

oraz kuchnia, gdzie samodzielnie
przygotowywać się będzie posiłki
a w niektórych bazach kupować
gotowe. Bazy usytuowane są

• Jak wyglądają wakacje ucznia
szkoły muzycmej?
- Może trochę inaczej. Po prostu
zamiast czterech godzin dziennie ćwi
czy się trzy. W tym zawodzie prawdziwych wakacji nie ma.
• Co panu sprawia największą satysfakcję?

- Dobre wiadomości z akademii muzycznych, do których 2Ilająnasi absolwenci. I takie dobre wiadomości już mamy.
• W jaki sposób nowa sytuacja
związana z reformami w szkolnictwie
wpłynie na pracę szkoły?
- Staramy się zrobić wszystko, aby
młodzież tego nie odczuła . Pomimo
trudności jakie nas czekają, sądzę, że
następny rok minie spokojnie i będzie
równie pomyślny.
ADAM SZMEREK

w Cedzynie, na Bukówce w Kielcach, na Lubiance k. Starachowic.
Natomiast zasiedziałym mieszczuchom polecam festiwal Kielecki. Pierwszy koncert już 3 lipca na
Kadzielni.
Rozmawiał
S. SIJER

Co roku w innym kraju odbywa się festiwal Międzynarodo
wego Towarzystwa Muzyki
Współczesnej, znany pod nazwą ŚWiatowe Dni Muzyki. Jest
to okazja do bliższego obcowania z dziełami kompozytorów XX
w., począwszy od kameralistyki,
poprzez wielkie formy instrumentalne, operę i balet aż do
utworów wywodzących się

mniej jednak należy jak najszybCiej odrzucić tradycyjne jej pojmowanie oraz związane z tym
romantyczne posłannictwo artysty i sztuki. Nie można też wymagać od kompozytorów posłu
giwania się archaicznym kodem
dźwiękowym epok Bacha czy
Mozarta. Interpretacja dzieł
współczesnych często prowadzi
do powstawania różnych nieza-

z nurtu etnicznego oraz tworzonych przy pomocy komputera.
Muzyczne prezentacje, które
w ramach festiwalu miały miejsce w Warszawie, stanowi,ly centralną część obchodów Swiatowych Dni Muzyki w Polsce. Oprócz tego w repertuarach sal
koncertowych całego kraju utwory kompozytorów współczes
nych pojawiały się częściej niż
zwykle. Moje osobiste wrażenia
i refleksje, jako uczestnika festiwalowych spotkań, sprowadzały
się w zasadzie do następują
cych pytań : Jak odbieramy muzykę naszych czasów? Czy
jest ona ~Ia nas zrozumiała,
a jeśli nie, to dlaczego?
Muzyka współczesna wielu
słuchaczom jawi się jako dźwię
kowy świat chaosu i dezintegracji. Pokutuje stereotyp, że jest
pozbawiona emocji; obojętna,
niewrażliwa, często wzbudza
w nas po prostu nieufność. A to
ona właśnie odsłania nowy świat
ludzkiej psychiki. Częstokroć
jest to wręcz wybuch histeńi oraz
spontanicznej ekspresji człowie
ka w obliczu zagrożenia, jakie
stwarza wszechobecna technologia i technokracja. Trudno powiedzieć, czy chodzi tu ó jakiś
konkretny cel; muzyka bowiem
jest celem sama w sobie. To
prawda, że nadal mamy wobec
niej określone oczekiwania, nie-

leżnych od siebie obrazów muzycznych, w czym istotną rolę
odgrywa element twórczy. Myś

Komunikat GUS
Informujemy, że GUS począwszy od
czerwca br. rozpoczął ankietowe badanie koniunktury, w którym uczestniczyć będą również losowo dobrane
podmioty gospodarcze z terenu naszego województwa. W początkowym
okresie objęte nim zostają wyłącznie
przedsiębiorstwa przemysłu przetwórczego. Prowadzone będzie ono w formie ankietowej w cyklu miesięcznym
i kwartalnym. Ankiety adresowane są
do kadry kierowniczej przedsiębiorstw,
a odpowiedź na nie sprowadza się do
zakreślenia jednego z sugerowanych
wariantów odpowiedzi. GUS gwarantuje, że każda wypełniona ankieta podlegać będzie ścisłej ochronie ze wzglę
du na tajemnicę statystyczną i słui:1ć
będzie wyłącznie ocenom zbiorczym.
Istota badania sprowadza się do tego, by w oparciu o uzyskane odpowiedzi respondentów o popyci~, produkcji, zapasach, sytuacji finansowej, cenach i zatrudnieniu opracowywać
krótkookresowe raporty o koniunkturze gospodarczej o charakterze diagnostycznym i prognostycznym. Wyniki obserwacji przekazywane będą
przedsiębiorstwom

uczestniczącym

w badaniu, by mogły służyć pomocą
w podejmowaniu decyzji ekonomicznych.
Uczymy, że wylosowane przedsię
. biorstwa potraktują z całą przychylnością otrzymane materiały ankietowe
1 udzielą terminowych odpowiedzi.
Dyrektor
Wojewódzkiego
Urzę~u Statystycznego
mgr JOZEF WOŁOSZYN

(KORESPONDENCJA
WłASNA)

Sezon urlopowy rozpoczyna
się w lipcu, a w końcu czerwca
w Trójmieście, podobnie jak
w innych atrakcyjnych miejscach polskiego Wybrzeża,
trwały ostatnie gorączkowe
przygotowania. Gdzie się ką
pać, gdzie bawić, a gdzie dob-

dze miejskie Sopotu. Gdynia
natomiast powita sezon zamkniętymi plażami. Tu jest najbrudniej - stwierdziły władze sanitarne po dwukrotnym przebadaniu
czystości wód i uznaniu ich za
pozaklasowe. Brak kanalizacji
i oczyszczalni ścieków sprawił,
że będzie można skorzystać
kąpielisk przy gdyńskim wybrzeżu dopiero w 1994 roku.

z

nie opodal Starówki. Stamtąd
już spacerem można udać się do
jednej z kilkunastu przytulnych
knajpek w Głównym Mieście.
Turyści .włóczący" się ulicą
Długą i Długim Targiem wybiorą

co najmniej kilka miejsc, w których można coś zjeść bez strachu o własną kieszeń i zdrowie.
Najpewniej w starej portowej
.Tawernie", .Retmanie", kame-

lę, że należy podejmować wysił

ki zmierzające ku zlikwidowaniu
wszelkich sztucznych barier powodujących wyeliminowanie odbiorcy we współczesnym świe
cie dźwięków.
WOJCIECH
ANTOSIK

Komu diabeł,
komu ~iatr•••
Życie szarego konsumenta jest
od pewnego czasu nieustannąnau
ką praw rządzących rynkiem. Oto
jaką lekcję pobrał niedawno niżej
podpisany w małym sklepie spoi:1wczym:
- Dlaczego u pani wszystko
kosztuje drożej niż w naszych wielkich kieleckich marketach?
- To proste. Wielcy handlowcy
mają potężny kapital, który pozwala im stosować niskie marże i na
początek nawet trochę dokładać do
interesu. Ale niech no my, mali,
zaczniemy upadać i gdy rynek
oczyści się z podobnych do mnie
skromnych detalistów, a zobaczy
pan, że wielcy spokojnie podniosą
ceny. Nas już nie będzie , więc klient
tak czy owak pójdzie do nich
Czyste, piękne prawo swobody
handlu, wolnego rynku, nie skrępo
wanej konkurencji. Tyte że gdy jednym diabeł dzieci kołysze, drugim
wiatr w oczy wieje. Wieje, a nawet
zupełnie rozwiewa mafWIia. (MN)

Ideały na
Harcerstwo przeniknęło na
polski grunt już przeszło 80 lat
temu, częściowo przejmując zasady skautingu. Związek skupia
w swoich szeregach ludzi prawych, uczciwych, gotowych do
bezinteresownej pomocy innym.
Harcerz kocha ojczyznę, kształ
tuje pozytywne cechy charakteru, swoją postawą świeci przykładem.

Niestety, w świecie szybkich,
nieco chaotycznych przemian,
gdy wszyscy zajęci są ratowaniem podupadłej gospodarki,
bezrobociem, polityką, harcerskie ideały giną, a nawet wydają
się śmieszne i naiwne. Czyżby
się z dezaktualizowały i związek
okazał się zbędny? Na 'pewno
nie. ZHP, podobnie jak wiele innych stowarzyszeń, przeżywa
trudny okres, czas reorganizacji,
a nawet podziały i rozpady. Na
terenie Kielecczyzny działają
nieliczne odłamy : Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Polskiej, ZHP 1918, Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego
.,zawisza". Na niższych szczeblach organizacji podobne podziały nie istnieją
Po reorganizacji związku kielecka chorągiew ze względu na
oszczędności została zmniejszona o kilka grup. Dziś jest trzecią co do wielkości w kraju
i sprawuje pieczę nad 19 hufcami. W ich skład wchodzą grupy
nie tylko z województwa, ale
również 3 hufce częstochow
skie, 3 tarnobrzeskie i 1 piotrkowski.
Jednak kielecka chorągiew
przeżywa poważne problemy.
Gwałtownie spadło zainteresowanie harcerstwem wśród mło
dzieży. Największą popularnoś
cią cieszy się ono jeszcze w najmłodszych
klasach
szkoły
podstawowej. Dzieci chętnie
wstępują do drużyn zuchowych
i traktują to jako wspaniałą zabawę. Niestety, młodzież szkół
średnich nie ma ochoty .bawić
się" w harcerskim kręgu. Ich pociągają komputery, szybkie samochody i głośna muzyka. Naj-

prawdopodobniej jest to spowodowane brakami młodej kadry
instruktorów, którzy zaChęciliby
do pracy w drużynach młodzież
szkolną 80 proc. działającej dziś
kadry to ludzie związani z ruchem od bardzo dawna. Kiedy
ze względu na wiek rezygnują
z prowadzenia drużyn harcerciażby

przy Świętojańskiej
w Gdyni, czy w Centrum
Handlowym
usytuowanym
w starej zajezdni tramwajowej
Gdańska-Wrzeszcza, nie opodal Grunwaldzkiej. Modę top
lansują tu nie tylko oferowane
na wieszakach kreacje, ale
stała klientela.
Ostatnie dni czerwca to dla
Trójmiasta cisza przed burzą

bruk?

rozpadają
się . Młodzi chcą czerpać ze swojej pracy zyski mateńalne, a praca instruktora jest pracą społeczną, wymaga poświęcenia
własnego wolnego czasu i wzię

skich, one po prostu

cia na swoje barki odpowiedzialności za opiekę nad dziećmi czy
młodzieżą Boją się tej odpowiedzialności, boją się, że nie będą
mieć na tyle autorytetu, by.okieł
znać" rozbrykaną młódź . Nie
znaczy to, że w ZHP nie ma mł0dych entuzjastów ruchu harcerskiego. Oczywiście są i działają
w miarę możliwości, ale grono to
nie jest zbyt liczne.
Członkowie Kręgu Seniora
z żalem i pretensją w głosie mówią o tym, iż ani władze pań
stwowe, ani oświatowe , w natło
ku, w ich mniemaniu ważniej
szych spraw, nie dostrzegają
problemów związku harcerskiego lub odkładają je na plan dalszy. Czyżby wychowanie młode
go pokolenia nie leżało im na
sercu? A przecież już Jan Zamoyski mówił: •Takie będą Rzeczypospolite, jakie jej młodzieży
chowanie".
(MAF)
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POZIOMO: 1) piosenkarka w pOje5) podstawowe pojęcie rachunku różniczkowego , 6)
Łuszczek lub Tomba, 7) rodzaj makaronu lub cukierków czekoladowych,
12) podpora z poprzeczką ui:1Wana
przy chodzeniu z zagipsowaną nogą,
kula, 13) historyczna dzielnica Polski
lub . eksportoWY" zespół pieśni i tańca,
14) pracownik Iaboralońum .
PIONOWO: 1) warzywo z dużą zawartością żelaza, jako składnika niezbędnego dla organizmu ludzkiego, 2)
z rodziny motylkowatych uprawiana na
zielonkę , 3) Warszawa dla Polski, Waszyngton dla USA, 4) ptaszek w klatce,
8) flanca, 9) Śniadrwy, Mamry lub Michigan, 10) golas na plaży w Chałup
kach, 11) prenumerator.
dynkę na estradzie,

Rozwiązanie krzyżówki przesyłać

rze zjeść - na te pytania próbują odpowiedzieć dziennikarze
prasy lokalnej. Rokrocznie powraca temat czystości plaży.
Ponoć w tym sezonie nie bę
dzie tak źle. Urząd Miasta
w Gdańsku stwierdził, iż
wszystkie kąpieliska są należycie przygotowane do sezonu. Standard Osowej, Jelitkowa, Brzeźna i Stogów,
choć wymaga polepszenia,
to jednak umożliwia bezpieczne plażowanie. Gruntowne oczyszczanie kąpie
lisk zarządziły również wła-

Nie wszyscy jednak lubią plaOni też wybiorą zapewne romantyczne uliczki
gdańskiej Starówki. Zmotoryzowanych turystów czeka niemila
niespodzianka. Od 1 czerwca
br. obowiązuje ograniczenie
ruchu kołowego w obrębie
tzw. Głównego Miasta. Na
żowanie.

gdańską Starówkę wjeżdżająje

dynie pojazdy służb komunalnych i osoby, które posiadają
miesięczny abonament komunikacyjny, czyli przepustkę. Reszta ma do dyspozycji szeŚĆ strzeżonych parkingów położonych

ralnym .Garden Clubie" i greckiej .ltace". Na pewno mile powitają każdego kawiarnie: .Kurkowa", .Kolumbijska", .Capń",
.Grill Steak Bar", a piwoszy zakątek .Pod Zieloną Bramą".
Najbardziej wybrednych i eleganckich gości zapraszają lokale nieco oddalone od Drogi Królewskiej - bardzo modny ostatnio .Cotton Club" z bilardem,
.Łosoś" i .Kubicki".
Na widzących przyjemność
w wydawaniu pieniędzy czekają
wszystkie eleganckie hotele, kasyna i ekskluzywne sklepy, cho-

http://sbc.wbp.kielce.pl

Potem zaczyna się ruch aż do
punktu kulminacyjnego - festiwalu w Sopocie. Być może
wtedy zakończy się remont
słynnego sopockiego .Grand
Hotelu". Już teraz można wy~
pić na molo wspaniałe wino,
a w całym Trójmieście .cocacolę" z gdyńskiego zakładu
spółki Coca-Cola Poland. Reklamy sprawiły, że Gdynia nabrała kolorytu bialo-<:zerwonego. Swoją drogą 6,5 tysiąca za
litr napoju to naprawdę niedrogo.
MAŁGORZATA PAWELEC

nalei:1 pod adresem redakcji .ED" (wyłącznie na kartach pocztowych) w terminie 7 dni od daty numeru. Pomiędzy
prawidłowe odpowiedzi zostanie rozlosowana nagroda książkowa . Na karcie
prosimy umieścić dopiSek: .Krzyżów
ka nr 131 ".
Rozwiązanie krzyżówki

nr 117:
POZIOMO: pewniak, Sapieha, ekstaza, zjadacz, przytup, kablion, Marszak.
PIONOWO: pasterz, wopista, ikebana, kramarz, Jurmała, dryblas, chudoba.

....,

GIN CE PLEMIO
Ludność świata powiększa
się z każdym rokiem. Dzisiaj
jest nas wszystkich blisko p i ęć
miliardów, za 20 - 25 lat może
być nawet o jedną trzecią wię
cej. Rośnie szybko liczba
mieszkańców
Azji.
Afryki .
i Ameryki Łacińskiej . coraz
więcej ludzi liczą też sobie
"białe" cywili~acje
Europy
i Ameryki Północnej, choć

P? c~ekoladzie, zegarka~h i bankach - Szwajcaria słynie z rogów
alpejskich. W muzeum w Klesen (Szwajcaria) eksponowane są róż
ne ~py tych i!"s!rumenłów. W każdą niedzielę zwiedzający mają
okazję nauczyc Się gry na rogu.

tempo ich wzrostu jest mniejsze niż w Trzecim Świecie.
Niektórzy twierdzą nawet. że
światu zagraża demograficzna klęska - nadmiar ludności.

Stawka na 60 miliardów DM
Niedawno nasz parlament
zajmował się uregulowaniem
prawa dotyczącego działalności

kasyn gry w Polsce. Tak zwolennicy. jak i przeciwnicy swobody
tracenia i zarabiania w ten sposób pieniędzy nader często powoływali się na zwyczaje europejskie. O dziwo. obie strony
miały podstawy do takiej argumentacji.
W krajach Wspólnoty- nie ma
jednolitych przepisów. które regulowałyby zakładanie kasyn
i ich działalność . Praktyka poszczególnych krajów jest bardzo
różna : od Irlandii. w której wszelki hazard jest zakazany od 1956
roku. po Grecję . gdzie kasyna są
traktowane jako czynnik rozwoju
turystyki i może otworzyć je każ
dy. kto udowodni urzędnikom
państwowym. że przyniesie to
korzyści dla danego regionu.
W Wielkiej Brytanii jest w tej
chwili 119 kasyn. na prowadzenie których wydawane są roczne
licencje. Trzeba starać się o zapewnienie sobie poparcia w celu
jej uzyskania. poparcia władz lokalnych. a także udowodnić swą
nienaganną reputację Brytyjczyka. gdyż nie było jeszcze precedensu kasyna prowadzonego
przez obcokrajowca.
Podobnie jest w Danii. w której
- co ciekawe - działalność kasyn
została zalegalizowana dopiero
w czerwcu 1990 roku.
W Niemczech z kolei ten problem prawo rozwiązało już w 1933
roku. ale poszczególne landy mogą przyjmować własne przepisy.
W większości z nich istnieje pań
stwowy monopol lub konieczność
udziału

przedsiębiorstwa

pań

stwowego w zarządzaniu kasynem.
Za to we Włoszech działają tylko cztery" kasyna. m.in. w San Remo i w Wenecji. Zarządzają nimi
władze miejskie. nadzorowane
przez Ministerstwo Finansów.
W odróżnieniu od poprzednich
krajów w Italii obowiązują bardzo
niejasne reguły. według których
przyznaje się zgodę na prowadzenie oficjalnie hazardu.
W niekonwencjonalny sposób
rozwiązano problem kasyn we
Francji i Belgii. W obu tych krajach
obowiązują przepisy sprzed I wojny światowej. ~óre kategorycznie
zakazują istnienia ,jaskiń hazardu". W praktyce jednak toleruje się
ich działalność. Tyle że na przykład we Francji mogą one powstawać w kurortach i w miastach

Warto

leżących nie bliżej niż 60 kilometrów od Paryża. Zgodę na prowadzenie kasyna wydaje minister
spraw wewnętrznych dla osób bę
dących obywatelami krajów EWG.
W Belgii zaś to prokuratura każdo
razowo zezwala na tę działalność
zastrzegając. że w każdej chwili to
zezwolenie może być cofnięte . Nie
jest cofane. gdyż choć nie ma żad
nych restrykcji na otwieranie nowych kasyn. to właścicielem
wszystkich jest państwo.
W Luksemburgu istnieje tylko
jedno kasyno. utworzone zresztą
na podstawie osobnego zezwolenia rządu. który zdecydował. że
będzie to najlepsza forma zbliże
nia Luksemburga do standardów
europejskich przy zachowaniu za-

dziś

- CYRYL, ERNEST
.
jutro
ELZBIETA, GRZEGORZ
KIELCE
BIURO OGŁOSZEŃ, tel. 32-45-40
lub 32-47-73, czynne w godz.. 7.3~
16.00.
KINA:
ROMANTICA - .Ostatni skaur USA. I. 15. g. ·14.00. 18.15. 20.15; .Król
kickboxer6w"- wł.-fr.• I. 15. g. 16.15.
VIDEO - "Alkowa" - wł .....k. I. 18. g.
14.15. 16.30. 18.30.
MOSKWA - .Komando «Foki·" USA. I. 15. g. 15.15.17.45.19.45; .Rodzina Addams6w" - USA. I. 12. g.
13.30.
GALERIE
GALERIA BWA "PIWNICE" Wystawy: monotypie - Reija R~mes
i malarstwo - Tadeusz Czamecki. Ga·
leria czynna w godz. 11-17. w niedziele
godz. 11-15, w poniedziałki - nieczynna·DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH
PAŁACYK ZIELIŃSKIEGO" - Wysi~wa prac Krzysztofa Jackowskiego.
Galeria czynna w godz. 9.00-18.00.

w. państwie .

hazardu

Według szacunków ekonomistów w krajach Wspólnoty Europejskiej wydaje się co roku na legalne
gry hazardowe. zakłady. loterie.
bingo. kasyna i gry mechaniczne
około 60 miliardów marek.
Obroty w tym sektorze były
większe niż w europejskim przemyśle komputerowym. Gra się
więc - dosłownie - o dużą stawkę · Ponieważ kraje EWG dążą do
stworzenia jednolitego rynku. by
uniknąć
rywalizacji. zapewnić
ochronę interesów publicznych
i praw konsumentów oraz reguł
handlowych. państwa te będą dą
żyć do ujednolicenia reguł działa
nia hazardowego biznesu.

Z łukami w las

Łuk należy do najstarszych broni.
które zostały wynalezione przez czło
wieka. Przez wieki służył za narzędzie
polowania. do Obrony przed drapież
nikami i najeźdźcami. a także jako
oręż służący agresji wobec innych.
Z biegiem czasu. jego militarne
i "gospodarcze" znaczenie malało.
Współcześnie najpowszechniej wykorzystuje łuk sport. Mniej znani są
hobbiści. którzy używają go do polowań - więcej się mówi raczej o tych.
którzy posługująsię młodszą siostrą
łuku - kuszą Tymczasem. polowanie z łukiem staje się na Zachodzie
coraz popularniejsze. Rozwojowi tego typu zamiłowań patronuje europejska federacja łuczników - myśli
wych. stowarzyszająca dwa tysiące
pięciuset członków (regularnie biorących udział w jej pracach) oraz rzeszę sympatyków.
I
Członkiem tej organizacji nie może zostać każdy - trzeba zdać egzamin: wykazać się wiedzą dotyczącą
łucznictwa - zarówno teoretyczną,
jak i praktyczną Członkowie związ
ków łuczniczych podkreślają, że polowania pozwalają na związek czło
wieka z naturą, wyrabiają w ludziach
dyscyplinę. uczązwalczać trudności.
Wyposażenie myśliwego nie jest aż
tak kosztowne - jeśli polUjący potrafi obejść się bez luksusu. musi zapła

cić za pełny zestaw sprzętu (łuk.

strzały. kołczan. futerały. rękawice.
itp.) około sześciuset dolarów. Przeciwnicy polująCYCh łuczników podnoszą problem ochrony środowiska
- zabijania zwierzyny. a także niebezpieczeństwa. jakie może wywołać

wiedzieć

Imieniny obchodzą:

nieobecności

sady

zobacz ć

GALERIA FOTOGRAFIKI - pl.
16 - Wystawa fotografii
Aleksandra Salija pn .• Fotografia Analityczna·.
Pa~antów

MUZEA
NARODOWE - PAŁAC. pl. Zamkowy 1 - .Wnętrza zabytkowe XVIIXVIII w."••Galeria malarstwa polskiego". .Sanktuarium marszałka J6zefa
Piłsudskiego".
.Broń
europejska
i wschodnia ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach". wystawa czasowa: .Europa - Exlibris" przygotowana
przez Muzeum Historyczne Norymbergi - czynne będzie do 10 sierpnia.
W okresie wakacyjnym pałac nieczynny będzie w poniedziałki I wtorki
w pozostałe dni czynny od godz. 9.0016.00.
ODDZIAŁ - pl. Partyzantów 3/5 Wystawa stała - .Przyroda Kielecczyzny"; wystawy czasowe - .Wokół
secesji"••Współczesna sztuka ludowa
Kielecczyzny". .Pradzieje Regionu
Świętokrzyskiego. Epoka żelaza·. Muzeum to nieczynne będzie w poniedziałki i środy. we wtorki czynne od
godz. 12.00-19.00. w pozostałe dni
od 9.00-16.00.
ODDZIAŁ MUZEUM LAT
SZKOLNYCH S. ŻEROMSKIEGO. ul.
Jana Pawła II 25 - Nieczynne w soboty i niedziele. w środy czynne od
12.00-18.00. w pozostałe dni czynne
od 9.00-15.00.
ODDZIAŁ - MUZEUM HENRYKA
SIENKIEWICZA w Oblęgorku - NIeczynne w poniedziałki i wtorki. w pozostałe dni czynne od 10.00-16.00. Po-

ta broń w niewprawnych rękach .
Obrońcy twierdzą zaś . że w porównaniu z dubeltówkami i sztucerami.
a nawet polowania z sokołem jest to
broń nieskuteczna. a w dodatku nie
wywołująca swym działaniem hała
su. Również przypadkowe zranienia
- w zestaWieniu z bronią palną zdarzają się niezmiernie rzadko.
Zwolennicy łuków przypominają także. iż ta broń jest o wiele mniej groź
na niż kusza. która oferuje strzelcowi
większą celność strzału i pOWOduje
głębsze i niebezpieczniejsze rany.
Azaterń - jeśli już w ogóle polowac.
to z łukiem.

Na tym tle jak ponury żart
brzmi stwierdzenie. że jest taka. wcale niemała grupa ludzi
na Ziemi. która niknie z każ
dym rokiem. zmniejsza się.
stoi wobec realnej groźby zagłady. A jednak to prawda. liczące 200 milionów członków
ludy najbardziej prymitywnych
plemion na naszej planecie.
stoją w ostatnim czasie przed
tragicznym dla nich wyborem
- albo zasymilować się w nowoczesnym społeczeństwie.
albo zniknąć . z ludzkiej społeczności na zawsze.
Problem dotyczy 3-4 procent wszystkich żyjących dzisiaj ludzi. Zaledwie (ale i aż)
jednej trzYGziestej rodzaju
ludzkiego. Żyjąc formalnie
u schyłku XX wieku. faktycznie egzystują oni w warunkach. które były udziałem. np.
naszych europejskich przodków. ale przed setkami. a nawet tysiąca~i lat.
Eskimosi. Pigmeje. australijscy aborygeni. indiańskie
plemiona znad Amazonii czy
górale z indochińskich wiosek.
ukrytych w dżungli oraz wiele
innych grup etnicznych. Żyją
inaczej niż tzw. ludzie cywilizowani. Rytm ich życia wyznaczają pory polowań na dzikie
zwierzęta. czas zbierania dzikich owoców i roślin. skrajnie
prymitywne rolnictwo.
Cywilizowany świat nie bardzo chce i potrafi zaakceptować
tę odmienność . Poza nielicznymi organizacjami charytatywnymi nikt nie próbuje pomóc giną
cym plemionom w harmonijnym
przejściu z zaprzeszłych epok .
do ery współczesnej. Wszyscy
usiłują ucywilizować je na siłę albo - jeśli przeszkadzają uni-

ponoć

nigdy nie za wiele.
również tych najbardziej ekskluzywnych. "Jan'" Sobieski· w Warszawie udostępniony gościom 4
lipca br. może śmiało konkurować
pod względem nowoczesności
i standardu z hotelem .Mariot!"
i .Holiday In". Położony przy Placu
Artura Zawiszy budynek od samego początku wzbudzał wiele kontrowersji z powodu wielobarwnej
fasady. To. co uchodziło za przesadną ekstrawagancję. okazało
się pomysłem austriackiego arty-

sty Hansa Piccottini. który na murach "Sobieskiego" uwiecznił kolorystykę warszawskiej Starówki.
Nastrój potęguje ponadto użycie

osłuchać
wyższe zmiany obowiązują już od najbliższego wtorku. tj. od 30. czerwca aż

do 31 sierpnia br.
WSI KIELECKIEJ w TOKARNI
PARK ETNOGRAACZNY - .Wnętrza
XIX w. chałup, dwór". Wystawa.W dawnym miasteczku·. wystawa .Ocalić od
zapomnienia"; Jan Bemasiewicz twórca grodu rzeźb. Czynne wtorek piątek w godz. 10.00-17.00. sobotaniedziela w godz. 11.()(H7.00. W poniedziałki - nieczynne.
DWOREK LASZCZVKÓW w KIELCACH. ul. Jana Pawła 116 - Wystawa
czasowa pl. .Sztuka zachodniej i środ
kowej Afryki w zbiorach Anny i Adama
Trybus6w· czynne codziennie
w godz. 10.00-15.00.
ZABAWKARSTWA w KIELCACH.
ul. Kościuszki 11 - ,.zabawki świata"
- czynne w godz, 10.00-17.00.
ROZNE
APTEKI- stały dyżur nocny (soboty
i niedziele) pełni apteka przy ul. KarcZ6wkowskiej 20.
TELEFONY
Pogotowie Ratunkowe - 999
Straż Miejska - 468-74
Straż Pożarna - 998
Pogotowie Policyjne - 997
Pomoc drogowa - 66-00-65. Pogotowie Energetyczne Kielce-miasto - 991 , Kielce-teren - 956, Pogotowie Gazowe - 31-20-20 i 992. Pogotowie
Wod.-Kan..
CO .•
Elektryczne. RPGM. tel. 463-80. czynne w godz. 15.00-23.00 w dni powszednie. w godz. 7.00-23.00 w dni wolne od pracy tel. 31-16-47 i 430-94.

wać się

do gospodarki pienięż
nej. a Dajakom na Bomeo narzuca się ośmiogodzinny dzień
pracy.
Ludzi ze szczepów dziesiąt
kują takie choroby. jak odra. grypa czy gruźlica.
Plemiona po prostu wymierają Nie wszędzie prowadzi się
skrupulatnie statystyki tego typu.
ale na przykład w brazylijskiej
Amazonii. którą przed 500 laty
zamieszkiwało około 6 milionów
ludzi·. należących dó 230 grup etnicznych. a w 1900 roku - jeszcze milion Indian. dziś żyje mniej
niż 50 tysięcy tubylców ze stu
plemion.
Dlatego. jak twierdzą liczni
antropolodzy - specjaliści od
kultur prymitywnych - na alarm
bić trzeba już teraz. Za 20-30 lat.
kiedy ludzkość wreszcie przypomni sobie o ginących plemionach. może się zdarzyć. że nie
będzie już kogo ratować.

Radiotelefon
powszechny
szych systemów. Najstarszy .eurosignal" liczy ponad sto tysięcy abonentów, .alphapage· dziala w miastach
powyżej

osiemdziesięciu

tysięcy

mieszkańców i grupuje sto dwadzieś
cia tysięcy korzystających z jego usług .•operator" - wykorzystujący eu-

ropejskie normy ROS i pozwaiający
prawie na calym
terytorium Francji - liczy czterdzieści
jeden tysięcy abonentów. Najnowocześniejszy - .bi-bop" - testowany
od kilku miesięcy wStrasburgu. zainstalowany zostanie w regionie paryskim. Charakteryzuje go między innymi niezwykla miniaturyzacja urządze
nia odbiorczego - zmniejszono go do
wymiarów, mniej więcej pudełka papierosów. Kampania reklamowa - I to
przy okazji różnych typów radiotelefonów - podkreŚla ich znaczenie dla
przedsiębiorców, taksówkarzy. hobbistów itp
.się wykorzystywać"

cestwić.

Przede wszystkim zabiera się
ludziom plemiennym ich ziemię.
Nad Amazonką Indianie spychani są coraz głębiej w dżunglę
przez hodowców bydła oraz
wielkie koncerny wydobywcze
i fabryki przemysłu drzewnego.
W Papui - Nowej Gwinei to samo robią Japończycy. a w Kanadzie i na Alasce - amerykańskie
firmy naftowe.
Próbuje się uszczęśliwiać prymitywne plemiona na siłę. Masajów w Afryce ubiera się w spodnie. Buszmeni musząprzystoso-

Nowy hotel W Warszawie
Hoteli

Francuzi - bardzo uważający rawsze na miejsce swego narodu w Europie. i to w różnyCh dziedzinach - ubolewają z poWOdu francuskiego opóź
nienia w dziedzinie rozwoju sieci
radiotelefonów. Obecnie we Francii rarejestrowanych jest trzysta tysięcy
abonentów, korzystająCYCh z tego
środka łączności. Niezbyt to imponują
ca liczba, w porównaniu z ponad milionem klientów sieci radiotelefonicznej w Wielkiej Brytanii. Kilka najwięk-

wiśniowego

drewna do wystroju

hotelowych wnętrz.
Na gości czeka tu ok. 400 pokoi
i 40 apartamentów. W cenach ponoć konkurencyjnych (od 125 do
360 USD). Mniej konkurencyjna
jest już cena apartamentu królewskiego (1290 USD). dwupoziomowego. mieszczącego się pod
świetlistą kopułą Skorzysta z niego zapewne stosunkowo niewiele
osób. za to przez najbliższe tygodnie (jako. że hotel nowy) wielu
przyjezdnych i samych warszawiaków wybierze jeden z czterech
lokali. Podpowiadam: tradycyjne
polskie dania w .Marysieńce". potrawy lekkie w restauracji "Cho- .

• Warto

Czego uczy Yloisko?
W telewizji pokazano fragmenty rozprawy przeciwko poborowemu. który uchylał się od służby
wojskowej. Przed salą sądową

specjały rodem z całego
w "Arkadii". Imieniem syna
Jana III - Aleksandra nazwana
została kawiarnia nieco wiedeń
ska w swojej atmosferze.
Odpowiednio wyposażone business center hotelu nowością nie
jest - to ostatnio bardzo modne
miejsce. W "Sobieskim" natomiast
grupa specjalistów informuje gości
o realiach polskiej gospodarki.
Jest to o tyle ciekawe. że informacje im pełniejsze. tym bardziej od-

pin". a

świata

straszające.

Piszę o tym. co nąjnowsze nie
dla reklamy. bo tej eleganckie
miejsca nie potrzebuja. ale dla informacji. Przez jakiś czas bowiem
będziemy jeździć na kolację nie do
"Mariotta". ale właśnie do .Jana '"
Sobieskiego"

RADOM
BIURO OGŁOSZEŃ , teł. 279-95.
czynne w godz. 9.00-17.00.
KINA:
BAŁTYK - .Freddy nie żyje - koniec koszmaru" - USA, I. 15. g 15.30.
17.30.19.30.
HEL - .Terminator II" - USA. I. 15.
g. 15.00. 17.30.
MUZEA
MUZEUM OKRęGOWE, ul. Piłsud
skiego 12 - .Bogurodzica·.
MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZES
NEJ. ul. Rynek 415 - Wilno wlotografii
Jana Bułhaka (ze zbiorów Muzeum
Sztuki w Lodzi). Ekspozycja stała : .Polska sztulra wsp6iczesna".
MUZEUM WSI RADOMSKIEJ. ul.
Szydłowiecka 30 - Skansen bartni-

protesty młodzieży. transparenty.
palenie książeczek wojskowych.
czyli znane gesty pacyfistyczne.
Podczas rozprawy oskarżony
oświadczył. że chce swój obowią
zek wobec ojczyzny odprawić po- -;;:: .
za armią bo rt)ierzi go nauka zabijania. z którą niechybnie musiałby .
się zetknąć w wojsku. Kamera tv
uchwyciła znamienną odpowiedź

pułkownika-sędziego. Oświad
czył on. że polskie wojsko na tyle
się zmieniło. iż podsądny nie powinien pop~dać w żaden konflikt sumienia. Zołnierze chodzą do koś
cioła. mają kapelanów. na czele

z biskupem polowym w randze
generała. Słowem wszystko jest
OK.
Jednak nie wszystko. Wojsko.
czy pokropione wodą święconą
czy owiewane czerwonym sztandarem. zawsze pozostanie organizacją służącą obronie kraju. ale
i zabijaniu. A tego właśnie młody
człowiek chciał uniknąć. Źle. gdy
sędziowie odpowiadają oskarżo

nym nie na temat.

(M N)

M.PAWELEC

wiedzieć

Pocztowa Informacja o usługach 911. Informacja PKP- 930.lnformacja PKS - 66-<>2-79. Hotel "Centralny" - 66-25-11 .
TELEFON ZAUFANIA DLA MŁO
DZIEŻY - Czynny w każdy czwartek
w godz. 18-20, tel. 456-70.
TELEFON ZAUFANIA (dla ludzi
z problemem alkoholOWym - Od poniedziałku do piątku w godz. 18.0020.00, tel. 573-46.
POSTOJE TAKSÓWEK: osobowe
- pl. Dworcowy. tel. 534-34; ul. Plekoszowska, tel. 515-11; ul. Toporowskiego. tel. 31-29-19; ul. Konopnickiej. tel.
31-09-67; ul. Jesionowa. tel. 31-7919; bagażowe - ul. Armii Czerwonej.
tel. 31-09-19; ul. Mielczarskie90. tel.
577-15.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Wysadzana brylantami korona warta 3.75 miliona dolarów została ukradziona przez dwóch mężczyzn ze Sklepu jubilerskiego w centrum Tokio podczas
gdy 7 pracowników 110 klientów spokojnie przyglądało się.rabusiom. •

zobacz ć

czo-pszczelarski czynny codziennie ·
w godz. 8.00-15.00. w poniedziałki nieczynne. w soboty I niedziele w godz.
10.00-18.00. Wzabytkowym spichlerzu - wystawa .Opoczyńskie - region
etnograficzny - tradycja i współczes
ność·. W !lześciobocznej stodole _
wystawa .Srodki transportu I komunikacji ziemi radomskiej. galeria nestorów
sztuki ludowej".
RÓŻNE
APTEKI - Stały dyżur nocny pełnią
nr 67-010, pl. Zwycięstwa 7, 61-001,
ul. Traugutta 40.
INFORMACJA O USŁUGACH _
365-35 .6 TELEFONY: Pogotowie Ratunkowe- 999. Straż Pożarna - 998
Pogotowie Policyjne - 997, Kome';
da PP - 251-36. Pogotowie Energetyczne- Radom- 991 .

BUSKO ZDRÓJ
GALERIA BWA "ZIELONA" ul
Mickiewicza 7 - Wystawa malar~tw~
Stanlslawa Batrucha. Galeria czynna
w godz. 11 .00-17 .00. w niedziele
11 .00-15.00. w poniedziałki - nleczynna.
JĘDRZEJÓW
MUZEUM Im. PRZYPKOWSKICH
pl. Kościuszki 7/8 - Unikatowa kolek:
Cja zegarów sIonecznych i przyrządów
~n.om.onlCznych. zabytkowe wnętrza
I ptwOice XVIII-XIX w., dawne mieszkame Przypkowskich z pełnym wystroJer:n. dokumenty i pamiątki rodzinne.
zbiory gastronomiczne. Czynne oprócz
pomedziałków w godz. 8.00-16.00.

osłuchać

OSTROWIEC
MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
i REZERWAT w Krzemionkach k. Ostrowca - Wystawa archeologiczna
i dwie podziemne trasy turystyczne.
Muzeum czynne wtorek - sobota
w godz. 9.00-17.00. niedziela - 11 .0017.00.
MUZEUM HISTORYCZNO--ARCHEOLOGICZNE - Wystawy czasowe: .zabytkowa porcelana ćmielow
ska~ ••Sport w ku~urze antycznej",
.Eglpt - kraj faraonów i fellachów".
Wystawy czynne wtorek - piątek
w godz. 9.00-16.30. sobota - 9.0014.30. niedziele 13.00-16.30.
GALERIA ZDK - Wystawa malarstwa Marty Kurek.

SKARŻVSKO-KAMIENNA

MUZEUM Im. ORŁA BIAŁEGO
w Skarźysku-Rejowie, ul. Słoneczna
90 - Czynne w!l9Qz. 9.00-17.00.
ROŻNE
APTEKA DYŻURUJĄCA - nr 20074. ul. Starokunowska ln. tel. 56545.
POSTOJE TAKSÓWEK: Dworzec
PKP - tel. 51-37-05. pl. Wolności tel. 537-98, ul. Sienkiewicza - tel.
282~1.

.. STARACHOWICE
ROZNE6 APTEKA DYŻURUJĄCA
nr 27-076.• ul. Staszica 64-79.
POSTOJE TAKSÓWEK - tel. 5310.58-30.
Uwaga! Za ewentualne zmiany
w.repertuarze kin redakcja nie odpowiada.

•_ •·i
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RONDO
VIlEOROHOOCO.

POLNID

38 f'cmonka Str.
81-314 GdynIa
t~ (58) 2Oa-87 Ic (58) 11~

SALON
SPRZEDAZY
•

przypom.i na, że TYLKO DO 30 LIPCA
kupując 5 kaset - l gratis
a

także:

~ dzierżawa kaset
~ miesięcznik Video-Recenzje
~ etui
~ druki do prowadzenia wypożyczalni

ZAPRASZAMY' codziennie (oprócz niedziel)
w godz. 9.00-17.00

'Wesoła

Kielce, ul.

34

PKP - Stacja Rejonowa S.ka.rżysko-Kam.
al Niepodległości 90
26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY OFERTOWY
na najem placów wyładunkowych, pomieszczeń magazynowych, ramp i torów wyładunkowych na
stacjach:
- SKARży KO-KAMIENNA - pomieszczenie magazynowe w budynku dworca
PKP - Skarżysko-Kam. - 50 m
- ĆMIELÓW - pomieszczenie magazynowe - 300 m, tor wyładunkowy - 20 mb.
- OSTROWIEC SW - plac wyładunkowy - 600 m, tor wyładunkowy - 60 mb.
- KUNÓW - plac wyładunkowy - 200 m, tor wyładunkowy - 20 mb.
- STA~CHOWICE WSCH. - plac wyładunkowy 500 m, rampa - 230 m, tor - 50 mb. •
- KONSKIE - plac wyładunkowy - 500 m, tor wyład . - 100 mb.
- BUzYN - plac wyładunkowy - 100 m, tor wyład . - 20 mb.
- TĄPORKOW - plac wyładunkowy - 500 m, tor wył. - 60 mb.
- OPÓCZNO - plac wyładunkowy - 500 m, tor wył. - 100 mb.
Cena wywoławcza wynosi:
1 m placu wyładunkowego - 2.200 zł miesięcznłe
1 m rampy - 2.800 zł miesięcznie
1 m pomieszczenia mag. - 10.500 zł miesięcznie
1 mb. toru wyładunkowego - 6.200 zł miesięcznie
Oferty pisemne na leży składać w sekretariacie ACZELN1KA STACJI REJO OWEJ SKARzYSKO-KAMIE
w terminie do 20 lipca 1992 r.
Przetarg odbędzie się 2llipca 1992 r. o godz. 10.00.
Wadium w wyso kości l-miesięczn ego czynszu na leży wpłacić najpóinjej na godzinę przed przetargiem
do KA Y STACYJNEJ - SKARlYSKO-KAMIENNA.
Za trzega się prawo wyboru oferenta.
zczegółowe informacje można uzy kać w siedzibie ACZELNIKA STACJI REJONOWEJ KARżYSKOKAMIE iNA tel. 535-300.
226/92
następujących

"-

Chłodnia

jedyne nieszkodliwe dla zdro~ia

GRAF IX, Radom ul. Kilińskiego 21,
tel./fax 260-66 tlx. 0672717
Wyłączne

."'hm'.

słowo

w wydaniu
codziennym 1.500 zł
1

Zapewniamy serwis, części , materialy eksploatacyjne. Oferujemy ponadto materiały eksploatacyjne do kserokopiarek: Ca·
non, Mita, Minolta, Toshiba, Ricoh, Nashua, Infotec.
Prowadzim s rzedaż
s kow :

Barwinek, zamienię M-5
na M-3 (do 50 m). Kielce,
61-40-78.
3862-9

słowo

w "Relaksie" 4.000 zł (ekspres 5.000 zł).

TANIO
SZVBKO
SOLIDNIE

Kupię przedpłatę na "fiata

126p". Kielce, 457-25 .
3773--g
Kupię łyżkę do koparki K408. Kielce, 31-35-76.
3853--g
Przedpłatę kupię. Kielce,
518-05.

1YLKO
W "ECHU".
031/80

·1·- . J
-.,.-1
F =

J Przedsiębiorstwo

Spółka z

przedstawicielstwo firmy lnfotec na Po lskę .
B/140/R

~

~ OGLOSZENIA
DROBNE
1

Produkcyjno-

Radom, ul. Tartaczna 3,
tel. 284-39, 225-54

Żaluzje "BRUSH" - montaż
od 85.000 /m, naprawa. Kielce,
554-11.
3802:9
Żaluzje montaż od
85.000/m, naprawa. Kielce,
277-74.
3441:9
Naprawa pralek. Kielce, 27135.
3494:9
żaluzje . Kielce, 571-79.
3785-g
Wideofilmowanie - fotografowanie. Kielce, 286-88.
3786-g
Naprawa, przestrajanie OTV
kolor. Kielce, 537-93.
3854--g
Zakład
Naprawy RTV sprzęt zachopni, rosyjski, krajowy. Kielce, Zródłowa 20 (obok
apteki), tei. 233-71.
3864-;;j

NORWEGIA - TANIO, poło
wa lipca. Kielce, 476-84.
3780--g

. tlx 0672489, fax 225-54

posiada

I

w ciqgłej sprzedaży hurtowej i detalicznej
artykuły pochodzenia

_

Legenda światowej bioterapii PROFESOR CHRISTIAN RONGEN przyjmuje
pacjentów 7 i 21 lipca w Kielcach przy ul. Zagórskiej 177
(9-12) (w sierpniu urlop).
3754-9

krajowego i zagranicznego

cerata, folia
krochmal- kros - ługa
soda kalcynowana
zapalniczki TOKAI
grzejniki i elementy instala<ji co. i wodo
siatka ogrodzeniowa, gwoździe budowlane
śruby, nakrętki, podkładki, wkręty,
blachowkręty

Sprzedam komputer "amigę" 500 (2,3 RAM), gwarancja,

monitor, stacja dysków 3 ,5.
Kielce, 61-05-31 .
Filmowcy - sprzedam magnetowid cyfrowy do efektów.
Kielce, 66-27-54.
Sprzedam przedPłatę. Kielce, 32-42-92.
3846-g
Siatki ogrodzeniowe. Kielce, Zagórska 103.
3845:9
Sprzedam przedpłatę. Skarżysko 512-375.
232/92
Przyczepkę towarową ładow
ność 500 kg. Kielce, 513-50.

3848:9
Mikser wideo sprzedam. Kielce, 229-24.
>
3842:9
Pilnie sprzedam - działki budowlane Busko Zdrój . Kielce,
61-32-95.
143/sl9
Sprzedam biurko z fotelem ,
wersalkę. Kielce, Konopnickiej
11/53. .

:3856:9

Sprzedam atrakcyjną włoską
suknię ślubną Kielce, Czamieckiego 76.
3858:9
Skaj kaletniczy, materialy
szewskie, rymarskie - tanio.
Warszawa, 73-92- 12.
236-k

zamienne

@}
.l.

27!H<

"skoda" - "łada"
wszystkie typy.

Sklep
motoryzacyjny.
Kielce - Herby, 1 Maja 222
tel. 536-78.
3839-1l

Hurtownia Papierosów

Fair Play
Radom, Chrobrego 35/37

tel. 420-44

oferuje
papierosy pochodzenia krajowego
i zagranicznego.
Korzystne warunki płatności.

b/151

~

PRODUKUJE - KRĄżNIKI

USŁUGI DŹWIGOWE 10 ton.

b /1 52/r

3863:9
Agnieszka Pryt zgubiła legitymację szkolną ZSZ.
3855:9
Malinowski Tomasz zgubił bilet szkolny PKS relacji Marzysz
l - Marzysz szkoła .
3874--g
Pawlik Joanna zgubiła bilet
szkolny PKS relacji Marzysz I Marzysz szkoła .
3873--g
Malinowska Kamila zgubiła
bilet szkolny PKS relacji Marzysz l - Marzysz szkoła.
3875-j;J
Klimczak Ewa zgubiła bilet
szkolny PKS relacji Marzysz l Marzysz szkoła .
3876-g

Trumny - producent - ta·
nio. Pierzchnica, Stawowa
17.
3810:9
Maszynę do szycia, pisania,
organy "elwirka", glazurę
czeską Kielce, 31-47-55.
3775-9
Suknię ślubną - szczupłą 
sprzedam. Kielce , 61 - 74-61
(po 18).
3879-jJ
Sprzedam tanio używane
meble młodzieżowe . Kielce,
31 - 97-14.
3881-9

Kupię "zastawę" lub "trabanta". Kielce, 31 - 79-56.
3869:9
Sprzedam samochody uszkodzone: "fiat uno", "łada samara",
combi, "volkswagen golf", "jetta",
'"audi 80", "volvo" combi. Kielce,
66-36-75.
3867:9
Sprzedam .,audi 100" na częś
ci (1979). Kielce, 114-010.
3871-jl
Sprzedam "ładę 1300". Kielce, Sienna 34, Adam Sadowski.
3861-jl
Sprzedam tanio "peugeota
205D" (1991) , "forda escorta 1,3
BU(1989) . Kielce, Sowia 5.
3857:9
Sprzedam "126p" (1989) 27.500.000. Kielce, 559-03.
3878:9

Ośrodek Kształcenia

Chałupn i ctwo ,
obojętne , zarobek

zamieszkanie
1.800.000. Adres + znaczek za 6.000. 61- 120
Poznań 22 skr. poczt. 63. 3731:9

,...Agencja Towarzy ka z War-='"
szawy z.atnłd.n1
młode , atrakcyjne i bezpruderyjne paole.
ZGł.OSZENIA

telefoniczne i osobiste
Hotel " centralny", Kielce,
ul Sienkiewicza 78
teŁ 66-2S-11 (recepcja pytać o agencję).
W dniach 7.Vll. 1992 r.
15.0~22.00 i 8_Vll. 9 .0~
22.00.
Uwaga! wysokie zarobki.
3838-jJj

BIURO REKLAM
I OGŁOSZEŃ
"ECHA DNIA"
KIELCE

L Targowa 18 (teL/fa x
32-45-40)

L Sienkiewicza 74 -

BUT
• ŁYSOGÓRY·
(tel. 66-24- 24)
L Sienkiewicza 17 kiosk MX
RADOM

L

Kierowców

Żeromski ego

65 (tel.

STARACHOWICE

L Lipow.a 29 - Miejska

OKAZJA!

Biblioteka Publiczna
(tel. 71-44)

studenci i uczniowie
L

na uzyskanie prawa jazdy
kat. B za 850.000 zł.

OSTROWIEC ŚW.
Rynek 45 (teL/fax
527- 44)
SKARŻYSKO-KAM.

Rozpoczęcie

kursu w dniu 9.VII.1992 r.
o godz. 16.00.
Zapisy: Ośrodek Motorowy ZDZ Kielce
ul. Buczka 55 pok. 23
w godz. 7. 15-15.15.

gitymację studencką

Kielce, ul. Warszawska 34
"Dom Rzemiosła", pok.
614, tel. 411-41 , wewn .
273 w godz. 8-17. 3236-g

blachy czarne I ocynkowane
stale kształtowe
czarne do 1681 ocynkowane do 3 ca li.

- do przenośni ków taśmowych - gladkie I tarczowe. wszystkie średnice i długośCI
Przyjmie zlecenia na roboty ś lusarsko-spawalnicze z własnych tanich materiałów
Sp rzedaż z magazynu Cerekiew k. Radomia. dawna baza SKR.
Codziennie od 8 do 16 - wszystkie soboty od 8 do 14.
Doci nanie materIalu na życzen ie klienta. M ożliwość transportu do odbiorcy.

Ostatnia szansa!

Metalowych na nazwisko Iwona
Sikora.
233/92
Misior Tomasz zgubił bilet
wolnej jazdy MZK.
3865--g
Małgorzata Marzec zgubiła le-

organizuje
po cenach
konkurencyjnych
KURSY
PRAWA JAZDY kat. A i B

~
~

235-19)

Zginęła przepustka Zakładów

Części

~ blachy t/oczone
~ stale zbrojeniowe gładkle I tebrowane
~ płaskie, kątowniki , ceowniki ~ rury zJsz

I

«<eja;l.

Handlowo-Usługowe

0.0.

2~OO

-

Techniczn<>-Handlowe
Radom, ul. Kopalniana 6 ,
tel. 446-13 tlx 0672575

~ pełnokolorowe - cena 1 kopii do 2000 zł
~ czamo-białe - cena 1 kopii do 60 zł
~ regenerowane - cena 1 kopii do 50 zł

Radom, ul. Batorego 32, tel. 49~3
oferu'e:
.
lody krajowe i z importu
frytki, flaki, hamburgery, pizzę itp.
suchy lód
zamrażarki przeszklone prod. duńskiej - cena 6.900.000
Przy większych zamówieniach dowóz własnym transportem.
Czynna codziennie, w godz. 6-18
niedziela 6-12
Ceny konkurencyjne!!!
Punkt firmowy - plac Jagielloński 9 czynny 9-20
Ceny pólhurtowe.
B/1361R

»
»
»
»

Przedsiębiorstwo

Kserokopiarki INFOTEC

Hurtownia

L Sokola 2 - ORBIS (tel.
51-25-54)
KAZIMIERZA WIELK
3843-g

L M. Reja ' 1 -

Ośrodek

Ksztacenia Zawodowego (tel. 219-46)

Mgr.

inż.

Mariuszowi
Gniarlkowi

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

OJCA
skladajat:
koleżanki i koledzy z Wydziału Ul'Złłdzeń
Komutacyjnych Zakładu Telekomunikacji
w Kielcach.
3849-g

http://sbc.wbp.kielce.pl

BUSKO ZDRÓJ

L pl. Targowy 7 -

Zakł.

.Kolp.-Handl. . Ruch"
(tel. 38-32)
KOŃSKIE

i Zamkowa 17 kino
.Antyczne" (tel. 31 50).

030/8

9

sierpn ia-drugoligo'N'e

Trzeci
lider

,

• •

Wczoraj przed południem odbyły się pierwsze powakacyjne zbiórki
pHkarzy drugoligowych drużyn Błękitnych i Korony. Nasz reporter
odwiedził oba kieleckie stadiony, możemy więc zaspokoić ciekawość
kibiców aktualnymi informacjami na temat zmian w składach zespołów i planów przygotowań do nowego sezonu. A rozpocznie się on 9
sierpnia kieleckimi derbami: Błękitni podejmować będą na swoim boisku Koronę! Kogo ujrzą kibice na boisku? Wygląda na to, że
w obu drużynach przybędzie po kilku nowych piłkarzy.
Trenerzy BŁĘKITNYCH, Ireneusz Adamus i Władysław
Mróz, wczorajszy trening zaplanowali na stadionie jednostki
wojskowej. Po krótkim rozruchu
piłkarze rozegrali między sobą
mecz, który był pierwszą okazją
dla szkoleniowców, aby zobaczyć w akcji zawodników .przymierzanych" do składu w nowym sezonie. W treningu wziął
udział Łukasz Gorszkow czołowy pHkarz Staru Starachowice, który wyraził chęć gry
w Kielcach. Podobnie dwaj pił
karze Cracovii: Krzysztof Duda i Krzysztof Hajduk - dwukrotni mistrzowie Polski juniorów. W bramce stanął wczoraj
Tadeusz Łukiewicz z Radomiaka. Na boisku wystąpiło też
dwóch piłkarzy jednego z drugoligowych klubów rumuńskich.
W przygotowaniach bierze udział również czterech najlepszych junio·rów.
Nie dotarł jeszcze do Kielc Jarosław Zajac, który wyjechał
przedłużyć certyfikat umożliwia
jący mu dalszą grę w Polsce.

15 lipca zespół Błękitnych
na zgrupowanie do
Buska Zdroju. Rozegra tam
mecze sparingowe m.in. z Wawelem Kraków, Polonią Warszawa, Gwardią Warszawa,
ŁKS i Radomiakiem.
Pierwsze spotkanie zawodników KORONY poświęcone było
sprawom
organizacyjnym.
W składzie zespołu zanosi się
• na prawdziwe .trzęsienie ziemi".
wyjeżdża

Piłkarze Błękitnych

rozpoczęli

przygotowania
w dobrych nastrojach.
Fot. S. T. Sijer

o swoich moiliwościach w tegorocznym Wimbledonie
John McEnroe powiedział: .JeŚli dwóch lub trzech facetów złamie nogę albo trafi ich szlag, wtedy będę miał
szansę"·

Na szczęście nikomu nic się
nie stało, a "Wielki Mac" był
jednąz rewelacji turnieju. W singlu odpadł dopiero w pojedynku
półfinałowym

z tamtejszych klubów.

lostaie
W Broni!

Kazimierz Przybyś zadeklarował się grać w radomskiej Broni w przyszłym sezonie. Jedynym warunkiem, jaki
postawił piłkarz, jest zapewnienie dobrych warunków
drużynie. Eks-reprezentant
Polski będzie pobierał jedynie comiesięczną pensję zrezygnował bowiem z regulaminowych premii wypłaca
nych piłkarzom za zdobywane punkty, chcąc w ten sposób pomóc znajdującemu się
w trudnej sytuacji finansowej
(in)
klubowi.

Sprintel11
• Pierwsze nominacje olimpijskie otrzymały wczoraj gimnastyczki Joanna Bodak i Eliza
Białkowska.

• Z powodu kontuzji na igrzyskach w Barcelonie nie wystartują: maratonka Kamila Gradus i płotkarz Tomasz Nagórka. Do lekkoatletycznej ekipy
dołączono z listy rezerwowych
trójskoczka z klubu Zdrowie Piła
- Andrzeja Grabarczyka.
• Motocyklista Maciej Wróbel
jest liderem klasyfikacji mistrzostw świata w rajdach Enduro. W niedzielę zwyciężył w Finlandii w szóstej eliminacji mistrzostw i przed ostatnimi
zawodami zapewnił sobie co
n!łjmniej tytuł wicemistrza świa
ta w klasie 80 ccm.
• Na mityngu pływackim
w Mission Viejo Artur Wojdat
zajął drugie miejsce w finale 200

DZiŚ
PROGRAM I
16.20 Program dnia
16.25 Kino Tełeferii: . Partnerzy" - ser. USA
17.00 Teleexpress
17.20 "Cyrk Humberte" (2) .Oświadczyny" ser.
czechosł.

18.10.lnteligentna broń" ang. film dok.
19.00 Wieczorynka:
nMały
pingwin Pik-Pok" i "Wakacje Bolka i Lolka"
19.30 Wiadomości
20.10 . Dynastia" - ser. USA
21.00 Tylko w "Jedynce"
22.15 . Tele-muzak" - mag.
muz. rozr.

Trwają negocjacje w sprawie
transferów Szulca do Hutnika
Kraków, Fijarczyka do Hetmana Zamość i Mucharskiego do
Stali Stalowa Wola. Wiktor Rafalczuk przechodzi rehabilitację, która może potrwać kilka miesięcy. Z niewiadomych przyczyn
nie stawili się w klubie Parzyszek, Kobryń i Fendrych, a za
granicą przebywa jeszcze Pa·
weł Kozak (spodziewany wkrótce przy ul. Koniewa). Klubu nie
stać w tej chwili na transfery,
zespół uzupełnią więc czołowi

juniorzy.
Przygotowania do inauguracyjnego meczu z Biękitnymi odbywać
się będą na własnych obiektach.
Kibice będą mogli zobaczyć .nową' Koronę w meczach kontrolnych: 18 lipca o g. 12 z Włóknia
rzem Pabianice, 22 lipca o g. 11
z Piotrcovią
(ST5)
m stylem dowolnym w czasie
1.50,21. Zwyciężył Joe Hudepohl (USA- 1.50,15).
• W Saragossie odbyło się losowanie grup koszykarskiego
tumieju olimpijskiego. Mężczyź
ni: grupa A - Hiszpania, USA,
Chorwacja, Brazylia, Niemcy,
Angola, grupa B - Australia,
Litwa, Wenezuela, WNP, Portoryko, ChRL. Kobiety: grupaA - Kuba, WNP, Brazylia, Jugosławia, grupa B - USA, CSRF,
ChRL, Hiszpania. W przypadku
wykluczenia reprezentacji Jugosławii z turnieju koszykówki
jej miejsce zajmie drużyna
Włoch.
(STS)

~ Uwaga dzikie.druiynyl
Zapraszamy do udziału w turniejach dzikich
i Radomiu. Oto krótkie regulaminy obu imprez:
• KIELCE: Zgłoszenia przyjorganizatorzy imprezy
WOKSiR Urzędu Miasta (UM,
p. 240) i redakcja "Echa Dnia",
ul. Targowa 18, p. 510, w g. 1115, do 13 lipca.
W turnieju mogą grać wszyscy chętni urodzeni w latach grupa 1- 1977(78, grupa" - 1979
i młodsi.
Zawody będą się odbywać na
stadionie międzyszkolnym przy
ul. Prostej od 16 lipca we wtorki
i czwartki - g. 10.
Składy drużyn - 6-osobowe,
czas gry 2 x 20 min. z 5-minutomują

22.45 Wiadomości wieczorne
22.55 nWezwanie" pr.
publ.
23.25 . Siódemka" w .Jedynce" - • Trzeci wymiar",
cz. II - fr. film dok.

PROGRAM II
16.25
16.30
16.40
17.00
18.00
18.30

Powitanie
Panorama
Moja modlitwa
. Ulica Sezamkowa"
Program lokalny
. Cudowne
lata"
. Gwiazdka pana Cutlipa" - ser. USA
18.55 Europuzzle
ser.
19.00 .Pokolenia"
USA

drużyn

w Kielcach

p. Ryszard Jagusiński. Turniej
drużyn 6-osobowych zostanie
rozegrany w jednej kategorii
wiekowej: chłopców urodzonych
w r. 1978 i młodszych. Przewiduje się, że impreza organizowana przez Broń i "Echo" rozpocznie się 9 lipca.
(sw)

Piłkarz

Zgłoszenie powinno zawierać
listę zawodników z datami urodzenia, potwierdzoną przez lekarza. Należy podać nazwę dru-

Przed rozpoczęciem turnieju
odbędzie s i ę odprawa kapitanów. Zapraszamy - na zwycięz
ców czekają atrakcyjne nagrody!
• RADOM: Zgłoszenia przyj-

70 gemów. Tym razem było
ich ... 831
W finale gry mieszanej zmierzyli się Cyril Suk (CSRF) i Larisa Sawczenko--Neiland (Łot
wa) rozstawieni z nr 3 z holenderską parą Jacco Eltingh
i Miriam Oremans. Zwycięstwo
odniósł duet czesko-łotewski
7:6 (7-2), 6:2.
(STS)

Piątek

i Brożyna w Nadrenii

Triumf młodych kolarzy
Bardzo udany był występ juniorów młodszych z sekcji kolarskiej
kieleckiej
KORONY
w "Wyścigu po ziemi zamojskiej". Kielczanie jadący w skła
dzie: Marcin Pytel, Michał
Krawczyk i Dariusz Rutkowski wyprzedzili swoich rywali
w klasyfikacji drużynowej zajmując pierwsze miejsce. Indywidualnie drugie miejsce w klasyfikacji generalnej zajął Marcin
Pytel. M. Krawczyk był 8, a D.
Rutkowski - 11.
Na poszczególnych etapach
nasi kolarze zajmowali miejsca:
I etap - 3. Pytel, 5. Krawczyk,
II etap Gazda indywidualna na
czas) - 9. Krawczyk, III etap
(kryterium uliczne) - 1. Pytel, IV
etap - 4. Krawczyk, 5. Rutkowski.
• Jutro rozpoczyna się
w Ni~mczech "Wyścig Dookoła Nadrenii", w którym wystartują Zbigniew Piątek i Tomasz
Brożyna. Piątek startował nie-

z okręgówki kosztuje 50 milionów! -

• •

wąprzerwą

żyny.

... 8 lipca o g. 18 odbędzie się
zebranie sprawozdawcze Naprzodu Jędrzejów, w siedzibie
klubu przy ul. Sportowej.

przegrywając

z Andre Agassim. W turnieju
deblowym odniósł swoje piąte
zwycięstwo w Wimbledonie,
grając z jego ubiegłorocznym
triumfatorem Michaelem Stichem. Ten prawdziwie maratoń
ski pojedynek pary amerykańs
ko-niemieckiej z rozstawionymi
z nr 4 Amerykanami Jimem
Grabbem i Richie Renebergiem trwał dokładnie pięć godzin i jedną minutę. Rozpoczął
się jeszcze w niedzielę, ale został przerwany z powodu zapadającego zmroku. Ostateczny wynik - 5:7,7:6 (7-5), 3:6, 7:6 (75),19:17 dla McEnroe i Sticha
jest nowym rekordem wimbledońskiego finału. Poprzedni ustanowiły w 1968 roku dwie pary
australijskie: John Newcombe
i Tony Roche oraz Ken Rosewall i Fred Stolle rozgrywając

Zabrakło też Jarosława Zająca.
Przebywa on we Włoszech
z zamiarem gry w którymś

Przybyś

"W!el~i Mot" ~ ~I ~i~ !

Na treningu pierwszej drużyny KSZO poję.wił się młody i wielce
uzdolniony piłkarz MOKS Opatów Tomasz Zelazowski. 18-latek
strzela dużo bramek w lidze okręgowej i chciałby grać w wyższej
klasie rozgrywek. Widać spodobał się, gdyż wstępne rozmowy
z opatowskim klubem .rozpoczęło już kierownictwo KSZO. Na
przeszkodzie przejścia Zelazowskiegodo KSZO może jednak stanąć wysokość żądań MOKS, który za wyszkolenie piłkarza
zażyczył sobie ... bagatela '50 mln zł.
TeZ

muje w hali Broni od g. 10 do 14

10.05
10.30
19.20 Rozmowy o Rzeczyniepospolitej - pr. A . Mała
chowskiego
19.30 . Neptun TV przedstawia": . No Limits" - konc.
zespołu

23.40 Teleklinika dr. A. Kaszpirowskiego .Krótkie
słowo: nie"
24.00 Panorama

11.20

JUTRO

20.00 Wielki sport

11.45

21 .00 Panorama
21 .30 Sport
21.40 nSmierć albo wolność" 
niem. film fab.
23.10 nKult" - pr. o zespole
w 10. roczn icę powstania

PROGRAM I
8.00 . Dzień dobry" -

111ag.

dy psa Cywila": .Eksternista"
. Family Album" - amer.
kurs j. ang.
. Pod jednym dachem"
(5) - "zasłużony artysta" czechosł. ser.
obycz.
.Chochlikowe
psoty,
czyli zmagania z ortografią": Rz i Ż - powtórka
.Swego nie znacie ... " katalog zabytków: Legnickie Pole

12.00 Wiadomości

rozmaitości

9.00 W i adomośc i poranne
9.10 Teleferie: Traperzy oraz
film pol. z serii . przygo-

PROGRAM II
7 .30 Panorama
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Francuz Richard Virenque
z grupy RMO został wczoraj nowym przodownikiem "Wielkiej Pętlł". Po prologu
i pierwszym etapie jest to już trzeci
lider wyścigu.
Drugi etap 79 Tour de France liczył 225 km - z San Sebastian do
francuskiego Pau. 25 km przed
metą nastąpiła ucieczka 22-letniego Virenque i Hiszpana Javiera
Murguialday (Amaya). Na mecie
finiszowali oni z przewagą ponad
pięciu minut nad główną grupą.
Zwycięzcą etapu zostal Murguialday. Z peletonu najszybciej finiszował aktualny mistrz świata Włoch Gianni Bugno przed innymi
faworytami imprezy Claudio
Chiappuccim (Włochy), Charly
Mottetem (Francja~ i Miguelem
Indu rai nem (Hiszpania).
Ucieczka dwóch outsiderów tegorocznego Tour de France zmusila "wielkich" do sporego wysiłku ,
gdyż na ostatnich piętnastu kilometrach peleton odrobił dwie minuty ze straty, jaką mial do prowadzących .
.
Wyniki Iretapu: 1. Murguialday
- 6:41.56 (przec. szybkość 38,066
km/h), 2. Virenque - strata 3 sek. ,
3. Bugno - 5,05,49. Zenon Jaskuła - 5,23.
Klasyfikacja generalna po prologu i dwóch etapach: 1. Virenque11 :29.28, 2. Indurain - plus 4.34,
3. Bugno - 4.36,4. Arnould (Francja) - 4.50, 5. Ałcala (Meksyk) 5.04,6. Chiappucci - 5.04, ... 77.
Jaskuła - 16.40.
(STS)

dawno w "Wyścigu Dookoła
Hesji", ale po trzech etapach
został wycofany, aby mógł pojechać w Nadrenii. Te decyzje trenerów kadry spowodowały, że
w Kielcach POL;ostał Mariusz Bilewski - planowany do tego wyjazdu po niedawnych mistrzostwach Polski.
(5TS)

Remontuiq

stadion!
Kiedy odwiedziłem stadioif
Granatu w Skarżysku, moje
zdziwienie wywołał widok piłka
rzy tego klubu konserwujących
płytę boiska, podlewających
i koszących trawę. Jak dowiedziałem się od kierownika druży
ny, pana Marka Gajdy, zawodnicy są zatrudnieni na stadionie jako pracownicy zajmujący się
jego remontami. W tym roku odnowiono już część widowni (wymiana ławek), trwa konserwowanie na sezon letni murawy
i porządkowanie otoczenia boiska.
.
Klub utrzymuje się głównie
z działalności gospodarczej. Otwarto dwa sklepy: jeden o branży spożywczej , drugi oferujący
sprzęt gospodarstwa domowego i artykuły sportowe. Zakłady
.MESKO", które są właścicielem
. Granatu", zapewniają bezpłat
ny transport, konserwację stadionu, opłaty za gaz, energię
i telefony, regulują sprawy odpłatności za grunt.
(Pak)
7.40" Przeboje MTV
8.00 Program lokalny
8.30 .Piłkarze" - jap. ser.
anim
8.55 .Pokolenia" - ser. USA
9.15 . Gospodarka USA" ser. dok. USA

Program lokalny
na UKF 71 ,15 MHz
15.00, 20.00 Magazyny informacyjne, 15.15 Kurier ogłosze
niowy, 15.45 Radiowa giełda
pracy, 16.00, 18.00, 22.00 BBC,
16.05 Aktualności dnia wopr. W.
Reznera, 18.30 Radiowęzeł .Pirania", 19.00 Wiadomości , 19.05
Rockowa fala, 20.10 Radio po
kolacji .
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