r.~ G~fqJ.;

HCV wywołuje żółtaczkę -jak z nim walczyć?

Tajemniczy wirus
aof161taczkę.

tycbcus tnane ..A• i ,.B" - wyjaś
nia Marian PvtyU dyrektor Wojew6dzll:iej Stacji Krwiodawstwa.
Na świecie testy wyk:rywąjące
HCV manc~ dopiero od roku, w
Polsce od pół roku. Na razie nie
wiemy, kt6.ry wirusjestz.akażny, a
który nic (90 proc. nosicieli_ to lu-

Jak tyć. :t HCV? Okazuje si~. te
tak na dobnt spraw~. na te pytania
nie potrafJ.4 dat wyczerpującej odpowiedzi nawet letane.

u k1/)rych wyst~pujc. Z naszych
obserwacji wynika, te ma go oko-

R)'sr.anl S. j est bOiłO ntwym
trwlodawq od kilb laL Kled]' w
cnutni•;qł.wt slę do Wojeriłłzkiej
Słat;ll Krwłotll.'lł'ltwa .. Klelad,

WYDANIE KIELECKIE
KIELCE

-

POMEDZIAŁEK,

RADClM

ROK XUII
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- HCVtowirus,którymotł!{ale

wcale nie musi) wywołać

Dziśstrajk
Niea~etay Samo~ z~,.SO~ł4antołł" a -

pewiecb;ialaalłrlł

pdzbuly..
pro~ pnedfto crybowl
wprewadzelda przez,.._ ,...."...k
cea •ołalUw eaCflll tłetbyCDCj .
Przypominamy usady ~ku:
Oaodz.. 121 na z.akoó.czenie akcji o

aodz.l3 zostanie włączon.asygnaliucja dtwi~ko wa (syreny rabklaboay, itp.). Zakłady
przerq praą na godzin~, ale ludzie PDZOSW14 na swoich stanowiskach. Ze sr.rijku W}'ł4Qono:

......
ryc:zne,

k~

nkładyiwydziałypracują,ceWN·
chuciuJym,słutbę;zdrowia, han

dcl detaliczny, kom~ PKS,
PKPimiqsq-wtyebjcdnostkachna
znak protestu ~ wywieszone
fla&i i symbole zw~owe. W placówtacb ot wiatowych nauczycieIe zamiast przewidzianych PfOIA"
mem lekcii.IDOA rozmawiać z mło~na tematy wychowawcze
lub wyjaś~ cele aklcji protestacyjnej. Nie wolno powstawiać
uczni6w bez opieki.
(d)

Projekt UStawy antykompcyjoej

W porHelu
prominenta
tarzyści OlU wzędnicy ldml-

pa6stwow~ i samofl.11dowej powinni zostać zodo sldadanla deklano;li o swoim stonie ~·
kowym_ W zezJUIIIiocb ~
donlyby się róWDiet infor-

nislndi

bo~

IIJJideosp6łkachonzoo:est
nictwłe we wladzac:b• wyko-

Łódzka

"Solidarność"

chce dekrebSw
Zuąd

Rqionu NS7Z ,.SOiida-

r:nojć•Z,iemil:.ódz.tieju.chwalił~

pienie do Sejmu RP, w klót}'nl.zobo-

nadzon:zydJ i 1'&wlzyjnydJ spółek. Co "'ilzll o
tym prominend " Kielcacb i
Radomiu ? - icb "Y)JJ'IIiedzi
wnieszczamy na Sir. 8.

IIOWCZ)'ch,

Notomiastjotro,,.. wtorek,
na opinie Czytelników w tej
spnnrie' aekK będziemy w
godz. lO -IZ pn:y ldefonach:
489-91 w Kielcacb i 281-60
w Radomiu.

Skubiszewski
w Wilnie
Minister spraw ugranicmych RP
K.nyutofSkubiEz.cwsti. przybyt na UtW9zofiQ&l!J4wizft4.Na lotniltu wildstimpowitał 10 minister spraw u-

aranicmycb Republiki UtC'W'Jki.ej.

tółtacz

,.C', czyli inneao typu nit do-

Siły

~.....................

leodnie z projektem ustawypr:eygotowanym pnez posłów "Sołidamośd" parlamen-

się_,

sldelem wirusa UCV, powod~

R.

Godzina bez pracy, ale na stanowiskach

Jd Z.wodoWJ

te więcej u.ri llle
..... .......... &dJi.lat ...

dowiedzlal

dzie zdrowi), wi~ na wszclld wy.
padck niepobieramy krwi od 096b
ło

2 proc. społeczeństwa.

Do tej pory osoby z HCV nie
byJynigdzierejestrowane. Nie ma

połnomoa:Jictwwz.akrelie

wydawania
w trybie

umotli~~

pilnym rozliczenie ip6łet nomentlaoru WIZ)'Itticb afer i
nadut}t na szk~ skarbu pmstwa

tuiOW)'I:b

zwi~rcb:ldziałalnokią

dotycb-

auowycll rz4dó...-. Zdaniem autorów dOkumeotu, ,.rozliczenie winnycbotradaniabudtetu icałqospoł

ccze:ńltlrl•jest waruntiem"akceptacjiapołea:nejdladzialalnoliciobec:ne
go
~u•.

Decyzja ostatecznie zapadła i
50 oficerów l ącmitowych z 21
~w przybę;dz.ie we wtorek do
Jugosławii, toruj4C ~ silom

pokojowym ONZ. Wylądują w
chwili, adykryzys jusasłowiański

=~~~n~~~~~~

naozony p<Zoz EWG ;

według

Doskonały

podarek

.A p a r a t y

F ilmy

__

Zdj ę c ia

(wywoływanie

do 40 minut)

Kanica
::EJ)~ m~~;; ::
Kielce,
ul. Sienkiewicza 36
(róg ul. Leśnej).

·-~-al

dzustanWawowiGłłtblńaldemu

z Kielc., który postllnowtł zostać
kapela,_." ruchu NIE Ciekawy
apotbn'- z uhonorowanym
kapi8Mm, takie jego duszpasłefwkk:hzamleneń w ruchu NIE,

_.,

I'OZJ'r'IOWf z kaltdzem GłłJbi'l&
klm. Nłestety, okaDla U, to nle-moilłwo.
Najpie rw ustaliłern,woparciuo
źródła kościelne, te

wiarygodne

ani w K.ie\cacb, ani na terenie die-

cezji kieleckiej nie ma t.siędza, a
nawet kleryt.a o wymienionym
nazwisku. W siedzibie Krąjawego
Zarządu NIE uzyskałem natomiast wiadomość, te inicjatorem
nadania tytułu honorowego t.apelanowi był zastępca przewodni-

od ChOrób
z.ai.atnych swamy si~ takie metody wypracować.
Testy na wytJycie HCV są bardzo kosztowne, 4.S nu:.a drotsz.e
nit testy na HIV (powodujący
AIDS). Jeteli Ministerstwo Zdro-wia nie zakupi ich z własnych
środków, to kto wio, czy w ogóle
~wykonywane.

(bu)

wszelkiego prawdopodobieństwa
rozpad federacji stanie się faktem
uznanym w skali międzynarodo
wej.
Wprawdzie na frontach wojny
domowej w Chorwacji utrzymuje
się: rozejm, alejest on bardzo kruchy, a tut obok, w ~ ni i Hercegowinie tli si~ ju.t zarzewie nas-

~pnego zbrojneao konlllttu.
Kaidy z nowo przybyłych ~e
o śmierci pi~ciu poprzedników, członłów mi$i
EWG, których nie uchroni! immunitet niosącelo pokoju.
pamiętał

(Osytuacj l wJua••włł u stro

nle J).

Benzyna - 98 '-'sza o 200 zł

Nie ma jeszcze
decpji
~ea:::f~!uZ:~~l~!t!~~m; :a:m~j:~l:
Gdańska

Centrala Produttów

Przedsiębiontwowyjlllniło,teob-

=c:~~~~~ęetyłiny98-z ::O':J~=:~~~oru.~

Pistolety, amunicja, miotacze

Prywatne

cjanci skonflSt owali 18 SZtUk broni palnej, 18 pistoletów gazowych,
26 egzemplarzy broni sportowej,
149 miotaczy gazowych, a takie
amunick i proszek do produkcji
pewd.
Ogółem przeprowadzono SSJ
kontrole., &fównie bazarów i pla-

c:ów targowychoraz u osób podejrzanych o posiadanie broni bez
zezwolenia. Wszczęto 16 postę
powali. przyJOtowawczych i sporządzono 176 wniosków do koleg.iów ds.. wykroczeń pneciwko
.,kolekcjonerom.. broni i miotaczy
aazowych.
Podobae batrole połłq. będzie
pre...t:dla takie w roku ble~
w PIJftbl1cll an.ual:aclt, sr.czec6bUe u ni kłelectieJ, zuJdlde sic
jeszczesporo r6fnqo I1HID,Iu brool
paboojiamunłdL

cząceJO

ruchu NIE- Andrzej IU-

O.k.)

czor.
Zas~pca

przewodniczą.ceJO

NIEpotwierdził fakt nadania księ-
tytułu oraz, te duchowny z
własnejwoli postanowił zostać ka-

dzu

pelanem Nieza1etnej Inicjatywy
Europejskiej. - Ksiądz - powiedział Andrzej Kiczor - powodowany uczuciami chrzdcijafl.skimi
cel owowybrał trudnąplac:ówk~. Z
przekonaniem, te wśród człon
ków i sympatyków NIE są wierzą
cy, pragniĆ słutyć przede wszystkim ludziom wątpiącym i szukaj4·
cym drogi ku BoJu. Nie chce jednakrozgłosu i nie upowa.tnił mnie
do publikowania bliższych da·
oych o sobie. Mogę jedynie
stwierdd- dodał Andrzej Kiczor
-że StanisławGłąbiński.jesl księ-

dzem t.atolict.im z diecezji poznaftst.iej lub gnid.nie6skiej. Podaoie w aJencyjnej wiadomości
faktu, te kapłan mieszka w Kieł-

utajniony
cacb

z przekłamania.
Wzięło się zapewne stąd, że w
Knljowym Zarządzie NIE jestem
kojarzony z Kielcami, Jd.zie
mieszkami pracu~. Szkoda- zauwatył równiet wiceprzewodniczący- te gazet nie interesują~
łotenia, działalność i inicjatywy
rozwij!\iąceJO się ruchu NIE, ale
sprawa kapelana, która ze zrozumiałych wzg.lędów, zwłaszcza po
zastrzeżeniu księdza, nie powinna stano~ czegoś nadzwyczajoeao czy tajemniczego.
wynikło

Nie
rzyć

m.ąjąc

o podwyżkach
cen biletów

Ewentualna podwytka cen hi·
letów PKP i PKS od l luteao nie
dotąd przeqdzona w zespole
taryfowym Ministerstwa Transportu.
[)ecy7ja w tej sprawie być mote
podję:ta będzie po wyjdnieniu Jo!J6w prowizorium budtelowego
na l kwartał br. i po ko nsulta(ijach
ze związkami zawodowymi.
Zgodnie z propozycją minlsua
ttampon.u i gospodarki morskiej
od l luteao miałaby wuosn~ taryfa pasaterska PKPi PKSśrednio
o30proc.,kolejowa taryfa towarowa o 20 proc., zaś taryfa pasaterska PKS o ok. 32 proc.
jest

arsenały_

041 UpcadoJl pudnia 1991 rob ,ollda wybyta • wo,łeridmrie
ki~ 140 prr;yp~.lllków a.kelepłaeaopo!ladulabroal. 3 razy ujawniono próby handlu broni4,a S
niewłaściwego jej utycia. Poli-

Uhonorowa~y ale i
honorowego członU NieWeż
nojlnlcjatywyE_ka...

ną ~t~. wspólnie z dr Joan~ RozWCIIII 1.~ specjalistą

Niosący pokój
wylądują w oku cyklonu

KapelanNIE
W ubMglym tygodniu .Sło
wo• opublikowało agencyjNI
wiMiomo6ć o pnyznanlu tytułu

:Ładnych cenlralnych rozPOrządzcń,jak posl~pować . Na włas

woąz,.Sanepidu" iprof. Stuhła

pokojowe ONZ w Jugosławii

~Scjmdoudzielenia~

dekretów,

tet

prawa., aby nie wie-

Andnejowi Kiczorowi, a talr.-

teszanując prawo księdza do ano-

nimowej działalności duszpasterskiej, z.adaj~ sobie jednak. pytanie:
DlaczeJO tak: JOrliwie ogłoszono
nazwisko osoby i sprawę, co do
których oczekuje si~ teraz dysk·
recji?
TADEUSZ MARYNlAK

·Honecker
jako turysta
Były przewodniczący
Rady
Pa.ństwa NRD, Erich Honecker
mógłby przyjechać do Chile jako

turysta, w odwiedziny do swej za.
(z Chilijczyk.iem) córki powiedział w opublikowanym w
w Santiago wywiadzie
prasowym min. spraw zagranicznych Chile Enrique Silva Cimma.
Gdyby jutro Honecker powiedział, te chceprzyjechać do Chile,
by odwiedzić córkę, wnuki i zię
cia, wówczas motna byłoby mu
odpowiedzieć: ..zgoda, niech pan
przyjetdta". Honecker traktowany byłby jako turys14,a niejakoosoba ubiegająca się o azyl polityczny. Gdyby RFN wystąPiła z
tądaniem wydania Honectera,
wtedy rząd chilijski przekazałby
sprawę do Sfłd,u NajW)'t.szeJo. Decyzja lądu byłaby wiątąca.
Jak jut informowaliśmy, Honecker, który zbiegł w marcu ub.r.
do ZSRR w obliczu JI"OŹby wydania go władzom RFN przez wła
dze ~i, schronił się w grudniu
1991 r. w ambasadzie chilijskiej w
Moskwie, Idzie do d.tił przebywa
jako goić ambasadora.
mętnej

niedzielę

Sł.OWO

STRONA2

LUDU

Styczniowe pensje
z dodatkiem na podatek
Pcn~e za styczeń będą powi~k

~cod właściwej twoty,alc do-

szoneo takie kwoty, które wprzybliteniu ~dą równały się palą
conej od tej1e pensji załicz.ce na
poczet podatku dochodowego od
096b fizycznych. Mimo formainego zwi~kszenia pensji na ~k~ otrzymamy zatem tyle, ile mieliśmy
do tej pory.
Podatek ten. obowiąztijący od l
stycznia br, jcst podalkiero rocz.-

datek wynikaJ4cy z ubruttowienia
nie zmieni si~. Ustawa zawiera
przepis o jednorazowym ubruttowieniu płac w styczniu.
Nowy podatek oznacza, że W dy kto będzie miał jakiekołwiek
dochody, ~e je sumował po
załoóczeniu roku i płacił od nich
podatek. Kto pracuje tylko w jednym miejscu, nie odczuje zbyt
wielkich zmian. paniewat podatek -jak do tej pory -bę:dą obliaałyzakłady lub finny.Jt"Ulijednai'
jest si~ zatrudnionym dodatkowo
np. na połówce etatu lub dorabia
do emerytury, wówczas po zakoó.
czeniu roku tr.zcba pój.ł(: do u~
du starbowcao i złot)'Ć tam zez..
nanic podatkowe.
Do sumy 4 320 000 zł rocznie
dochody nie są opodatkowane.
Od tej kwoty kaidemu niczaletnicod tego, ile zarabia, przysługu
je roczna ulga 864 000 zł.
Podatek rośnic w mi~ zwi~k
szania si~ dochodów. Nowa ustawa wymienia. trzy przedziały: do
64800000zł (podatek20 proc.), od
64 800000 do 129 600000 zl (podatek rośnie do 30 proc.) i trzeci
przedział zantbiljącycb powytej
lej ostatniej kwoty (podatek 40
proc.). Wśród zmian proponowa·
nych w związku z prowizorium
budtelowym przewiduje si~
wprowadzenie jeszcze jednego

nymipołnyjcgowymiar~dzico

bliczany po zakoóczeniu roku.
Dodatek do styczniowych penJUijest wynikiem tzw. ubruttow:ienia płac pomyślanq;o po to, abyś
my nie odczuli skutków nowo obowiązującego podatku. Likwiduje on t.ilk.a innych podatków w
, tym tzw, wyrównawczy, któl)'
właśnie w tych dniach - po raz os.
tatni- płaci cz~ osób o ~wyt
s:zycb dochodach.
Pozomie wytsze pensje bę:dą
pierwszym praktycznym zetkni~
ciemsi~wi ot.szościznasznowym

podatkiem od dochodów. Jeśli
zarabia jeden milion, to w

ktoś

końcu stycznia otrzyma- poprze-

liczeniu ws odpowiednich wskafników, co wykona zaklad pracyok. jednego miliona stu 1rilkunastu tysi~ zł . Jeśli w ciągu roku jego pen$ja nie zmieni si~ ~ie otrzymywał co miesiąc tę; samą
kwotę, od której odejmowane b~

dzie te IOOtys. Jeśli penąia wzroli·
nie, wówczas podatek obliczony

przedziału: zarabiającyponad

194

-400 000

zł płaciliby od nadwytkj
t~ kwo~ podatek w wy-

ponad

SO proc.
Motna przyj~ za pewnik, te w
pierwszym przedziało płaci si~ 20
proc. od dochodu minus ulga. W
drugim przedziale - 12 096 000 rl
plus 30 proc. od nadwytki ponad
64 800000rl, w trzecim piUdziaJe
- 31 536 000 zł plus 40 proc. od
nadwyttj ponad 129 600 000 zł.
Gdyby posłowie zaatccptowa·
li propozycj~ rz.tdu wówcz.u
Wdy kto zarabia rocznie ponad
194 400 000 zł płaciliby 57 456 000
zł plus 50 proc. od nadwytk.i posotałci

nad~kwo~.

Ustawa nic przewiduje tad·
nych ulg i odpisów zwi4zanych t
posiadaniem dt.icci. Do dochodów nie wlicza si~ m.in. odszkodowań, odsetek od ~ności,
wygranych, rónych zasiłków,
kwot wypłacanych z racji ubczpie·
czenia. OddochQdów motnaodliczyć koszty zakupu lub remontu
mieszkania, darowizny, wydati.i
na odpłatne dokształcanie si~ (do
wysokości

polowy miesięcznego,

pr.zec::i~tneao wynagrodzenia w
gospodarce narodowej), wydatki
na cele rehabilitacyjne. Wszystkie
dokumenty o ta..kich wydatkach
tneba skrupulatnie przechowywK:. Brai rachunków może b)t
potraktowany jato fałszowanje
zeznali podatkowych. za co grozi
kara nawet do 12.5 mln zł.

Zarejestrowano

Bułgarzy

rolniczą "Samoobronę"

wybierali
prezydenta

Zwi~

Rolnictwa
_8amoobrona" został zarejestrowany
przez Sąd Wojewódzki w Wanuwie.
Jc::lt to trzeci po NSZZ R1 ,.5olidarmJAć• t kbłkaełl.rolniczych zwb,zek zawodowy rolnikówJak oświadczył
Zlwodo'llf)'

przewodnic:ącr komitetu zało.t,ycielsklego teao zwi4zku. Andrzej Leppcr,
jqo powstanie ,jest niejako tolllJek·
wenc:j4 waełniqszycb przejawów niozadowolenia roinitów i Judzi z rolnic-

lwem zwi~ycb oraz braku tonsck-

wentnyclldzialait ze strony istniej~
już związtów. Jesteśmy pierwszym
zwi4złjem zawodOwym w rolnictwie,

który powstal wnaturaJny spo86b, oddotnie". Zalotyciele ~ brali udział w ubieałorocznej ak(jji protC$1.1cyjne,i przed Sf;imcm.Za llljwU.niqIle ~k ~ odclut.eoie rolniclwi
oraz urucbomimie ~b ktedytbw lll
odtworunie produtqi rolniczej.

'

Bulprzy po razpierwszy od cusu
obalenia re:ti.mu tomunistyt:Zne&Q Oraz po r.az pierwszy w historii udali li~
w niedziel~ do lokali wyborczyt:h,aby
wybrć prezydenta w woln)'t:h wy~
raCh. Obecnie u~uj~ sz.cf pań
twa bułprskiego Zeliu Zelew wybrany przez. parlamenl l sierpnia 1990 r.
uwatany jelt po1'o'IZ«lmie za p6wneaoraworytaMr6d21 kandydatów, z
któryt:bwi~klz.ołtjestsz.erz.ejniema

na. Kandydatura Zelewa 7&foszona
zostala przez zwi4Ut sił demotn·

KOMENTARZE
WkoncepQI fu.nkQonowanb samomtdu terytotialftego pnewłdJ
wuo, ie koalrolę WJdatlt.ów l dochodów w aminach pnepnnmlr:at
~ rq:lou.lae bb1 obrachunkowe. Nlestetr, do drlś n.łe zostały powołane. Mówi przewiHłnłcqcy senackiej Kombill Samo~duTeryto
rialDeao JERZY SIĘPIEŃ:- Jest
to skandal, poniewat gminy już
drugi rok pracuj4 bez nadzoru fi.
nansowego. Mogło w nich dojść
do przest~pstw wobec fiskusa z
powodu zwykłej nieświadomości .

. Koncepcje dotyczące izb obra·
chunkowych rodziły siO z dużymi
trudnościami a1e ani rząd Mazo..
wi.eckiego, ani Bieleckiego nie
przedstawił Sejmowi projektu ustawy. Senatorowie nie powinni zaj
mowK: si~ takimi sprawa.mi lecz
nie widzimy innego wyjścia. Nasza ko~a postanowiała wystą
pić l odpowiednią inicjatywą usta·
wodawcz.ą.. Nie mo:tna pozwo!E,
by gminy da1cj funkcjonowały bez
żadnej kontroli.
(el)

Przeprowadzka
prezydenta
W l połowie br. prezydent Lech
Wałęsa rozpocznie u.n:ędowanie
w pałacu Rady Mmistrów przy
Krakowskim Pnedmicściu. Do
tego gmachu przeniesie si~ Kancelaria Prezydenta, jego Biuro

Prasowe, dział organizacyjny, zespół skarB i listów oraz Rada Bczpiecz.cństwa Narodowego.
Belweder, obecnasiedziba prezydenta spełniać ~zie funkcje
reprezentacyjne i ceremoniaJne.

lycznych, ttbryzwyci~łwpatdzier

nitowyt:b wyborach do parlamentu.

NUMER JO

Oświatowy

rachunek
nieprawdopodobieństwa
W p~ aaiPOłbaJ• l hnttorudzc:alejPołskl,.u..łsterHab
o;lAHnoJSC_,
__

_ _ z.J _ _ _
iUiwH ~ JNifUl tldalaall w oł-

~·rttortauul:"'f

dualtde polsklep liikolaJetwa z
.,udeke~,prółtę

IIIIkrzeala się z ",.wc.n. ..,..._
cep bezreMck, • taUe ..... o

..........
_ _ o _...,_
_ _ _ .,.._
cqt"Jeh clłnJe Ikry Slbłak:twa
baiawltołity,.,rodulbntora

-wKiobc>,-SJP-

związku

z licznymi pyta·
niami MPiPS uprzejmie przypomina, iż od l stycznia br. obowią
zują nowe zasady tęczenia pracy
zawodowej z mo:tliwością pobierania emerytury lub renty. Osoby
osiągąjącc zarobki lub dochody
nie przekraczsjące w tym kwarta.le
kwoty micsi~ej 1.256 tys. zł
brutto mogą pobierE równocześ
nie bez ogranicze6 emerytury lub
renty przyznane na zasaduh osólnycb.
Zarobek lub dochód w granicach 1.256 tyS. zł- 2.512 tys. zł
brutto powoduje częściowe obni:tenio pobieranej emerytury- renty. Natomiast w przypadku gdy za.
robek ten lub dochód brutto przekroczy granicę: 2.512 tyS. zł wyratOilll w skali micsi~ej, wypłata
emerytury - renty jest zwieszana_
Dopuszczalne lirnity zarobków
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JASTRZĘBSKI, Jen:y KOZERA. Marek MACl/ł{X:JNSKJ

ldeepulcątlcfr. D~
Oświata wobec bezrobocia- tu
Dljwa.tniejszym problemem jest
s:Uolnictwo zawodowe. A. Stel·
machowski jest %WOleo.nikiem
ts::rtałcc:nia szerokoproftloweao w
miej3ce W45Łicb spe<;jalizacji. Obiecał, te pozyska łrodłi z EWG

~ rutruktu~.

Na zakoó-

na

Po zapoznaniu si~ ze !tanem
polskiej ~wiaty nowy minister
stWierdził, że lfłllloCPjest bu1tr.o
zla, a w a~Htóryek lziMzłaldi u-

c:zenic szef resortu zadctlarował
si~jato absolutny zwolennik bezpłatnoki ~wiaty. Katde dziecko
musi mieć jcdnat:owe szanse edukacyjne,
- Nic lfllm ml~tl.stu nie W$poml-

wetpnejllłi:Jia.Prr.elle~

eltdallly ate• ."..wMdt ,...
Doa ,t.c: ...a:rcidlkłQ de tep

ze llJaa.łli 1991 r. MW1bJ MM! o-

....... ..,.....,neo."_.._IG,_
dy? Tego nie sprecyzowano, ujprawdopodobniej do września br.
Minister zaproponował :dam8aleasady.)e4noUtecoW)'Daii"OCbeała petłqe~~ów. Dlaczegó:tby np.
zamożne samorządy, które pttc·
_kły już s:Uolnictwo na swoim terenie, nie miały płacić nauczycielom wipj? Dotąd było to niemotliwe. Powinno to, zdaniem A.
Stelmacbowskiego, urucbo~
nacisk nauczycieli na przejmowanie szkół przez gminy. lnna nowolć,
to zróżnicowanie płac wzależnoś·
ci od przedmiot6w. Dia4 tys. uuceydcUjęzrkówmdodaloeurop(j

sldch pnewldQje dę dodat.e:k ąec
jalay. N~wlęctj - 700 tys. :d dla ugllst6w,pozostaHpo400tys.łł.ara
.,-cyśdak.

Realizacja hasła pn. rarjooałl
:z:ac;i:a sieci IZkolDfj powinna przynie§ć pewne oszcz~noścf. Chodzi tu o placówki o bardzo niewielkiej jiczbie ucm;()w - kilku
czyk:ilkunastu. Tam, gdzie byłoby
ich mniej od przyj~ego minimum, ftrulllSOwan.ie spadłoby na
barki samorządów lub rodziców.
Rozglądającsi~ za osz.cz~noś
ciam~ A. Stelmacbowski dostrzegł sporą grupę: D&IICI1ckti ze
śrHillm wybdak.:eałe• - stuo~ onl l7 pme.ltairy l Ulster awda., :te nie powłnnl pracont. Nie
wołllo ldl alnldłllae. a w l)'łudł,
gdyalebędzie wyboru, tylkezaJIO~ mlalstentwa. 57 tyL uucądeU

lub dochodów będą rozliczane w
skalico najmniej pólrocznej i zawsze określane w kwotach brutto.
Wczcśniejszcemeryturyprzyz·

nane pracownikom zwalnianym z
pracy z przyczyn dotyczących z.a.
kładów pracy lub pracownitom opiekującym siCIdziećmi

wymaga-

jącymi stałej

opieki- są zawieszane naczasosiągani.azarobk6w lub
dochodów (bez WZgl~u na ich
wysokość). Obecniejednak Sejm
rozpatnije rządowy projekt, :zgodnie z którymrównież te emerytury
bę:dt.ie mo:tna łllCZ)t- z pracą
zarobkową na ogólnych zasadach.
Ministerstwo wyjaśnia, że
obecnie obowiązujące przepisy w
tadnym przypadku nie przewiduję możliwości utrat}' emerytuJ)'
lub renty, tylko zawieszenia jej
wypłaty na czas osią&a.niaokrc:ślo
nych zarobk6w łub dochodów.
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Ile może zarobić
emeryt
w

__ _

kor.eyst. z •rłopów lila pontowaała
zdntwil - alakler ,....,ue kosdaal tycfr. ...,.. ~i Miótentwa Pracy l Polbykl SoąalatJ.
f'MI1 tet załec:eała co • 1.22 łJS.

nol op1Dnowturym$kolal no bonkpawiedział A. Sygut, nawiąz4i4C
do tYtułu publibtt:ji w .Rzeczypospolitej", gdzie infonnowano o
pomyśle A. Stel.machowsk:icgo,
by u.wies~ obsług~ zadłu.1cnia
WC'o'(Jt~tr.znego, aby i banki ponosiły koszty kryzysu. - MQ.J lcom~n·
111rz do wypowiedzi ministrat Myilr. J~ program, }aleJ Zllpret~ntowo/,

jat bordw Dmbit'f)l. Jat~m pd~fl
podziwu dlojąo op(J'mizmu l woli
działania ...
NaJety jednak sprowadd r:;zytelni.ków na :tiemi~. Po spotkaniu
z ministrem edukacji przedslawiciclo departamentu fman!JÓw z.a.
poznali turatorów z prowizorium
budtetowym. W t lorutalepnewld:duouołwlatt; 8błii90IIlld:d,z

tcao u plaeówkl pnnnwlzo•e przez
MEN-7 hłll369mW:d. 91 proc.t2j
kwoty poc:Wo-. pa.et l podto«ae
(aqrody, fudaszsodalaJ, aleszb.ało"'f). Pnoltale 9 proc.., CZJU
600 mld Ił. będJJe .. po%OSł:ak wydatki Z"lfll&:aDe z fwlkdoaowaaiem
calq:e syltemo ołwlaty w Polsc-e.
Mlesłęczale ujedao wojewódzrwo
wypadale ok. 4 .W zl. Powlaoo
WJstan:zJtu rquladęzobo".q,zd
wobK buków, ptte4slębłor:stw, 1
lakł.e Dllhtłellla W)'lllkWeco z
kosz:tów ea,lutadl oblekt6w (u
IOeleccQ1ale u ~ kwotę 30
.W :d), a takie oa ble~ t..ałr.Qo
IHIW"IUlle płacówelt. Tak wtdale
wy~ oświatowy nchu.aełl nlepn~wdopodobldstn.

BOżENASMORAWSKA

Obniżka renty
niebyła
przyczyną

samobójstwa
Rzecznik prasowy ZUS Bogdan S~piefl poinformował 12
bm.., te przyczyną samo66jstwa
77-lctniejMariiWali-oczymdonioala pi4tkowa prasa - nie była
_.drastyczna oboitka renty•.
W piśmie, przesłanym PAP,
necznik ZUS stwi.cn:tza, :te M.
WaJa rzeczywiłcie pobierała niskieświadcz.cnie, alejego dalsze obni1enie było chronione przez ustawowę kwot~ gwarancyjłlll

800

tys. zł. Ponadto przysługiwał jej
dodatek piel~gnacyjny z tytułu
przekroczenia 75 roku tycia. Wysokość jej rcntyza styczeó wynosilalącznie897.700 zł, a nie603 tys.
Oddział ZUS w Rybnilu nie popeł
nił więc żadnej omyłki w naliczeniachjej świadczeń.
(PAP)

Redaktor wydanta
Andrzej Załuckl
Redaktor depeszowy
Marek Madągowskl
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pokojowe ONZ w Jugosławii

Gdyby prezydent

Niosący

pokój
wylądują w oku cyklonu
Almia ju&osłowilllst.a mi.ta
pcłncprawo:r:estnelić śmiałowice

z obserwatorami EWG - ołwiad·

musieli prurwać działalnoś!, na·
razilisie radykalnym serbskim politykom i komentatorom, bo nie

c:r:yl w wywiadzie dla Radia Nowy

stanę:lipostronieSe.rbii. Nowena·

Sad Vojislav SzcszeU, przywódca
Serbskiej Partii Radyb.loej,jedco
z najbardziej populamych polity·
kbwserbstich. Byli oniamiaobie
winni, bowiem łamali wszelkie reauły i wybra:Ji niewłaściwy kory·
tarz po..netnny. Szes:r:eU złotył
patulacje piloiOWi
który
~miercił :r:qranicmycb emi·

dzieje budz4 wysłannicy ONZ, ale
zapewne tylko do czasu, &dY ot.af:e się:, .te takjak wię:ts:wAć łwiata
nie utot.wniĄi" siew pełni :r:c sta·
wianym przez radykałów .ponad
ws:r:ystlo•scrbskiminteresc:mna·

.rruaa•,

rodowym.

wraz z prezydentem Miloszevi..
ciem ltl..li Ile od dwóch eyJOdni

.to tysiecy narkomanów nic
nie zmieni• - powiedział w Pi4tek
wieczorem w tym samym proparnie Radia Nowy Sad, Mirko JovE,
przyw6dca i.nną:o stronDictwa
nacjonałistycmeso. Jeden :r:jeao
tojusmit6w dwa dni wc:z.dnicj

zwołcnnibmi

~mił,it~(ICUIY

s:arius:ey,cbwal4caoza,.prof~

oalizm i zdecydowanie•.
Socjaliłc:i

(dawniej komunik11

przybycia sił pokojowych, choć od wneao poc%41·
tu konffiłtu błotowali taq wtał
nie motliwo6ć, proponowu14
pne::t EWO jut w poc:qtbcb lipca. Machina propqandy wojennej,klól'l~Pf'Zezostat.nie
półroku,kfl:ciJiłjcd.natn.adaJiw
łrodbcb
pn:cbzu

maaowcao

~· nie koócz.tee sie dflk~.
w których pn:eciwnicy przybycia
.blekitnycb hełmów" cz.ę:sto bio'1
IÓil· Wysłannicy miedzynarodowi,ob.crwator:r:yr:zyneutralnitolnieru traktowani Sił wci4t w ka·
teaoril.pr:r:eciwnik6w" lub .,soju·
s:r:oit6w". Obserwatorzy EWG,
którzy po śmierci p~iu kolee6w

korpuspotojowJONZro:r:siejejedynicAlDSwJuJOłfawii. Wcdłua:

Jovicia, dla ochrony tc:rbskich obs:r.arow w innych republikach potrzebna jest raczej dobrze u%brojona armia 40 tysieey serbskich ochotnik6w, która zdławi tc.t bunt
muzułmanów w samej Serbii- w
Sandxaku l w Ra.rzce, czyli Kosowie.
Prezydent Serbów :r: ~iny
Milan BabE, który jest głównym
oponeotem Slobodana Milos:zevicia i Jc&o kooc:cpcji z&odnej z
planem Cyrusa Vance ·a. zarzucił
prezydcnlowi Serbii dokooywanie rozłamu w rwodzieacrbskim,

Grypa rozkłada Amerykę
Amcryk.ańskic

rcdcralnc wit·
dze sanitarne potwierdz.iły to o
czym od pewncao c:r:asu wied:r:iał}'
jut prupełnione sz-pitale i k.liniki:
W USA panuje epidemia pypy.
Uc:r:nc przypadkj zaon6w za..
notowane w ostatnich tyaodniacb
grudnia ubicałe&O roku, a takte
pierwszych tnodnia<:h styc:r:nia
br. w USA zaniepokoiły ur:r:Qdników Ołrodk..a Kontroli Chorób,
którzy nie ukrywąj4, te w Stanach
Ziednoc:r:onych nalc.ty mówE o epidemii lej choroby. Wszystko
wskaz~ e na to, te ta pierwsza epidcmiagrypywtym~uod 19g9 r.
moto rozs:zcl"l)'Ć si~. poinformowała Orbenla Stewan, unę:dnicz·
b administracji szpitala miejskielO na pn:cdmicściacb Atlanty a w
innych szpitalach równici zaczy.
na brakOWIĆ lótek. Zdaniem

wbdzsanitamycb pypa była bez·
poiredni4 Pf'ZJ'czyrl4 7,2. proc:.
przypadk6w qon6w pacjentów,
którezanotowanowl21 m.i.astacb
~tych monitoringiem Ośrodka
Kontroli Chorób. Władze amcryk:aństie ustaliły, .te epidemia Q&lasunajest wówczas Jdy wsbf:nik
zaon6w pnekrac:r:a zaplanowany
poziomjak np. 6,2 proc. na ten rok.
Z powodu zachorowania IlA
g:rype, Wdej zimy w USA umiera
24 tys. Amerykanów. Choroba ta
ru\iczę:ściej dotyka osoby w star·
s:zym wieku. Objawia się: wysokĄ
temperatuflł, b61ami w kołciach,
dreszczami i skrąjoym zm~
niem a przenoszonajest ~
ciej pn:a wirusy unoszące się: w
powietrzu a ta.k1:e_.przcz podawa-

~~n;:~~}~~~~~:~*~:~

tanu, a nawet poza terytorium
państwa kaiciclnc&o.
Według włoskiego dziennika
,.La Stampa'" propozycję: taą
Z&łosił wenezuelski kardynał Rosalio Ca.stillo Lata, który jest mini·
strcm finamów Stolicy Apostolskiej. Ogłosił oo w czwartek przebudowo schroniska łw. Marty,
które Ulljduje się: na terenie Watykanu na lewo od bazyliki łw.
Piotra. Bazylika ta ma być przcbu·
dowana na nowocz~ rezydcn·
%w której motn.a be<J,zie pomie..
ścE 140 bidynałów - uczestni.
kbw konklawe.
Zaodnie z rqulaminem wyboru papieta kardynałowie mu.5ZJ1 o-

....;..

Kompromis

w sprawie

Flotr ez.-lldej
l!bporci:r:~IUtrainy~

• Kijowie koa1promiJ WIPfllrie Aoty
~.Weclłuł dotumcntu
~podniud)'lku4lwKijo

wie, UtrairY. uznała, itjodynie ~
A01y ~ wchodzi w
atJ.d .KI lił lbrojnycb• - stwierdza

wspólny komunikat.

{PAP)

bradow.! całkowicie odcię:ci od
świata zcwoę:tnnego, aby
unikoąć wszelkich presji dotyc:r:ą
cycbgłoso~. Do lej pory, kiedy konklawe odbywały się: w Kap-

moali

licy Sykstyósk.icj, kardynałowie
mieszkali w qsicdnich pomieszczeniach. Były to więc zarówno
cele klasztorne, jak te1 wygodne
apartamenty, ale czasem koryta·
rze, a JU.wet pn:ejścia mi~dzy po.
kojami Jeśli n:cc:r:ywi.łcie przy okazji ~pncgo konklawe kardynałowie~ mieszka{; w schrooistuśw. Martytowówczasnie~

mogli obradowat w Kaplicy Sykstyńskiej, oddalonej o 400 metrów.
Wiele więc wskazuje- z,godnic
z tym, co proponujekardynał Lata
-.te przyszłe konklawe od~c
si~ Masnie w schronisku św. Marty. Tu przypomnijmy, te papieży
wybierano nicraz poza Watyk..a{PAP)

Pn:zydent USA GeorJc Bush
swo.ie&o osobislego lekarza, aby uezypowaf z

'l.lekcewatył radę

udziałuwurocz)'Sl)'Dlpl'zyjeciuw

środę: w Tokio, na którym zutabł i
został odwie:r:łony do swojej rezydencji, poinformował w sobotQ

• Wasbinston Post".
Bunon Lec., lll osobisty lekarz
Busha, kilkakrotnie prosił prezydenta. aby ten uczypował z udziału w pl'"ll'i9ciu wieó~cym

dłuli

i wyczerpllMcy dzic6 wypeł

niony spotkaniami i oficjalnymi
rozmowami z delep<;j,japoós4
lqrypiony prezydent po prostu nieposłuchał lekarza, niechcąc
zawieść oc:r:ckltiącycb na nieaa.
&o6ci. ~e skończyło się~ dla
pre2ydenta niet.byt przyjemnie.,
gdytzaslabl i upadł u boku swego
gospodan.a, premiera Japonii
Kilchi Miyazawy.
(PAP)

Nie wolno fotografować
mdlejąa!go prezydenta
Nie wolno foto&rafowE mdłe..
prezydenta i pobz)"'>'K:
tych obrazów publłcznie. Do tcao

W:eao

..ruo.tudosztijapoóscyaospodarze prezydenta Busha. Url4d premieraJaponii złotył protest w kierownictwie pallstwowcj japońs
kiej sied telewizyjnej TV NHK za
nadanie filmu, który był rejcstrac..;.scenyomdlcnill upadku prezy·
dcnta GeorJe Busha na ofi<;jal·
nym przyjeciu wydanym przez
premiera Xiichi Miya.zawę: . Film
nadany przez NHX ukazywał
m.in.omdlałego Busbalc!4ceao u
stóp skonsternowanego Miyanwy.
lnfonnuj4C o tym japońska agencja Kyodo powołuje sie IlA pracownika biura rzecznika prasowcs;.
go premiera, który miał powie..
dz.ict, te NHK złamała ustne zobo~c, te bQdz.ic fdmowała
jedynie oficjalne W)'S14))icnia Bu.
ba i Miyaz.awy. Jednoczdnie po-

wiadomiono kierownictwo NHK,
te w przyszło6ci nie bQdrie miała
prawa tmwnitowania na :tywo
tadnych oftc;ialnyeb pr:r:yj(t .
Rzeanik NHK upn:ec:r:ył informarJI Kyodo twi~ te sieć
nie otrzymała tadneao protestu z
urzę:du premiera ani tct ukazu
~i z uroczystolei ofiCjał·
nych. Jednocze6nic I"ZCCUUi.k dodał, .teNHK niezłamałatadnej umowy, gdyt scenę: omdlenia Busha zarejestrowała Urnera usta·
wionaw sali recepcyjnej. Kamera
działała aulomatyc::r:nie, bowiem
wczdnicj wyproszono :r: sali
wszylikich dziennikarzy. Pooad·
to incydent wydarzył się w chwili,
&dy oM,; metowie stanu mieli wy&łas:uć przemówienia. Gdybyś·
my nie nadali leJO filmu - dodał
rzecznik- oznaczałoby to zaniedbanie naszych rutynowych obowi.tzk6w środka masowc&o prze-

kazu.

(PAP)

Gamsachurdia nie rezygnuje
.MoR poelit się: do ~l tylko
wówa:as,Jdy moi wyboreyodbiortmi

moje po.,- ol;wiadc:r:yt ot.Jony prezydent Gnaj{ Zwiad Gam.cburdia.

1Jmat Ołl

działania opozydi u

pucz. i

niewytluc::eył,teJtanic rY.CZCłcemil"

racyjnqo

f%4du.

Gamsacl:lurdia

ot.

wiadC2;)'ł,tewyjochat:r:~uniedlat&-

Litwa

Drożej
Trzecią

nierę:ki.

Przyszłe konklawe
poza Kaplicą Sykstyńską?
Przyszłe konklaYr"e, czyli zaromadzenle kardynałów pOihvię:co
ne wyborowi nOWeJO papie..ta,
mo.te obradow.! nic -jak do tej

w imi~ niepewoych para!Kji
miedzyttarodowycb.
SytU&Gja "starej• (z ramienia
EWG) i .oowej" (z ramienia
ONZ) ekipy obserwatorów bedzie
w nąjbllts:r:ym c:r:asie bardzo trudna. Jeb zadanjemjcst .podtrzymywaniepokoju•, tymczasemjest on
niczwykle kruchy i mo1e w Wdej
chwili przcstć Istnieć - wówno
w Chorwacji, jak w Bośni i Hcrceaowinic, a taktc w samej Serbii.
Ministerstwo obrony opublikowało pierwsz.e wyniki śledztwa w
sprawie zcstr:r:clen.ia śmiałowca
EWO, Stwierdz.~Ac:e. it chodziło
o .pr:r:eoc:r:cnie• wielu orp.oów.
Cyrus Vance absolutnie wykluaył motliwolć bł~u, jako przy·
czyny ttqedii, scwicrc1z.IJ4c.. i.t. było to .bezduszne, brutalne ub6jstwo nioqcycb pokój•. Obie te oceny, a takfcwiele innych komcn·
tany, ob~cyc:h cz.pto same
ofiary, nadały wszystkie śroc;lłi
pn:ek.azu, stojp po stronie Serbii. ~~je zwykli ludzie, ale
taktc tohUcrze pn:et~4cy
chwilespokoju na rroncie.Znajc z
pewnołci4 równie.t 50 oficerów w
mundurach sił ONZ. ora:r: 200 obserwatorów europejskich, w tym
siedmiu Polak6w, którzy przerwali pokojoW\ dt.iałalnnłć, czekając
na nowe, wiarnodniejsze awa·

posłuchałlekarza

nie znaczy więcej

od listopada ub. roku
podwytkę:
cen
detalicznych
mieszkańcy Litwy pn:yjeli ze spokQiem i bez więbzych emocji.
Tym razem koniec:r:nait podwytek rąd motywuje liberali:r:acją
cen w R~i i innych republikach
b. ZSRR. &dzie nicjednokrotnie osignfły one wytszy poziom ni1
IlA Litwie i w dwóch pozostałych
republikacb nadbałtyckich. To z
kolei- jak si~ tu twierdzi- spowodowało srotbe. te stosunkowo
dobr:r:c (w porównaniu z innymi
republikami postntd.zicckim.i) za.
opatrzone litewskie sklepy ~
pustoszone przez przybyszy z 54·
siednich republik.
W wyniku ostatniej podwyili,
ceny artykułów spotywc:r:ycb na
Utwie bardzo zblityły się: do wytszego dotychczas poziomu cen obowiązujących od pewne&O czasu
na Łotwie i w Estonii., a c:r:asem
przekroczyły &O. Na przykład
chleb kosztował na Litwic dotychczas 1,42-1,88 rubli, azdrotał do
2,25 - 2,52 za q. Na Litwie taki
sam chleb ju.t od dawna kosztuje 3
- 4 ruble, a w Estonii do 6.
Ka wołowiny kosztował dotycbc:r:asna Ulwie 18-22 ruble, a
obecnie- 28-40 rubli. Na Łotwie
k& wołowiny kosztuje 35- 50 rubli, w Estonii 2Q- 25. Wieprzowina

zdroiała na Litwic z 19-23 rubli
:r:akgdo27- 39.Na Łotwie kosztu·
je ona 40 - 70 rubli, w Estonii do
30. Masl:o IlA Litwie zdrotało z 22
do 30 rubli., tymczasem w Estonii
kosztujeJ S rubli,anat.otwieat70
-IIS:zakg..Butclk..amlek.a,która
dotychczas kosztowała na Litwie
61 kopiejek, teraz kosztuje 90,
podczas gdy na Łotwie 2 - 2,25
rubla, a w Estonii0,70-1,.50rubla.
Ceny te obowi42u_M w handlu
uspołecznionym. Na woloym rynku bazarowym 14 one jeszcze wyts:zc. Wieprzowina na targach w:i·
lcńst:icb kosztuje od 80 do 120
rubli, kiełbasaśrednio 175, masło
80 rubli u kg. Drogie 14 ,klt:a, za
które trzeba ju! płacit po 2 ruble
(w sklepie 80- 90 kopiejek). Godne uwagijcslprzy tym to, te ceny
na rynk..acb litewskich, łotewskich
i estońskich Sił często znacznie
niiszc ni.t np. w Moskwie czy Petersburgu. Tamwicpnowinaosl4p cenę: 300 rubli, kiełbasa 190,
masło300 rubli za k&.Jł.jlla 4,S rub-

la.

Wraz z podwytą cen artyku·
spotywczycb ma być wypła·
COIIA kolejna rekompensata wy.
nagrodzeń za p~. W styczniu,
podobnie jak w grudniu, zarobki
w sferze bud.tetowcj ~ wzrosnąć średnio o 40 proc:., a w sferze

łów

produkcyjnej o 30 proc. Tym SI·
mymłrcdniapensja.którawlisto

padzie wynosila 1342 ruble, w
styczniu powinna wynieść ponad
2000. Nąjni.tsz.a emerytura dotychczas wynosiła (wraz z rekompensatami) 620 rubli, nljwyt.s:za
750. W styczniu r11.o1,J4 one wzros..
nąć o ok. 200 rubl i.
Powstl,je pytanie, czy :r:a te pie·
ni4dze motna się: na Litwie ulrZ)'mać . ludzie narzebJib te jest
cię:tko, tym bardziej, te w ostat·
nich miesiącach podrotały tall:te
artykuły pr:r:cmysłowc i ró!nego
~u usługi . Pralka, którajeszczejakieś 2 miesiące temu kosztowała 4 - S tyS. rubli, d:z~ kosztuje
ju.t 16tys.,lod6wki:zdrotałyz l,.S2tys.do6-8tys., mcble-np.rcply -z kilku do kilkunastu lub dwudziestu kilku tysię:cy rubli. Przy
tym towarów tych nie ma w nadm.ian.e, podobnie zresz14jak i artykułów spo.tywczycb. Rzeczy
podst.awowc, jak chleb, mJeko,
ziemniaki 14 w zasadzie w ciągłej
sprzcda.ty. Po mipo, sery, masło
tneba postaĆ w kolejce. Brakuje
cukru, ~i (mimo te 14 na kart·
ki), oleju... Asortyment jest tct
niewielki. Ceny wyt.sze, alePolsk:i
to jeszcze tu nie ma - powiedziała
pewna znajoma..
(PAP)
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aJe111n1ce
procesowych akt
pogro111u
Klauzuł4 tłjn~ci zostały O))l-

1946 r. Wszystko, co oajwa!niej-

zz.u.na.czeniem,itodgodz..20są

trzone akta procesowe w sprawie
poaromu .tyd6w w Upcu 1946 r.
pneałane z an:biwów U~u Ochrony Państwa do ~du Wojewódzk.ieao w Kielcach w zw14Du
z wniesionymi prud ten lJybunał
-o czym wspominaliśmy- trzema
wnioskami o uniewatnienie - na
podStawie Ultawy z 23 luleao
ub.r.•o uznaniu u niewatue orzeczeó wydanych wobec016b re-

su, zostałoju.t opisane przez krajowt i zaaran_iczną. wcale skromnil, literaturę: poświę:ooną pogromowi.Mówi.ącklólko: aktaprocesowe nie eksplodowały Wloym
objawieniem zdolnym zatrzeć
któ,.t z tiCZilycb białych plam cill·
ale czeQW:ycb na wyjaśnienie,
f.ado4sensacM r:zy odbyciem bt.tcymi po nowemu spojrzeć na to

doWJ(4'fu akta .prawy, obo~
wałaaodzioa millcyjna),ltali lię:
abst.raln.UIIC od ich ewentualnej
r:zy faktycznej winy - rwe10 n>du,ju ofiarami przypadku: waali
wsburU l sk.azatli. &jd odrzuca
wnioski obrony, it trybunał wojskowy jest niewłakiwy dla ądzc
nia D«<b cywilnych. Akta sprawy
wzbopciJIJ li~ o meldunki ze
.spontanicznych• muówek w zakładach pracy z qdaniami suroukarania .elemer:uów rc:a.t.cyjno - fas:zystowsticb•, ,.ntJmit6w"kt6rzyd4111,doteao,by .doprowadd do bratobójczej wojny
domowej•. To presja wywierana
naqd.llf)'buoałjesuurowy. Wobecdziewiociu oaóborz.eb wyrok
kary śmierci. Obrońcy na sali ą
dowcj pis:ą pi'OŚby o ulasławic
nie. N~utrz zostan4 one odrzucone i ~u In wieczorem zosca.
nie wykonany wyrok. Tak władza
zademonstruje swoją stanow-

p~nowanycbzaclzialalno6ćoa

rzecz niepodle&łeao bytu pazUtwa
polstieao" - wyroków wydanych
wówczas przez N~wyta:zy ~
Wojstawy (~puj4 rodziny
dwóch staunych na ~ jm.ien:i
oraz sbzany na ~ siedmiu lal
wię:zienił). W tych dniach s.d
Wojewódzki w porozumieniu z
lzb4 Wojskow4 &jdu N~wytsze
ao zniósł to zasltZCtenie wzbraniające dziennitanom zapoznanie się: z dokumentami.
Akta opatrzone syanaturą 9146
przede wszystkim uskakują
skromną

ob~toki4.

Mieszczą

wszystko - od prokuratorskich
przesłuchań
podejrunych
l
świadków, przez sprawozdanie

procesu po odrę:czny dopisek prezydenta Bieruta na p.Ubie o ułas
kawienie: .Nie stonystam z prawa łaski w stosunku do tadneao z
9 sbzanycb'" - w dwu ledwie tomach, a pierwszy to tylko bardziej
wypełniona papierami teczka.. Jak
oa dokumeo~ procesu., podczas którqo oa ławie oskartonych zasiadło dwanałcie 096b, a
wobec dz.iewię:ciu orzeczona zostałakarałm.ierci -Wstc,skromn.y
materiał. Ale tet zabrakło czasu,
by zebrać motliwie ~pełniejszy
materiał dowodowy, skoro tnlgiczne wydanenia na Plantach rozearafy się: 4lipca,ajut 91ipca zaczyna się: proces, który potrwa tn:Y
dni.
l wraienie drugie, pny uskoczeniu obję:tokłow11 akromn~cł4
akt. Otót ich lektura nie dostarc:za
- co wydać się: mo:te nieprawdopodobne w aytuaQi mitologizowania zawartości tych dokumentów nie tylko przez potoc:znt opinię:- nowych, poza wieloma watnymi, ale jednak szczeaółami, istotnych informacji zdolnych rzucCcświatło na dotycbczuow4 wiedzę: o wydarzeniach z 4 lipca
Odbyty w
przcdstawic:icłi

BielUu-Białej

7jazd

iztllekanticb dowi6dl,

te mamy w PołJce co nt,imnicj li'ZJ
tatqorie poliadaczy dypłomów lcbnkich: l) .,lcbrzy" polityków, 2)
.)etany" dyletantów, 3) !etany me-

dycyny.PoczynioocSJH)Ilnetcnieuusadnia trafno6ć utytcj peryfruy,a
ponadto wyra:ta w słowach to, o czym
wszysq Wpnr.wdzie wi~ ale bqj'
się: &toino mówić, 1t nie taidy wtałcł
cłel dyplomu lckar1kieJO jest IeD·
rzcm. Nie Wdy przecictpo~iadado
stalcczll4~omalćcWaludzkicao,

a zwłaszcza spoiObu Jcao iltni.enia w
~ym jwiecic, by m6tł skutecznie wspierat jqo funkCile i c~
~je przed przccł~cłami. Jedni
nieposicdlijqniadJ,alnnymr.darzyto się: to jut W dawno, te lektomyłl
noki4,b)'łob)'~odnichto

ru czcJ(It:ołwiet.. Nie mOA wi~ lea,ć , tojasne,niecbqjcdnall:~

z branty, Dadaljcw:zę usz.czytncj l
prz}'DOI:qCCj profity wi~tsz.e, mimo
wszyst.ll:o, nit hodowla bydła mloczncao. Dyletanci upnr.~ wi~dm
łllno6t quui-kll:arłq,aletane-~
ticycy twor:q blłlłlhl>e lobby izb Ie-

'•

.......·.

WSZ}'Ilto,costałosię:wówni~
~Y czwartek
dzień lipca.

w

słoneczny

Aleprz.ccid ~uwagi daJekieą
od pomniejszania znaczenia faktu, it oto z nuu;j ~nowszej m.
torii znika kolejna niewiadoma.
Akta tego procesu .sta.nowi4 zna.
ll:om.ity materiał do studjów dla
prawnika, historyka, publicysty.
Kielecki proces jawi się: bowiem
jako ze wszech miar polityczny.
Polityk.IJ nacechowane było w nim
wszystko. Przecie1 nic innego, jak
polityCZily imperatyw kazał wła
dzy w pośpiechu zorganizować
ten proces. Władza, która wiele u·
traciła w społecznej opinii po nicfonuonym dJa niej wyniku referendum, musiała sfabrykoW!Ć
wolę: ludzi, by uzyskać oczekiwa·
nyrezultat"lx tak". Po ki~ potrzebowała szybkiego zamanifestowania swojej stanowczatci i nie·
przejednania wobec Wf'OI(>w ludowego państwa, oo.,.·ego ustroju,
narodu. 4 lipca stworzył ku temu
znakomity pr1:tckst. Tedy akt osll:ar:tenia bę:dzic utrzymany w retoryce pełnej wrogiej reak.Qi, która ,.podję:ła usilną dzialalnołt
skierowanąprzeciw Państwu i Narodowi w formie wzmotonej akQi
terrorystycznej i dywersyjnej• jak perorowal prokurator.
Pośpiech, ja.ki narzuciła sobie
władza,

skutkował

działaniami

pozomymi pod płaszczykiem wymierzania spnlwiedliwośct Jest
ratące postawienie w stan oskar·
:tenia tylko dwunastu 016b, podczas gdy w wypadkach na Plantacb poniosły śmielć: 42 osoby, a
kilbdziesi,t doznało, aę:.sto powatnych, obrateti., Ci oskar.:teni
praktycznie pozbawieni motłi·
waści obrony (obrońców wyznaczono z un~u spałród na przykład cywilistów, doswczono im pisemka popołudniem 8 lipca
wieczorem w przeddzień procesu
tamich, ~Wfch się. na otół
wszystkimopr6a praktycznej medy·
cyny.
Tylkowtyehb;pchmosłapow

sut t.oncepc;ja przalawnqo &niotu
uchwaloocso w Bielsku pod lllZWł
_Kodeksu etyki letarst:iej•, ~
JOjutnapłas:zczytnieczystejabsttat-

weao

=*'·
Ale

przecie!, pomimo slogahaseł, pomimo d\tenia do
uzyskania jak oajszybszeso i dobitneso efektu p'ropapndowego,
pru:ciet ten proces ma tet wymiar
czysto ludzki. W~ce zdję:
cia ofiar (protokół z oglę:dzin
zwłok m6wi, it pięć OIÓb :qi~o
od postrZałów z broni palnej, pozostałe u6 zostały brutalnie uJDOnłowane, zmasakrowane), poru~ zeznania niektórych osbrtonych prz.echwala,Mcycb się
wrę:cz,jat. zadawali śm.ielt innym
ludziom, nie mieszcl.4CC się: w
człowieczym pojociu Jłon pełne
pyszałkow.tołci i chełpliwości oweso milicjanta, który z zi.m.ru1
ktwit zastrzelił młodą .Zydówll:~ i
jej maleli kic dziecko.
Czy z akt procesu wynik.a.j&k to
wszystko na Plantacb się: zaczę:ło?
Tak. Dokumenty nie pozostawiaj' w~ttpliwości, it tamyciliem,
który uruchomił lawino, był ów
dziewię:cloletnl chłopiec, który co zezruUe jeao ojciec - opowił·
dał, it w dniach, adyJOnie było w
domu, był wię:ziony przez .tydów
w piwnicy w kamienicy przy Plantach. sąd udało mu się: zbiec, Ale

nów i

Dwa szklane sloiki wywolaly burzę

Serce Borysa III
()dlayde zat.~

la. .Korrwnlld umlekill w słoiku

aarc:. ~ lu6le Boty.. III odnowiło spelculecJe l opowielei co do pnrcqn Mlo

serce nieznane/ osoby, aby w ten

-

spooóbul<rytprawdz/wltpny·
CZ)'nf lmlerr.i monatehy- otrucie
przez ludzi Stalina·.

Dwa szklane •o/ki- Jeden u-

Noukowcy,klóny fXZlłP'OW"·

wierający zabaiSIJinOWMe .ette,
drogi dokument ldentyfflcu/lfCY
Otg8n króla zostały odkryta na terenie stale/ posiadło«:/ Jvólews-.

dZJII dokładne analizy l badanie
setea monatehy zdecydowsnJe

m/1 Nauk w BułQBrll.
BcxysN!ojdecb<JIQOISk/eoo

/IICY/Odnalc/esllold.Wja)d~

Ide/ przez ełdPfl naukOWlf AJcade.-

eks-luóla na -wnan/u Simeona
Saxe-Coburg-Gotha zmarł w 12
dni po powrocie z Niemiec. QdzJe
spotlcM slf z Adolfem Hitlerem w
6ierpnlu 1943 roku. Jer/O nagła
śmie/t spowodowała powstanie
wielu teortl na temat r.jemnf.
został

a6bslolłl z Nttem Borysa IN oca·
lał wczasie eksplozji, kJedy to kowyl(opa/1 szczątJd ciała

munl*:l

króla w 1954 roku, a grobowiec
wyudzJH w powletne.
Simeon l OtU rea:zt.1 królew-

Mie/ rodziny oczeku/e O$l8tsczneł oplnH w sprawie śmierci

na rozkaz Hitlera.

Simeon 1~ kt6ty
m/e$zka w Madr)Oe bardzD uważ
nie lledzJ wydanenia w .swoim •
pal1stwle. Nie ujawnła te15woicłl
planów dot)a4Cych powrotu na

CZ)<:hokollcznokilm/e<Cikró/a.
Jedna z nlcłl mówi, te zamordo--

wany

odrzucili takc mo11/wo4!t. Twier-

dzlc.te ptZ)Cl)TlC lmletT:I Botysa
lllbyłlllrtY•takaen::a.z.a.tan.wił

gdyt 801)1S III sprzeclwfł s/f wysJanlutyddwdoobozdwkoncentracyjnyc/1. Historycy twierdzą. te

,.przodka·.

tron wBułfliJIII. Napodstawie wy-

Stalin był równle.t ulnteresowa·

powiedzi o.Sb blfskich rodzinie

ny śmlercilł monatehy, kfóty sku-

królewsl</eJ

tecznie

powstrzymywał napływ

król Simeon n }e8t bardzo ostrot·
nylcłrcewybntłodpowlednlmo

JERZY DANIEL

komunizmu do Bułgarii.
Spelwlac/8 wok6ł seroa króla
doszły do s=ytu, jego
chrze4nlak. 8otp Georglew o-głosił, te sen:e znaJezJone przez
naukowcdw nie Mlet.alo do kfó-.

natomiul etyka konkretnej

antyabon:yjny.,młotDaczarownk:e•,

jednoltkiludztieij,~wotrdlo

utwor7ll teru skrobantowe podziemie dla bopczy, zdołrlycb opłd
s:ttucznie ~Uzooe ryzyko. ull:oić
stołatane IWnienie fundamentali..
tów, "J)ychanych w nicprawo6ć

świadkowie

mówi.t, te

chłopiec

od l do )lipca był na podkieleckiej

wsL.
lstniąe

nym mk;ilcu l czasie. Jest to bowiem
twestil indywidualnych wyborów
WdeJO :t Dll i D.ISUJ(I iodywlduaJ•
neao 11osuntu do DOIZonetO w lObie
wzoccadobra l zła. Z leJO tet wzal~
necz cała nie podlep t.odyfibqi, a

przez~J,fUSZllioe. Jctcli
niemat.cszcicseyć a~ dostatkiem, to

Rewiry bezprawia

pnypu$ZtZIJ

s/t, te

ment na sw6J powrót na .łono ojczyzny". Obecna l)'tuaCia w Buł·

pod_ .. _ułatwfa
_kr61owl

gatfl rdwnlret nJe

(Al)
~ltiiiZ1lwł~ibez

wtad, lłu11Jiudz:iom, nie pytWoieb

mawialnrllat\ll, anJ teto wyznawane ideał)'. Rat\łilldobre imię: polskiej
medycyny i b)oć mote uda sił' im
pneprowacld M do lepszych c:za-

tów,wttórycl!nieb9dzjejutautOrów baniebnqo kodeksu, nic~
nUejsca na pseudomcdy~ aropopotn.ebr p.qentów Jl&Dł ai9

ck, a

~WJW4rac;i4.

Nadejdzie b)oć mate czu prywatrleJO Jwildc:unil usłuJ med}'CZD)'Cb,
jełliizby letanticnie~pnesz.b·
duć ,

a razem z nim heaemonil pac-

jentówdec)'dtQłcycbod~do

c;ji nadutyciem ło&icznym. Chce
si~ nam bowiem wmówić, te etyka
jell w ~Ie podzielni i mote pnybientrótDcf(l[my,ulcżneodteao, kto
miałby je.IUllawo'tiĆ.

Jest tymczUCm

tat.. o czym wie ta1dy atudent losW,
te czyny ludUie q, albo nie~ etyczDC,bez~natoc:z.yoccniajele

ll:an,iDtynierczyldoszard.Konkretne poatC;powanie jakiqm cztowiet.a
nie mote byf jcdnoa.ełnie etycr.ne i
nieetycZnc.Nicistnicjewi()Cet)'tale-

J4d6w " oszu.ttami albo przyatupa-

~ptt}'DI,jmnicjczysta,nr.d\Qii~
cnotli dziewic i łwię:tycb młodzian

mi.
Abon;jajestzla,amlmoto ~
........ _ ) d ....., ...

na mieć wuyst.t:iqo Dll'IL Tak postanowili przeinni Da biało politycy l

wszyscy &toslclele odmiennych po&·

dziejedynym IP(liiObem unitaniajeszcze ~Uzeto da. Nic powstny~.ki tadne zakazy,zawaze ~
lię:~liwckobietyiludzieo

potrz.eboycb unticktnok:iach, a poiródnk:ba.otowe~~lct.a
rz.ezrac:iilwejnt,iwytsu:jsprawooł

W.ta,-inzynlenta.

ci. a sami hipobyci, któi'ZJ uchwalili

\ ~ .; " i·' . '

. ...... t

t

•

,

'_~•. •

ków, albo rad:t lObie aama. Nie motdyletaDci, wspietanł dticlnie przez
&tołnycb protektorów.
l'ozoNła na szcz.ę'cłe lf'Upa leka-

rzy medycyny-jaksię:zdl,ie-•cz..
nłcjsza..
młodzi, dobru W)'kształ·
c:cni i ofwni Nie wdt,kli~ w jałowe
ctysputywizbKhlct.anticb,tnrQIJw

s.

_",_,..........,.

• ; • , ,· -, .. v• .. ·~

ko6caotym, tto i co robi z iebciała
mi.
Chorzy Przestallł bJ'Ć ubezwłas

nowolnionymi pmdmiowni niu·
rozumiałycli

praktyt..

StaDIJ

~~ peł

oopnr.wnymi wsp6łncownib.mi le-tany, zmuszonymi nielllllmlie polwierdz.lt w praktyce swoje tompcteoc;je i zabiepć o uznanie pacjel'ltów.
~ezałr6tnicezdail~
rozstrzJpć niezawilłe

qdy powsze.

cboe,anie~m.ok:zeiz,bfk:karUie.
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SŁOWO

STRONA 6

AUTOGIEŁDA

Kielce
Po m.ies~u energicznej reklamy coraz bardz.iej zapełnia się:
plac nowej giełdy samochodowej
przy ul. Zbotowej w Kielcacb. Po
raz pierwszywprowadzono opłaly
za wja.zd(IO tys.zł-w Miedzianej
Górzc70tys.)amimoto przedwczoraj oferowano tu ot. 400 woWw zaś wczoraj ok. 200 (fatalna
J>OBOO.).
-Docelowo na placu zmieści
się: ot. 600 wozów- mówi szefftt·
my ..Do-ce.ta" Ju Jqłe:lskl- ale
na wiosnę: urucłiomimy dodatkowy plac. Nie są~ abyśmy byli
konlrurencyjni wilOSUnku do gie-łdy Automobilklubu Kiele<:tiego,
która mote pomieś~ tySiące woWw. Giełda przy ul. Zbotowej
mote b)t uzupełnieniem, dla wygody Kielczan : blisko, motna
przyjłć pieszo i łatwiej traftć na okazyjną. cen~.

W Miedzianej Góm: oferta była znacznie wif'bza a wozy taJd.e

z

innycb województw. Ceny wywoławcze na giełdach przy ułZboto

wej i w Miedzianej Górze były
zblitone:
• llot lUp "19841 6-7~ mln,

t98Jr. 7-7.S m1n zł, tm 8-9,5
mln, 1983 9-12 mln, 1984 10-13
mln, 1985 13-16młn., 1986 14--17
mln, 1987 16-19 mln,19S8 20-23
mln, 19'89 23-26 mln (..BlS'"- 14,5
mln), 1990 25-29 mln {składak 17.Smln),l99131mln. Du1J'Jiat
8,5-10,5 mln, L981
9-11 mln, 1982 9.5-13 mln, 1983
11-15 mln, 1984 14-19 mln, 1987
21-22mln, 1989 28mln. POLONEl : 1910 IS-16mln, 1984 19-24
mln, 1986 25-28 mln, 1987 33-35
mln, L989 38-40 mln,,". 47-4!
mln, 1991 56 mln.
AUDI: "80" 1981 33 mln.,.IOO"
1984 80mln, 1991 6SOOOOM.F0...
RD: .,eskort" 1983 47 mln,I98.S SS
m1n (d,k,2), ,.słem'• 1985 67 mln,
.,orio•" 1985 78 mln..MERCEDES: .,200 D"' 1975 16 .ta. 1.979
40 ..... ,.1<0 D" 1979 60 mln, 1983
70mlnOPEL-1982 34(2)37 (d)) mln, .,o..ep" 1988 120
mln.RENA.ULT ,.18" 1980 24 mln.
VOLVO.,J45"19814SIIlla.MITSUBISID- BUS 1982 10 mln.
LAOA' 1978 13 mln, 1981 20
mln, l983 21-23 mln, 1986 32-35
mln. 1991 53 mln.OLTCT .,cbab"
1991 .SI mln(2).SIOOA: 1982
IS.S- 17 mln, ,.favorłt" 1990 72
lllllli.Trabut 1979 S mln. WARTBURG 1986 35 mln.
(U,DG)

Naijwię:kszc

zainteresowanie
budził w minionil sobot~ ,.cinquecento". Ten nowy model ,.flata"
ma 2-letnią gwarancję: na silnik i
6-letnią na nadwozie, ale i cenę:
niebagateiJl.lł. Ch.oć jest nieco
większy tylko od .malucha• kosz.*
to wał na giełdzie a1 76 mln 21, tj.
nieco ~.rotej, ni:!,.skoda- favorilka 135 L", z 1991 r. oferowana za
76mln zł. Niecostarszy typ.,skody
-rapid"z 1987r.-41 mlnzł.,.Cil
roen BX-. 14"z 1986r.- SS mln :zł,
,.ford scorpio"z 1985 r. -85 mln zł,
.ford escon" diesel z 1989 r.- 118
mlnzł,,.merccdes300D"z 1981 r.
- 5<4 mln, ,.opel kadett" z 1983 r.48 mlnzł,,.nissan sunny" z 1987 r.

mlnzł,l987-34mlnzł,1988-J.S

mln t.ł, 1989- 40 mln zł, 1990 44,5-52 mln z.l, 1991 -59 mln z.ł.,
Jm-66-69,5m1nzł.

,.FS0"19&0r.-11 mlnzł,198112 mln zł, 1982- 13,5 mln zł, 1983
- 15 mln t.ł, 1984 - 16,5 mln zł,
1985- 19 mln zł, 1986- 21.S mln
zł, 1987 - 25,1 mln zł, 1988 - 27
mln zł, 1989 - 32 mln zł, 1990 38,5mlnrl.
,.Fiat 126p.• 1982 r. - 9- IO,.S
mln zł, 1983- 10,8 mln zł, 198411,5 mln zł, 1985- 14 mln zł, 1986
- 15,8 mln zł, 1987 - 19 mln zł,
1988-12 mln zł, 1989- 22.S- 2S
mln zł, 1990- 27 mln zł, 1991 30.S mln zł.
J. MADEJSKI

NUMER lO

W Kieleckim Kombinacie Ogrodniczym w Plekoszowie lnnllikwidaQa.
Państwowe Gospodarstwo Roloe w Sędziszowie już dawno ulnlcilo zdolność kredytową.

Zmierzch pegeerów

-FSO"',...

-93 mln zł.
,.Polooez" rocznik 19&2 - 20
mln zł, 1983-22 mln t.ł, 1984-24
mln zł, 198S -26mlnzł, I986-28

LUDU

o.~~~·s.wtutwta~~r~Ju.a.,Mt.

IHskPrW;a.JU.Intl .."*""-11elllkłłC'ti~~-~DII
te&-.W.~IIit~~~PGI•~Jdll_,..._

kr~Jiief'lldaM~·~,.,_.,.d.,.u.......~-.,
~-t.łi!W.O!Mwlulllt~łel..,dl~· ............... _
~IUI!..tellle~•~•...._,il~w.....wt.!e-.

w Ildeckba Iomblaade Oc~ • Pldoacnrie likwida·
tor rozpoczął swoją pra~ l grudnia ubiegłego roku. Przygotowany jest jut program likwidacji.
370-osobowa zatop otrzymała
wypowiedzenia. Wię:kszość z niej
na pewno tmJdzic p~ w sprywatyzowanych utładacb gospodarczych wcbodzącycb dziś w
skład kombinatu, czpt zostanie
bez l.łlję:cia. A oto co w n.ejblits:zym czasie czeka Piekoszów.
Szkłamie wraz z zapleczem magazynowym, cblodnią i budynkiem
administracyjnym zostaną przekazane wdziert.awę:. Ofert~ złoty
ła spółka kilku pracowników
KKO.
Do dziertawy przezna~ona
jest tatfe tuczarnia w Gnic:tdz.is...
kacb-oferty złotyty trzy osoby.
Podobny los czeka bukaciarnię: w
Zajączkowic. W!IZ)'stkie pozostałe ~ci majljtku kombinatu zostaną sprzedane. Niedługo odbę:.
dzie się: przetarg masarni i ru:tni.
3 budynkiinwentarstiei57haziemi w Szcz.ukowicach, stanowi4CC
odrębny zakład gospodarczy, wyceniono na 8 mld złotycb. Pod·
czas pierwszego przetargu nie
znalazły one nabywcy. Za kilka
dni odbę:dzle ai~ drugi, a cenę: wywoławczą obnitono do 7 mld z.ło
tycb. Na razie nie wpłynęłatadna
oferta kupna.
Bloki miesz.talne i 3 domki
jednorodzinne, bę:dące włas
nością KKO, równiet zostar14
sprzedane. Pierwszeństwo w wykupie mieszkań mają pracownicy.
Do sprzedll.nia jest takie 1300
ha ziemi. 70 beklarówjut znalazło
nabywcę, który zapłacił u nie 850
mln t.łotych.
Trwa wycena maszyn i urzą
dzeń - razem 600 pozycji. Kilkanaście maszynjut zmieniło właś
cicieli. Sprzedane bodą równie:!
zapasy magazynowe- drobne narzędzia, zbote, materiały budowlane,jrodki ochrony roślin. Szuka
się: chętnych do kupna inwentarza 1ywego, m.in. 200 owiec.
KombiDal będzie prowadził
działalność statutoWij jesuze do
31 marca br. Zakłada sio, te likwidacja potrwa do końca nuija. Dziś

jeszcze nic wiadomo, czy ze sprzedaty przeznacz.onegą do zbycia
majątku uzyska się: wystarCZaJątli
sumę: na pokrycie dłuJ6w gospodaritwa. Jeśli nie, handel bę:dzie
trwał dalej.
Kilka dni temu odwiedriłam
PCR w Sęaiaowłe. Załap 1 dyrekcja zastanawiają si~ wspólnie
nad prz:yszłalicilj tego gospodarstwa, które ma w banku J, l mld
złotych nie spłaconego kredytu obrotoweao i jut rok temu utnlciło
zdolnolić krt:dytow,. Razem ze
zobowiązaniami pienię:tnymi ~

bec innych kontrahentów Sę:dzi
ma dług się:I'J4cy ponad <4
mld złotych. Jeśli dolicz)t do tego
p6ł miliarda zł strat za ubie&łf rok,
to sytuacja wyat!łda niewesoło. -l
co bę:dzic dalej? - zapytałam dyrektora PGR- Alłłłruja Bubow-

u/)w

*"to·

-Codziennie zaczynamy dzieli

właśnie od te.BO pytanil? - usły
s:załam. - Na ruie nie potnfuny

na nie odpowiedzieć. Wyliczyliimy, te dłuB bankowy stanowi 10
proc. ma,jąttu PGR, mo:!na by tę:
czę::.4ć sprzedlt, spłacE kredyt i zaciągnąć nowy na dalszll działal
ność. Ale czy jest to rozwiązanie
nadłu1szą metę:? Uratować by nas
jeszcze mORfy bonilikaly, prolongaty, czę:łciowe umorzenie obecnego kredytu, ale to chyba nierealne.
Na razie POR w S~szowie
regułamie wypłaca pracowniłom
pensję:, kilka razy zac.iąpno na ten
cel krótkoterminowe potyczki w
banku. Ale dziś trudno przewi-

Oceywikic.,UfiSUI:Wmyłlj&ticbł

lub piszemy o jlkiml wypad.tu, to -"•

łwialłacb pnczcał,dobfl:tie~

rzeczynalctałobypowledziet,jlll.m

autemjeebalapn.wca.Aicc:eywypada?
- A prz.edct ludzie cbcieliby mat

~Dimrozie.,lojednatłwią.A

Starachowice
Wczoi"Ąj17.4 autogiełdo
uznać

za

nieudaną.

wszystkim z uwagi na
frekwencję:.

nalety
Przede

nUnimalną

Przez stadion Staro
podczas kiltu godzin przewin~o
się: zaledwie tilkanaście pojazdów. Wśródnicb,niebyłoanijed
neao t.a,gnlllic.mego. Czy ma to

znacz.)t, agoni~ tej handlowej imprezy w Starachowicach? Zobaczymy z.a tydzień.
Ceny wywoławcze.
.Fiaty 126p•: 1979-.S mln,1980
- 7mln,1981-9,4mln, 1982-od 7
do 12 mln, 1983- IO.Smln. 198<4od 10 do 12 mln, 1985- od 9 do 10
mln, 1986- l.S,S mln.
,.Syrena•: 1974-2 mln, ,.1uk•:
197<4-9mln.
• ~)

W

1Utadl miały tmllinic OICrupć O

motliwołci~
Trudoo,pierwsz.ctotyupłot)'.To

IImO mobu. powicdzict

o premieno

nowcsoauLuFSM wBiclelku, tzw. cinquecento, tt6re wypadlłoby }Uoł nazwtt(tolcpKro&uJcclanRUc~.cu

k.iercczekj i pewno wkrótce, WZOfCm
.m•l u ch.~ pomyWowi rodacy JUoł 10

nuw.,.Dziennibnepruowi obf~
fowali.cvkierccr.ta•oa~IUO

nr,opisali.jecowadyiuletr,alcWDIPn.~rweryfikvJcZirÓlnioautojatioc

OOdopieroryoet.

_.,....

JQ~Ojatołdiatiqolubinnci(IIJK)o

rezullat? Wypadk6w jcsl znac:vDe
~ Dit byto, prxy a;ym ic:b oł"wuni

s., widnic piesi, ttóJycb Q.l)&looc świat

oddał byłym właścicielom to się:
odda i gospodarstwo przestanie
istnieć. Tylko co z zał014? Około
2001udzistraci pra~ . Tu w rejonic
Sę;dziszowa o ~ę:cie lnldno. ULJZymać się: z kawałka pola nie da
rady, ~e kolejna partia bezro..
botnycb stojlłC)'cb w kolejce po
zasiłek. Czy dla PGR naprawdę:
nie ma jut tadnego ratunku?

lozofia~-jłślimOwim}'

Dl

podpGr74dtowlli ·~ lej decy7ji bez
R.CmJIDia i cbocia! ".maluchy"~ trudem

l•

likwidatorujcdzjeidoPGRw~

d.z.iszowie. Co ~e do sprzedaty to sio sprzeda, co bę:dzie trzeba

wytseyeb racji- Ollltnio obowi~ fi.

wiaxmroówi4culiezyłbymtłonk:bow.,

oatuanil judy

wzi~a.

Dyrektor ustanawill si~ nad
~ukaniem hoptego sponsora,
który sfinansowałby"utup kiltusetsztukbydlarzc:tnego. Tenkierunek produkcji mote b)IĆ w niodaJekiej przys:złołci bardzo opła
calny.Aleczy~? Równiedobrze motna na tym interesie gro.
bo stracić.
Byt mate w niiJblitszym czasie

rł(;jalDie,jattoroówi.\.lnOf'd.•tubel.

wsey,tkicbcyfr,U~cbUR.C

trudnojd,lrqecticinicpowodzcni&.Naprlltę

jat długo mofna bę:dzie te
pensje wypł~. Na ruie q pi&n~e ze sprzedawania zbota z
mapzynów i z produkcji spirytusu. Tyle, te ten spirytus., to t.aden
interes. Gospodarstwo wytwarza
ao z wtasneao zbota w dw6cb gorzelniach. Za litr spirytuSu dostl,je
S tys. t.łotych,jedynym zyskiem z
tej produkcji jest pasza dla Zwienąl Gorzetnie tylko póki co q
wtasności4 PGR. na razie bowiem
nie załosił si~ ich prawowity właś
ciciel. Z 1200 ha u!ytkowanej ziemi, tylko 40 ha faktycznie nalety
do POR- reszta to skarb pa6stwa.
W owczarniach jest ponad 300 owie<: i około 200 .ia&ni\t, tyle, te
nie ma na nich nabywtów.Gdyby
rozwatać motliwałć dziertawy
pos:zczeJÓinycb cze;Aci ml\i4lku to
trudno byłoby znaletć w poblitu
cbf'tnycb do takiego pru:dsi~

cbodal:mo~stanowikorołlf11'
ICIDJII rounliW podcz.u .łwi4tecznych
blcłil.di llfOC:Z}'IlOkl rocWooycb, to o.

TROCHĘLUZU

Mok warto u progu Nowqo Roku
~ ·~ odpf#, odej§ć od tyeb

dMpeRcq

dzieć

Ztllemmyf.l~owytrd.IIIOC\ir.proa·

dclu"J:amOC:bodu,lic:qoato.tcttoł
kompetentny, obiekt,.me lm ~
co~tupE.Copn.wdls.,reklamy,lle

n.mutelewiz.)'jne,ollldyc;ji'łlłodnmie

uwet<Weckowie,tctat.dł.pliub.swój

ru Zicntustiqo pt _.Auto- Moto-F111-KJub•,wtl6rcjp~teao

NadodlletiJlrtiejecały~yrot:

cbiccb wiOlko - poliklej ll&f9dowaki
elakto bitdziej prr.ybli2yłabJ ewelllualnym oaby1n;:om I'IOWf ICJWV.l.razt4 w
tre,iu. tak t.rdz.o rakochmym w amc>
cbodacbjakf'obl:a,Mwettilta&odzinw

działwtyc:luta1dcaollltomobilist1-

tJiodniuptopiiiiLI~

bczpieac:ńJtwo

ruchu. O tym trzebi. pi·

IĆ i m6ri,Płuz.euwtelcwi7,ii

mo!li-

wiedu!o.OUkiedyona,mimo:r.mlan
p~W,Dlldomotoryul;:jisto.wiek_

nic b)'IOO,. :r.a duto. Okazało li~ te pod

delil:alnic., amhiwaleatny.
ZokuJINow-qollDkuszcroticjdfo.

tym wzcl~ llic si~ nic zmieniło od

Ji iUWRCJPI'IWQ!Cb{sluJI;b i DQWJdl)

cza6• tow. Oornulli: cllocil! wseya::y
lt p~ do SI!DOCbodu (włuaqo).

powłcdnny

lllllOdlodbwf:yt;zy

---·-· .

' ~ '
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NUMER 10

~d

Miasta i Gminy

w Kozienicach
w porozumieniu z Radą PracowniCZlJ
Gospodarki Komunalnej
w Kozienicach

Przedsiębiorstwa

oglasza konkurs IUI stlliWłfli.sko dyrektora
Gospodarki Komunalnęj
w Kozienicach.

Przedsiębiorstwa

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełni~ następujące warunki:
- wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne lub prawn icze
- staż pracy na stanowisku kierowniczym
mini. lO lat
- dobry stan zdrowia
Kandydaci obowiązani są do dostarczenia
ofert zawierających:
-zgłoszenie do konkursu wraz z motywacją
ubiegania się o stanowisko dyrektora
- kwestionańusz osobowy i życiorys
-dokumenty potwierdzającewykształcenie
oraz posiadane kwalifikacje
- opinia z ostatnich 5 lat pracy
- zaświadczenie o stanie zdrowia

Oferty w kopertach z napisem .Konkurs"
należy skla~ pod adresem: Urząd Miasta i
Gminy w Kozienicach ul. Parkowa S, pokój nr
37, tel. 14-21-23 w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie.
Oferty zostaną rozpatrzone przez komisję
konkursową.

O zakwalifikowaniu do konkursu oraz terminiejego przeprowadzenia kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Komisja zastrzega sobie prawo odstąpienia
od konkursu bez podania przyczyn.
Nie zapewnia się mieszkania.

z tekretarą

OJ-RADIO

POIPAGI:RY - osóloopolskasitł przywOławcz.a

Polsld Z~ Gludlydl Zllllad Szkoloniowo-PnNI•kcyjny
w Ostrowao Sw.
og/IISfJll i n prze/Mg ,Ueogrtllliaony na spn.edai niUJ w.ymienionyt:/1 pojazdów:
l. .polonez"- nr rej. KEH 570S- rok prod. 1989 r.-

cena wywoławcza 37.520.000- zł
2. "tuk A06B" - nr rej. KIT 625 H - rok prod. 1986 cena wywoławcza 21.000.000- zł
3. .star A200"- nr rej. KEH 244S - rok prod. 1984cena wywoławcza 45.000.000- zl
4.•robur LD 3001"- nr rej. KEH 413 S- rok prod. 1988cena wywoławcza 37.000.000- zł
5. • robur LD 300 l" - nr rej. Kll 678 H - rok prod. 1986 cena wywoławcza 33300.000- zł
6.•robur LD 3001"- nr rej. KEH 610 S- rok prod.l989cena wywoławcza 51.800.000 - zł
7. ,jelcz 706 RTO" - nr rej. KJG 356 U- rok prod. 1963cena wywoławcza 35.063.000- zł
8. Przyczepa camping N 126 D- nr rej. KIW 790 Vrok prod. 1980- cena wywoławcza 6.100.000- zł
9. Przyczepa K.M-200 nr rej. KEW 022 G- rok prod. t989cena wywoławcza 1.900.000 - zł
lO.Przyczepa wywrotka SFA-6T- nr rej. KEW 026 G- rok prod. 1989cena wywoławcza 14.250.000 - zł
Przetarg odbędzie się lO lutego 1992 r. w siedzibie firmy przy ul. Targowej 21 o godz. 10, 11 przetarg odbędzie się w tym samym dniu o godz. 12.
Warunkiem przystąpienia do przetargujest wpłacenie lO proc. wadium najpótniej
w dniu przetargu do godz. 9JO w kasie zakładu. Zakład zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub wycofania z przetargu niektórych pojazdów.

,..,.

oferuJe.·

_,.,~~~...

PW "TllADI:X'"

Kielce., ul. Włoszka 3/98
tellfu:430-19,
teł.

428-54

Rejonowe Prwl,siębiorstwo Gospodorłci Ko111111Ulinej
i MIRSZiwniowej wKońskich uL Wenna 8,
teL 34-97, 64-77

Loży~:QK7ne

infomwje zainlemowanych,

ie wdniu 13 stycznia 1991 r. o godz. lO odbędzie się
prutarg na wynąjem lokali uiytlwwych wKońskich.

· &czeg61owe info17111Wje woglosteniach
i wsiedzibie pnedsiębiorstwa.

..·-·-

Plml dr Reainie Dudzie
lden~...wnri PnycllotW Rejoaowej ~~rl7

~

dyrelr.cja i pracownicy

Bany Sdolaej ar l w Kielcach .,.,,
Skład

-~~·
MATKI
~ kolriuld i

Kol.

!zom
1łYIUJ

TRACZ
uc:urqo

wspólczacia
z powoli• Uoien:i

MATKI

........

·-

poao peo~q.,.;czae
,. Slbly I'Nslnoftj "'Z5

koledzy. Zespoili Opieki
Zdrowoóoej w KielcaelL

reklam: J.A.P - .Exbud lJ• Biuro Reklam .Słowa Ludu•, teł. 448-58, Kielce, ul TUJOwa 18. Redakcja nie odpowiada za trc6ć tamieaz.czooych ocfoszed.
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SŁOWO

STRONA8

wradomskimWPEc

Opał

•

na dwa tygodme

Zapay opału w n4o-*im Wo~PaeHębiorstwle.F.aer-

eełfkl Clepł.Dej ~ do 2A
stycmia.Tylkolqodnuimała;qb-

kle odblokonnłe tłostaw węgla ze
~ mo:fr au •clltoldł prz..ed
ziJDDem w młeabaladL
POBoda póki co, sprzyja. Jest
tet szansa na transporty z kopalfJ,
bowiem znacz.na czPć zadhd:eniaWPECzostalaspła.cona(dri~

ki dotacji z budtetu centralnego)
do kosztów eoerJii cieplnej, dla
spółdzielni mieszkaniowych. NadaJjednaknazakupopałuWPEC
musiałby zaciągnąć kredyt.

Udzielający

tych informacji
ADdnej Krupa. dyrektor radomskiego WPEC, wyjaśnił skulkitz4dowychpodwytekcenenergii. Nie poprawią one sytuacji fi.
nansowej przedsi~biomwa energetyki cieplnej, a pozwoląjedynie
na łatanie dziur w bucłUcie
cent.talnym.lstnieje tet obawa, te
i pa:{lstwowa rusa niewiele skorzysta na podwytk:ach, bowiem
mote si~ zwi~~ grono ~b
(indywidualnych odbion::ów clepia) nie płacących u energi9.

(w.s.)
------------------

Burmisłrzowie

W Szydłowcu CHibyto się w sobotę podeduale koaweatu blll1llłs
ln6w woj. radoiiUildqo. Pnewoclnlez~~CY Wlodzlmlerz Kuzępa powłedzbl D&ID

po ltbradadł:
z kurator
DzlerUno-*4 o konieaności przydzielenia środków
na prowadzenie klas .zerowych•.
Nasze budtety takiej pozycji nie
ujmują. Pienitdze q niez~ne,
oboj~tnie, gdzie te klasy po'llr'!ltan-., w szkołach., przedsz.k:olach.,
czytet gdzie indzll:,i.- Postanowi-

Rez.mawialiśmy

~

postanowili

liśmy, tezwrócimy si~ do Sejmiku

Samorządowego,

aby

dokonał

on

szctegółowej oceny administracji
wąjewódzłiej. Pragniemy otrzymać pełny bilans z wykonania

budtetu w poszczególnych jego
d.z.i.ałach.
Rozpatn;ylmmy tet
projekt utworzenia stowarzyu.enia gmin wo;jewództwa
radomskiego. Głównym jego celem jest nawiązanie bliłszej
współpracy, wymiana doświad·
cz.eó, wspólne szkolenie kadr.
w~pnie

(a)

Do tańca. .. i nie tylko
foyer WDK na
klelecldcllfllhtumoników przd;ylom prawdziwy
.nok. Nigdysala ni~ zgromadz/la a1
tylu stuchaczy zabrak.lo biletów.
Publlcznoić doU zróżnicowana,
l~ w przewaiJJ)qC() r:zfid- mlodzidowa. Zochęeona możliwością
posłuchania ruworów Michaela
Jadaona, Whitney HolUtOn f. The
BetJtles·.
Kanart przygotowali poprowadzi/ Jan Walr:zyński. So/islq
wi«zoru był Tadr:w.u. Golochowsld,
gro,jqq na saksojonie altowym.
Spośródjego bardzo dobrych araniarii każdy mógt "')'brać coi dla siebie. l tak. w pierw.nt:} cz.tid konartu wsly.neliłmy trzy ballady Whit·
ney Howton l cztery piosenki Mldlotla Jacksona. Zagrane przez
Tadn~sza Golachalukiego deplo f
namlt;tnle. Solista IWO.iqgtq wytworzył na sali atmotfnr takq, że nam,
słuchocz.om, wydawato sit;, li czo.s
się zatrzyma/.
Plosenld Michaela Jacksona
prut/stawione. w tt:} arantar;JJ z~
brzmiały zupdnie inaczt:} nli sły·
szy"fYjewradiu, telewiJji czy na kasetach. A.le inteml4}qro. Some uWchodząc do
piątkowy koncert

twory zyskały jakby na .powadze':
Poza (Ym były dynumiane f potywqjqa.Smoakudoda/oimznako-mlte wykorzystanie roiego ustawu
instnJmentów puku.ryjnycl! (gratulaqe dla perlcwUt6w M. FryntlSIJ,
B. 0/czylw, W. Michalka 11. M~
narczy /w).
W dftlgitj czt;śd kananu mtellś
"0' olw?jt; poslucltać klasyeyzujq·
ad muzyki Bmtlaów.l tu p11n Walczyńsld wykorzystał pewne mo~
mu.zycznechorakterystyanenp. dla
Ra,u!la (.Bolero•), Debu.rsy lgo
(.Popoludnlejauna•) czy P. Cz4i·
kawskiego (.Rom~ i Julia •).
$wierna zabawa dla słuchaczy f
jeszcze lepsm dla wykonawców, tym
bordziej że aranżer .dal pograć·
orkiestrze. W.rzystlde Instrumenty
mlalyswojesolówkl. Były tok nietypowe ustawienia jole np. : kotły z
dzwonkami, tuba z pikuliną, kontrqfagot, basklamet l tuba. NaJdaloby podrwolit txdq orlclestrr za
muzykalność, elas(Yczność 1 entuz·
jazm z ja/dm grało ten dla siebie

LUDU

W portfelu prominenta
.

JERZYSTĘPlEN,senatorRP:

- Popieram ten projekt. Ustawa umotliwi społeczną kootrol~ dochodów osób pełniących funkcje
publicme.Terazosobytenara!one q na roz.ma.ite podejrzeWa i
pomówienia. Sły.s:ulem rótne
plotki na temat moich rzekomych
dochodów. Mój m.ąiątek to mieu.kanie, które raz-em z tonąmamy w
Kielcach. Nie posiadam samochodu (..ma.lucba'" sprzedałem) ani
jawnych, ani l.ajnycb udziałów w
spółkach (symboliczny udział w
spółce "Gazeta JGelecb" sprze..
dałem dwa lata temu). Moim
źródłem utrzymania jest pensja
generalnego komisarza wybor-

~~ŻEF PŁOSKONKA,

wojewoda kielecki:- Uwatam to za
normalne. Tai.jestoacałymświecieitakpowinnob)'Ćunas.Kiedy

ja zaczynałem uf""Z9dowa.nie, składało si~ taą deklarack. ZrezygnowaJem wtedy z.e wszysilich udziałów w spółbcb, m.in. w "Gazecie Kieleckiej•. Trzeba jednak
wziąć pod uwag~,te l udriepracujący na takich odpowiedzialnych
stanowiskach nie kończę pracy po
8 godzinach i odpowiednio ieh z.a
to wynasradzać. Ze swojej pe~i
powinni utrtyllllł siebie i rodzi.
n~. Wobecnc:j.,.w.Qfkn,iujestto
batdzo trudne, ale w przyszłOlici
trzeba to brat pod uwag~.
ROBERTRZEPK.Ąprezydent

K.Jelc: - Jestem za. Taka dekla·
racjajest wygodna. dla ludzi spra·
wującychja.ąkolwiek władz9. nie
tylm związanych z. administracją
pa..6stwową i parlamentem. Chro-

wanejuczciwołci (a

takistan mo-

te potrwat około półtora roku zanim nie wykształci si~ specjalistów), miasto nie mote oddać majątkuwobce~.Mammieszk:a-

nie własnościowe i samochód.
JULIUSZ JAN BRAUN, poseł
z IGelc; - Na łvfiecie obowi4zują
takie zasady. Powinny obowiązywił takte u nu. tródłem u trzymania mojej rodziny jest ryczałt
poselskipluspen.sjatooyorazniewielkie honoraria dziennik:arskie,
poniewatniemamzbytdutoczasu na pisanie. Al)jja, ani moja tonanienaJetymydondnychspólek i niemamy innych dochodów.
KRZYSZTOF
DEGENER.

K.atdyktoz.aczynapracęnastano-

wisku publicznym powinien skłatakie oświadczenie. Kiedy bKielc rozpoczynał działanie,
wszyscy jeao czlookowie przeds..
dać

fZ4d

13stycz.n.iawsiedzibie2'.anądu

Lesuk B"IOJ.
Tegoaamegodlliaogodz.l6na
spotka.niezpotłem Jaa~~JZemKo

Publlcvtość d()-magalasi~bis6waowaQomnieby
lo końca..
ANNA KllSTRA

q zaprasza do Domu Kultury
mieszk.a..6c6w Włoszezewy Konfederacja Polski Niepodległej.(el)

tejcbwilibudtYę:kokiółłw.Kazi·

10bm..ogodzinie23 na terenie Paftstwowej Stadniny Koni
popełnił samobójstwo 30-letn.i
ZygmWlt M. (tonaty, czworo
dzieci w wieku 6-lllat). Przyczyną samobójstwa były trudn~ci
materialne i brak środków na ulTZ)'ID.aD.ierodzi.ny.
• W Klekacll na sbzytowaniu
ulic Tarnowskiej i Ściegienneso
IObm.ogod..zin.ie 18wpadłpodsa
mocbód ~. 50-letni Jerzy P.
ponosqc śmietć na miejscu.
• W Ilebdl na ul. Cb~s.kiej
II bm. o godzinie 13 Dariusz M.
łów)

Oat 24) kieruj~tc samochodem
. BMW'" zjechał na pobocze i ude·
rzył w drzewo. Kierujący doznał
obrateńciała,ajadącyz.nim pasa·
ter 28-letni Janusz F. poniósł
śmierć na miejscu.
• W IGełcach na ul. Dalekiej
10bm.ogodzinie21.1Sokoło lOosobowa grupa młodych ludzi za.
cl.9ła demolować wn~tne b·
wiami .Bilarddrint'" powodując
dute straty. Przybyły patrol policyjny zatnymał trzech wandali,
których umieszczono w izbie wytrzdwień.

*

fłrokun.tor rejODO"'Il' W Kiel-

caclJ ustosowal dozór policyjny
wobecAdnana D. (lat 24), obywa·
teJa Jugosławii, przebywającego
czasowo w Polscc. W Kielcach ugodził on netem w klatk~ piersiową

Dariusza B.

• W Kielcach na ul. Warszawskiej 9 bm. o godzinie 20.40 nieznani sprawcy pobili Władysława
S. i skradli mu 4 mln 850 tyJ. zło
tych.
QJL)
Oficer dylam.J Komea.dy Woje-

Polkjl w RadomJu polarormo.-.1 o ~da wypadbela, .kt6~ miały miejsce w ciQu
dric:hosb.tnldtdlll.
• II bm. około godziny 2030
Pogotowie Ratu.n.llowe w Kodeał
cacb przewiozło do tutejszego
szpitala 20-letn.iego Krzysztofa
w. i 17-letnieso Piotra S. Doprowadzili oni do wybuchu (w mieszkaniu Krzysztofa W.) samopału,
wykonanego z metalowej rurti i
naboju do pistoletu slutącego do
wstrz.eliwania kołków w ścian~.
,.l..abawa• :z.a.k.ończyła si~ powałw6dJłłej

(a)

Rozboje

Z bagnetem i siekierą
Do mieszkania Kazimiery C. w
Tartaczku (&m. Bel.sk Duty) wtargnęło 2 młodych m~zn. Byli
zamaskowani i uzbrojeni - domowników sterroryzowali pistoletem, bagnetem i miotaczem aa·
zowym. Od Iwony C zatądałi wydania pieni~Y. spenetrowa.li pomieszczenia. Zdobyli tylko 2{1 tys.
:tł, wyj~te z portmonetki i 3 pac:z.k..i
papierosów. Nast~pnie odjechali
prawdopodobnie .fiatefll 126p•.

W Radomiu na ui.Kaszt.anowej
czterech ~ zaatakowało
Macieja T. Zagrozili utyciem siekiery i pistoletu gazowego. Obezwtadnili Macieja T .,:ubie~ąc mu
100 tys. 2.1 oraz letnie sandały. Policja ustaliła, te jednym z.e sprawOOw rozbojujesl.22-letn.i mieszkaniec Radomia, uciekinier z Zakła
du Kamego w 1:yt.kowicach.
(db)

Do Kielc
i Radomia

Kronika policyjna
Oto ni:llllejsze wydarzenia, jakle odaotowali oficerowie dJłumi
klełeckltj Komendy Wqieridz:kiej
Poliqi, a..t.kolll.l:s:aae Sc:aakław
ŚllwlMtJ l Boicłu Prooobls w~
lU ostatałcla 48 coi:da:
• W Kotuslowie (&mina Szyd·

JERZY WOJCIESZEK, radny
RMwRa.dom.iu :- Jestemza.,ale
mam takie mieszane uczucia. Po
prostu, czy niektóre moje sprawy
osobiste m~ być znane szerokiemu ogółowi? Inna necz, te w
obecnej sytuaQ:i właśnie tego ro~u.odkryciesi~" być mote na·
lety UUlać u konieczne. Popie·
ram- osoby publiczne musq być
poza wszelkimi podejrzeniami.
Jestem z zawodu budowlanym. W
micr:z.awradomsk.il:jdzielnicyZamłynie. Zarobki nie" tl,iemni~:
S - 6 mln zł miesi~ie. Dudlij~
lakt.esw6jdom.2.onajestmagi.strem farmacji.
ANDRZEJ LECH. wiccprezydent Radomia: - Projekt ustawy
nie powiniem nikogo z uf74ldników ani denerwować , ani obu·
rut. Moja pensja wynosi ok.. S
mln. Do tej pory nie miałem i nie
mam tadnych innych dochodów.
Na jakim poziomie powinny być
"ustawione" moje pobory, aby
godnie reprezentować społeczeóstwo, aby zawsze być sobą? Czyli
ustawa- lał., tylko czy jut jesteśmy do tego przygotowani?

sied:r:enia,2Słi.stopadaub.r.,pos-

Wojewódzkiego Pol.skiego Stronnictwa Ludowego w K.ielcacb przy
uL Głowackiego 2 w godz. 103013.00 będzie pełnił dytur poselski

dło dochodów. Mieszkamzmatą

tawi.aliswójstanm..ająt.k:owy.Moja

ta.nowU, it nikt z jego członków
nie mote prowadU: i naJeteł do
tadnejsp6łk.i. Tilie KPN.icst.ted·
nym z głównych inicjatorów projek.tu ustawy antykorupcyjnej. Naszym zdaniem kto chce rob~ pieniądze na działalności produkcyjoej, handlowej- wolno mu. Jeteli
jednocześnie z.amierza peł~

dyżury

n~stanowi4mojejedynetr6-

- emefYik4. Niektórzy koledzy
wojewodowie twierdz.ą, te takie
wyn&&I"'dzenieunusza-zwlaszcza tych, którzy~ liczniejsze
rodziny-dowyst.ąpieniaozezwo-

rodzina utrtymuje li~ z. docbodów spółki .Marmuru'", której
współwłałcicielem jest moja tona. Fuok~ sekrelańa Zarz.ądu
Miasta Kielce sprawujęl społce:r:nie.
DARIUSZ SOŃT A, poseł
KPN, Radom: - Nasz. klub jut
podczas pierwszego swojego po-

niichprzedpodejneniam~tepo-

Poselskie

funkcjepubllcmemusiuezygnowił z biznesu.
Mojezarobki to dieta poselska
- S,S mln 2.1, przy czym l mln ~
kwoty przeznac:zam na składk~
partyjną. Pytan.ie ile zarabia tona
- nied::tualne. Jestem bwaJerem.
JAN REJ CZAK, wojewoda radoms.ki: - Nie mam nic do ubycia: zarobki za JfUdridl wyniosły
dokładnie 4.566 tyL zł. l te pie-

~~:~i~%=ki~:~;,: ~er:.'1:z===
::;sa:;.~
ustawyipodzielamjejzasadnoAf.

jektu, ale ą~. te zasada jest
słuszna. Deklaracje o &tanie ma}\Iłowym powinno si9 składać
przed i po obj~u stanowiska.
Przepis nie dotyczy radnych tadneso szczebla.
JERZY JARMOł:.OWICZ, radny, członek Zarządu Miasta: -

pełnili nadutycia wykorzystując
stanowiska sluibowe. Nie nalet9
dotadnejprywatnejspółki. Utrzymu.}91i~ z pensji wzodniczej oraz
ryczałtu przewodniczącego Rady
Nadzorczej spółki miasta Kielce.
Zasi~gałem w tej sprawie opinii
prawników. Dopóki nie ma wyk.walifikcwanych kadr o gwaranto-

fłid)lpowy rąnmar.

Udany wieczOr.

NUMER l O

nyrni obrateniami ciała: Piotr S.
doznał rany sz.a.rpanej uda i lewej
!lki. natomiast Krzysztofowi W.
urwało palec.
' Nietnani sprawcy dokonali
kradziety samochodów: w Putwisbch- _suzuki'" RAK .Q81 na
szkod~ Leszka G. z.am. w Jasieflcu, oraz w Grójcu - .poloneza
ISOO" nt rej. RAJ 7768 na szkod~
Sławomira B. zam. w Józefowie
gm. Goszczyn.
• Odnotowano takte włamania
dos.k.lepów i innych pomieszczeń.
Min. do sklepu spożywczego w
Radomiu, przy ul. Słowackiego
228. Jednego z podejrzanych zatrzymano i przewieziono do izby
wytrzc:twiefl. Zagarni~to mienie
na ponad milion złotych.
(u)

Przyjeżdża
"Małżeństwo"
Zespół .stare Dobre Mał
teóstwo*, znany przede wszystkimzinterprctacji poelji Edwarda
Stachury i Bo lesława Leśmiana,
wystąpi w Radomiu i w Kielcach.
Koncerty odbędą si9 w salach
WDK.; w Radomiu- 14 bm. (wtorek.) o godz. 1730 i 20, w Kielcach
- 16 bm. (czwartek) o godz. 17. w
program.ie .Cz.arny blues o czwartej nad ranem• oraz piosenki Sta·
chury dotychczas nie wykonywa·
ne. Pned koncertami będzie mot·
na .zakup~ Wety i płyty .Starego
Dobrego Małżeństwa'".

SŁOWO
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W tym roku daje ~ z.auwat)IĆ
niewielkie atywienie na tutqszym ryntu mieszkaniowym. Do
tq pory w trakcie przyJOtowanil
~uje się: 7 um6w kupnasprzedaty. w ostauliej chwili
wpłyn{:ły do wydziału 4 kolejne
podania. Czy ten trend ur.rzyma
się:nadal.poWccz.u. W katdym
razie władze. .samorz,.towe ~ za.
interesowule tqo I'CidDJu dzia.
ł~
bandJoq.
Przede
wszys&kimz tej raqi, te przyspana
ona pieniodzy kasie miejskiej.
Wszystko wsbzqje no to, te
miasto wzbopci li~ o ponad 1100
mieszkań. Praan4je bowiem przokauć latłady Swachowiekic
.star" S.A.~ Mi.uta i Rada

Narodowa wyraziły chęć bezPłat
ncao przcjQCiaaktem notarialnym
teaoroa;.ttu. Z uwaai na to, i! stanowi on wtasnołć skarbu państwa,
dccyJję: w t.ej sprawie ma podjąt
wojewoda. Sw.chowiczanie licq, te to szybko nasiJlPi.
Mieszkania te stałyby się: równie! przedmiotem sprzcdat)'. Na
pcwnowielulok.ator6wskorzystałoby :r. tej szansy. Tym bardziej. te
obowi4zu,Mce w tej mierze pru:pisy stW~ motliwoić utupu na
raty, które lliOM być spłacane nawet przez 10 laL Jednakie w tym
przypadku stopa procentowa
macznie pod.rotylaby kos:r.ty, które dodatkowo obcittyłyby kieszeó włałciciela.
Jednakie warunkiem tqo typu
trutJ&k.cjj jest wniesienic pietwszej raty wW)'IOi:OiłciJOproc.ceny
sprzeclaty. A pny zakupie u ao16wtę: nabywca otrzymuje 10procentoYt1 bonifikatłl.
(ber)

Jat poinfonnow.a1 .,SL" dyrektor ZOZ, dr Mlroslaw knJs;ztołlk,
brakuje parancji fmansowycb,
by oddział m6ał dializować. Na
p6ł roku pracy oddziału polrZeba.,
baptcla, ponad 2 mld zł. l nie
motnasobie po:r.wolić, by ich z.ab.
rakło.Niemotnapozwolić,bynie

komponentów w ciułYm zaPonadto tonceki szpital upomieszczenia tylko Q..
ddziałowi Dializ.. Tullj ~ d~
było

~e.

dostę:pnił

konywa.ne zabicai dla chorych z
całego województwa. Chociat nie
traktuJo się: oddziału po macoszemu, bo wszelkie os:r.c:zQ<Lnoścl
przekuywane~ nasttuczne ner·
ki, szpital niejest w stanie ud:f.wi&~ ci~tatu wydatków, mimo pomocy amin, ot6b prywatnych, zatład6wpracy.
·
NadaJ 4 psoby z Końskich wozi
s~ na dia.li.zy do Kielc.
(-")

Sobków

Ostrowiec

Stary park
Niespotykanie
niespokojny człowiek na opał?

NIHano do ftd.akdl z:adzwoaJ-

W-Iw ,.LydQ•- - ............. Dy- H•urk WlodorQ;fk, •5eąotylwde •łnpokojlly cdnłd.wc:t.p;sab dodadlowydl l wlęk
JZJdl irHel4odtMII "I:Jdro b'Haydi.U.. ~ C2:Uid.. p• ....._ więc

Ia zdeotrw....., mleszbab Sob-

eeruto blaelklepJ, wprowallza .owenNba,le ulq,zapspMarolnlSe biły .elf bamio'II'J •• _, powtendut.L

111K:Znlea . _

Niedawno przeszklone patio
:urmeniono na oryainaln4 dodatko-. sal~ restauracyjD4t
tut
przed Jwi~u.mi Boteao N~

za

niaotwanooowąbwiami~.Urz.t

d:r.ono .i4 w nie wykorzystanej sali
konferencyjnej naparterze ijest to
znacmic lepsz.a lokalizacja, nit
swej kawiarenki na plłltne. która
zostanie :r.likwidowana. Nowy lokal otnym.ał inny wystrój, meble.
itp., wszystko w kolorze turkusowym. Kawiarnia ma połączenie z
dutym tarasem. adzie w ciepłe

miesiące ucądzi się: łetoi cafe bar.

Prau budowlane (dobudon za.
plecz.a pstronomiczncgo) wykonali wszechstronni konserwatorzy hotelowi. zaś wystJÓjjcstdziełcm poznańskiej

ftrmy ..n s·.

Nic koniec tych nowoki. Dyrektor Włodarczyk zapowiada. te
oa wiosnę:, na trawniku botelo~ od strony ul. Kiliilst.icgo,
starue elegancki pawilonik i urz.ą·
duma zostanie letnia kawiarnia w
ogródku, blisko depl.ała.
(kd)

Ostrowiec

kon•włMo......,te plębe.

lln..eWII• pub WJdaa.De~ :r. pne-

nłeru

dlomośd.

ZaWdymkw.budynkówmies:zkalnycb trzeba teru płacić 600
:r.l, zaś stawka od budynków, w
których prowadzona jest działal
nołć aospodatcza zale1eć bęldzie

od strefy i rodzBju działalnołci i
wynosi od 18 do24 tys. zł u l m

kw.
Do20tys.:r.ł wzrosłypodalki od
nicruchomości ~dącycb wlas-

oości.t układów,

fmn, spółdziel
ni, instytucji. Czy stać ~e na
ich zapłacenie upadĄjące zakłady,
słównie paóstwowe? Producenci
wyrobów oraz fmny usługowe
wb.łkulują to w ceny, wapółdzicl·
niach mieszbniowych zapłtt4 u
to lokatorzy, zapowiada si~ wi~
kolejna podwytka czynszu.
Podatek od pozostałycb budynków t.et nie jest mały, bo od
tych wykorzystanych na prate
wynosiat6tys.z.lulmkw t~
m6Jti-400:r.l,zapustcloble:8,6

ty&. :r.l. Natomiast za k.afdy m kw.
a.runtu o powier:r.chni do 1 tył. m
kw. stawka wynosi 50 zł, :r.a wię:t

~:r.edziałti-30zł.
są

~

poftlawoftj. WaeWe
lll&emalkftr ,..U ~ oduła kr6ttJm zdaJLłem: ,.Nie płeałętby,• ws*ole.trzdtrl, pDI!"'.
JrołHCJ

Aby ocena l)'tuacji była obicktywn• skon taktow.łam si~ z pani4
wójt i poprosiłam o wypowicdt.

~~~~~~~;~~~~':~

w partu są wycinane, alenie po to,
aby stutyły jako op.a1. Usuwa sit:
olbrzymie topole, k16re, zdaniem
mojej rozmówczyni, nie powinny
znajdować sit: w parku. Maj4 one
bowiem tak rozwini~ty system k~
rzeniowy, te uniemo:t.liwiają,
wzrostinnymdncwom.Zapytana
o problem opalu, pani wójt stwierdziła, :te nic jej na ten temat nie
wiadomo, gdy:t ona nie ~mujc
siłl problemami szkoły.

+ Rosną podatki od nierucł1omości
Zachłanny fiskus Kunów
nowego roku wzrasf.IA o

Od
50-70 proc. podatki od

.,.t dt

w~ sd;oły

Rośnie

(A.S.)

Pawłów

Gest Rady Sołeckiej
W &kole Po4sbwowrj wQybladl., pdal. P.wt6w, odbyli. dę 71t)'mDlabr. .na •f'OCZJ'SlOłL Pocbu•pdu, ~:udziałem atiHzXtylcrooa pedoIOPcmeao. pneW'Odnlcqq lbldy Sołed.l~, pu Henryt Kiełki, przebz:ał
tej pa.c6wct lelewb..or koloroWJ, ufandowaQJ pru& atltJsco1!11llldneśf.
Zresztą w tej szkole od pewnegocz.asu,awłaściwieodchwiliobj~ stanowiska dyrektora przez

pana Andruja Suruwled:lqo,
dzieje się: wiele potytecz:nych rzeczy. Chocia1by wspomnieć o urządzaniu -przy wsparciu korni tetu rodzicielskiego - boisk sporta.
wycb: piłkarskiego, do koszykówki i siatl:ówki. Inspiratorem tych
poczynań jest nauczyciel wf, J u
Upł6stl, który przed laty był

bezrobocie

Szkoda.testawkipodatl:ównie
zrótnicowane w zaletoości od

stanu technicznego budynków,
standardu, wyposatenia w media i
wieku. Taki sam podatek płacą
wi~ właściciele u mieszkania w
starej kamienicyopalanej piecami
i z .,wygódką• na podwórku jak
właściciele nowoczesnych willi o
najwyt.<a.ym standardzie. Podob·
nicjest np. :r. garatarni-za drewnianąs:zopę:imurowanyogncwa

ny prat :r. tan.a1em stawU podal·
ku jest taka sama- 6 tys. zł za m
kw.

Dodajmy,te od tycb naJetnOił
ci zwolniono po raz pierwszy lo.
bleujmowancnapotJZebysłuf.

by zdrowia oraz osoby nie posiadające tadnycb tr6del: dochodu,
utrzymujące si~ ze świadcze6 ~
pieki społecznej.
(U)

członkiem piłbrsJdcj kadry narodowejjuniorów, a takie zawodnikiem U-ligowej dru:tyny Staru.
Nic wiQC dziwnego, :te uczniowie
z Chybie poczynają sobie coraz
śmielej na polu sportowym i wychowania fłZ)'cznego. Jest to jeszcze jeden przykład, te nawet w
W)'jttl:owo trudnych czasach, w
jakich przyszło nam :tyć, przy odrobinie dobrej woli, motna wiele
dobrego :r.dz.iałX.
(ber)

Komunikaty
policji
W dniu 19XJI.I991 r. otoło aodL
16.30 w Ostrowa~ na skny:towaniu ulic Pn!n. - Krtdniata miał miejlec
wypadek dropnry, • wyniku kt6rqo
amocb6d ooobowy m-tl .,fiat ł26p•

nr rej. WOJ...-1245 polf1Cił niclctnieł(l

Tymcza.sem szykują sit:, jak
wieść gminna niesie, grupowe
zwolnienia w ,.Aaromie". Huta
,.Ostrowiec", w której znalazło zaję:cie i chleb wielu tulejs:zycb oby·
wateli, tet zamierza pozbyć się:
czę:ści ludzi. T c wszystkie okolicznOilei spra~ :te perspektywy
na rll,jbli1s:z.t przyszjoić rysu.j4 się:
raczej w ciemnych barwaclt.
Totet s:zczególna w tej sytuacji
m• pr:r.ypadła Miejsko- Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społe
cznej, którym t powodzeniem
kieruje, pani mar KrystJu. w,..-

~~~·:conamnat.entemat~

-Na ogólną ! ucz~ IO,S tysitca
micszkaóców miasta i gminy at
lSOOosóbkoaystałowminionym

roku :r. rótnych fonn pomocy naszego ośrodka. Na ten ceł wydalił
my osólem 583 mln zł. Udl.iał w
tej kwocie subwencji z budtetu
miasta igminywyttiósł ISOmln z.l.
W tym roku, w ~ku z pnewi·
dywanym WZrostem skali bezrobocia oru dalszym spadkiem P<>"
ziomu tycia ludno6ci, potrzeby w
tej sferze znacznie ~ wi~ksze.
Czyzdołamy je w pełni zaspokoić
-obiesi~dopieropozatwierdze

niu pne:r. samorztd bud!etu.
(bo<)

picszeso. w wynitu wypadku pieszy
doz:nalobraiec'lciaiL

Oloby, które były hriadtaml wypadku proszone~ o telefoniczne łub
ooobiJtc •kontaktowanie li~ z KRP w
Olllowcu, ałcja3~a9,poiój911ub
tel. SJl-łl wewa. 221 łub 313.
ł4.XII.ł991r.otolol(ldz.21w0st·

rowcu na uJ. Slennlefttkl.cj (w poblitu
~ Rejonu Or6& Publicznycb) mial
micjlce wypadek drosOwJ. w wyniku
ttórqo lll.lllOdXHI OIObowy JIOll1cił
J)ielucoiodclalilai~zmicjlea~
nia.Pie.zydomllłobra!cilciał.a.
Oloby, które były i'lriadbmi .",.

padtu proctOI'Ie .. o tdefOfticmc lub
o.lbisle.tool&ttowmiesiłz KRPw
Ollrowcu,alejal~9.potój9łlub
teł. Slł-41

wewn.22llublll.
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Zakład

na

~u~ ~ ·:::;w~:OWY"
• oferuje do natychmiastowej
1 sprzedaży skóry bydlęce:

Języków

Obcych .EXBUD" S.A.
zaprasza
edyc;ję kursów języków:

Nauczania

wiosenno-letnią

NUMER lO

LUDU

NIEMIECKIEGO
FRANCUSKIEGO
ANGIELSKIEGO

1) obuwnicze
2) odzieżowe
3) meblowe
4) kaletnicze

Z nami nauczysz się szybko, skutecznie i w atrakcyjny sposób
języka obcego oraz poznasz kulturę i obyczaje ludzi w innych krajach.
Zapewniamy:
- wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę dydaktyczną
- korzystanie z telewizji satelitarnej, komputerów i wideo
-przygotowanie do egzaminów:
Zertiflkot Deutsch, Cambrigde Certificate
- Dip/ome Elementaire de Langue Francaise-DEW

Ko&ory: czarny, .konia~. •ntyk.

c.n.: 205-215 tys./m kw.

Odbiór z magazynu w Radomiu.
w wyl8j
~osortymencio,oil. 3 0 - , CMI1 mz80-90tyLzl.
Ofenłemy również -.y sztuczne- lmp. lniOrncji!RDlmiii.Jtu45-52-541UbA5-5l-57

Olej napędowy Z- 30 wcenie 3800/kg
oferuje PHU .ONEX" na terenie PPB - Sibet
Kielce, ul. Chorzowska 22
teJ. 512-11 do /3 po 15, 66-26-79, 66-&-39

Zgłoszenia przyjmujejuż

od teraz
Sekretariat Zakładu Nauczania Języków Obcych .EXBUD" S.A.
ul. Wojsko Pafskiego 9, te/. 445-64

""'
NillOdowy Billik Polskl
0/0Juuowy" KleJcach

100 typów

ul. Moniuszki 2
ogłasza

poetarg ofertowy
na rozbiórkę
wypoczynkowego
"Solcu-Zcioju
skia.W-o się z 6
domków dreW"Diaoych

ośrodu

typa

"KR-64"

oraz

am~·

~

ee am sil
s1 w
w ow1e
•
am s1
s1 w"
oWJe
e am
w oWie
e am~ s 'IV " OWle
. am Się W :: OWIe

~uuu~uu"u""
u

!-h'

U U'

budynku socjalno admlDistncyjoego
o kooslnlkcji mieszanej.
Szcu:&ółoweinfonnacjeudriela
Wydział

Administrac:ji telefon

490-31. OfettypneWJU nalety
składać

na

piśmie

w terminie

dO 241.1992 r.

Szpital w C.:uwo•d G6ru
ZARZĄDADASrA

ogłasza przetarg

nieograniczony

na sprzedaż działek pod budownidwo
jedDorodzione, poloionycb w Odnywole,
przy ul. Opoayńsldej.
Przetarg odbędzie się w dnin 1.0.1992 r.
o Rodz. lO w Urzędzie Gminy Odnywól
przy ol. WIUUIIwsldej 33.

Szczqólowe inf0111111Cje -ina uzyskać
w Urzędzie Gminy Odrzywólw Rodz. 8-15
w dni pracnjlree, tel. 36.

Wanmldem adziala w przetup jest
złożenie Wlldi11111 w ~ości lO proc. .
ceny wywoławczej dzillłld.

Podzlęko-anie
Personelowi Oddziału Wewn9trznego
szpitala w J9drzejowie,
e ezczególnie dr J . Peter l dr M. Morawlecklej
za wysiłek w ratowaniu :łycla

.Jolanty

na sprzedaż

następujących

nU!TUclwmolci:

.....we

• powie:ncal 1.!10 • kw.

l.JturikdV!JIIuJ M-11115 opow. 0.0& lt4,
CAI'Uł lł')'WOIIIM'CZa nioudlomoki ,.,.,.Mi 6.160.000 t/.

polełoq

u tt:reU szpit..J.

w a:l• :.:orpa.izowaaia
! .......... _

2. Jtudk.d:Jallul M41J il l opow. O,O&h.
CAI'Uł llyM'Oiawtt~. niovcleomoki w.rnMi 6.160.000 z/.

-seruło•ete·

J. JanikthialluJ413113opow. 0.07łut.
Cenalf)WOIOM'C%11. rakn~c/tDmolci w.rnosi 5.190.000 t/.
N'wwchoffWki te pru:utJJc:one .są

WJłhieriawi ..

to•bn• erm owtt ,...

w miqMXMjlm planie

~ap~ąopodłlldtiWiłictwo~

Pruliirg odllfdzie sił w dni# 27 stycvriD. 1992 rob o ,od:. 11
w llftrdzh Muulll i Glfłi.tw w Kuowie, pole. 201.

Wodbrlff w wywłoki ID pl'fJC. CDU' ,.,.,.oirnw:W 114it:b lłilcił
w dJrUl p~rgu w ł:Juie w/w Cń:,ęlhL
ZaialouOłNIUMOflloelqd«~:JUizWt".~

l/nfdM w luJi4y dVDi od po~~iethill.lb do pi4tb wftHk. 8-U

ustrzep sobie prawo
Dnieważnienia l'rzetarwu lub -wty
termina bez podania przyczyu.

•

ogla.Jza TI PRZETARG NIEOGRANICZONY

Jdazy#url.~te~podnr t~llfonM

:l.amłd

śp

i GJ\.UNYw.KUNOWTE

Biały

wyrazy wdzltcznołcl •kl•d•
rodzina

Lnów 61 Id 56 ww. &.
Złi.Jtr:qa

sif J1rt1W0 IUłietNbrtn.Ua pruttup bez podilnill. p

ORGANIZACJA
weselnym

przyjęć

~

Kielce, ai.Bocua 15
teL61-04-35
--łllliiiJ-ll,19llłlp

-_

ZRBIUdtt, .t.~ 10
SIH'Zaia:

- -(1981•.).
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DRUKAill1: FUJITSU 1 OKI
IOMPUI.'ERY klasy ffiM AT 286 i 386

Pdi(JIG.JOł'(yMmt, ~ b.rttltM

Ru\ko l'droJ Id 60 'i8

lJ

~t

i *-Jic::M..

hzy~--.w....DRUGSTORE" Wusa.wa., aJ. NowoUJid 24,
teł. J8-41-96lub ru. 20-69-21.

_ !'ooi'ł!to -\C

• Comp/ex Computers·
Kielce, ul.Zagnańska 84a, te/. 31-/1-41 w./81 "'"

liilin roitulu

Prtedsięblorstwo

Transportowe w Kielcach
ul. Kolberga 4, teł. 500-44

oRlasza l i

n

Szpital

" Czerwonej Góne

przetarg nieoxraniczony

4~u§'l!$

na sprzeda1 nw. pojazdów oraz budynku kontenerowego:
l. .tatra" 815-53- szt. l

przewoźnika miału wę

2. slc.kamaz5410"
nr. rej. KIG 762H
3. s/c "tuk A 11"
KIG 8280
4. s/c "jelcz JW 317"
KEH 353C
S. sic "jelcz 317"
KIH 7948
6. s/c "jelcz 317"
KIH 336C
7. s/c"jelcz3W317"
KEH526C
8. s/c .kamaz 5410"
KIH 3620
9. sic .kamaz 5320"
KIH 7270
10. przyczepa "D-50"
KIW U6C
11. przyczepa .HW 60.11"
KIW 755X
12. sic "kamaz 5320"
KIH 4250
13. s/c .kamaz 5410"
•
KIH 394E
14. budynek aclministarcyjoy- kontenerowy.

rok prod. 1980

glowego z Kopalni
.Cbwalowice".

1977
1986
1975
1975
1987
1979
1979
1976
1986
1980
1979

Przetarg odbędzie się 23.1.1 992 r. o godz. 9 w dziale lechniczoym przedsiębiorlitWB.
Pojazdy motnaoglądać na trzy dni przed przetargiem. Ceny ww. pojazdów do wglądu
w dziale technicznym. Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej oalety wpła
~ w kasie przedsiębiorstwa W przypadku niedojścia do skutku l przetargu, 11 prze.
targ odbędzie się w tym samym dniu o godz. li. Zastrzega się prawo uniewa:!nienia
przetargu w calości lub w części bez podania przyczyn.
Pozycje od 7 do li motna og]ądać w Przedsiębiorstwie Transportowym Busko
ZWój, ul. Bohaterów Warszawy 106. Pozycje od 12 do 14 motna oglądaó w Przedsię
biorstwie Transportowym w Skarżysku-Kam. ul. Ekonomii 9.

Roczne potrzeby 6000 t.
Oferty z ceną prosimy skład!ć w dziale
technicznym szpitala
w Czerwonej Górze.

n~

f~~j~'W~~~~'''l

§
§

§
§

Robotniczy

IB I

Informacje odnośnie Sprzedaty D)Otna uzyska!; pod nr te!. 500-44.

~.~~ą

§

§

~ -!Gel~~iasuca l, ~
§
~

§

tel . 440-20i416-94

§

- Ostrowiec, ul. Kocba·
nowskiego 7, teJ. 240-67.

§

~

~''''''''''''''~'''~~~

Woleridzb Ko........ 'l'nnooportu Sooltomqo
w KI~ aL I'Uosz 72

w Jędrujowie

odasza p1r7:e~aTB

spn.....
bazę PTiłW w Jędrzejowie przy ul. Głowackiego obejmującą: utytk:owanie wieczyste utwardzonej i ogr-

odzonej oieruchommci o paw. 16.727 m kw. oraz wlasn~ budynku biurowo-socjalnego z balą warsztatową. stacji paliw z wiatą i IJ188BZYDem smarów. składu
opału, budynku portierni.
Cona bazy -1.3110.1100.1100 zl.
W sprawie kupna proszę kontaktować si z Wydziałem Polityki Regionalnej i Rozwoju Gospodarczego
Urzędu WojeM>dzkiego w K.ie1ca<:h, lei. 21-840.

""•
l.Bkarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy wKielcach

. . . . _____1_
zaprasza

do nowo uruchomionego gabłnetu atomatologk:znego
wiOeleach w przychodni przy ul Hipotecznej 3, te1 486-44.
Gabinet czynny codziennie w godzinach 8 - 20

nasprzedat nw. samochodów:
l. .FSO 125p" specjalny, nr ewid. l 120, cena wyw. - 5.000.000
2. ,.FSO 125p" sanitarny nr ewid. 1075,
- 5.000.000
- 5.000.000
3. "FSO 125p" sanitamy nr ewid. 1103,
4 .• FSO 125p" sanitamy nr ewid. 1133,
- 4.800.000
5 . • FSO 125p" sanitamy nr ewid. 1282,
- 3.j()().000
6 .•FSO l25p" sanitamy nr ewid. 1403,
- 5.000.000
7 .•FSO 125p" sanitamy nr ewid. 1405,
- 5.000.000
Przetarg odbędziesię w dniu 24.1.92 r. o godz. 9w WKTS Kielce, ul. Pnkosz 72. Sa·
mocbody nie sprzedane w l przetargu wezmąudział wII przetargu, który odbędzie się
w dwie godziny po zakończeniu przetargu pierwszego w WKTS Kielce po obnitonej
cenie.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokctci 10 proc. ceny wywoławczej w kasie WKTS Kielcenajpóźniej w przedzień przetargu do godz. 14. Pojaz·
dy motna oglądać na dwa dni przed przetargiem od godz. 11 do 12 w Kielcach, ul. Pa·
kosz 72.
Zasuzega się prawo odwołapia przetargu bez podania przyczyn oraz nie ponosimy

za wady ulayte pojazdów.
Samochody będą sprzednwane w takim stanie technicznym, wjakim będą się :zruli·
w dniu przetargu".

odpowiedzialności
dowały

___----·
.. _,
~ Technild PowWrza
.,.AAD'VV'I!!!Nr•

Z.ldMi

l. STAR 28
nrfabr. 790017- cena wywola1ł'CU 40.SOO.OOO
2. NYSAS22 nr fabr. 1093S2- ,.
11.213.000
3. tuK Al38 nr f~r. 43828 - "
18.600.00)

Ocena stanu locbnic:tne&O do w&I~u.
Prutara ocJ.btdziesięuiD. 27.1.1.992 r. o aodz. 9 w siedZibie przed·

si~orstwa. (boby bior~t=l.ldzi.al w pruurgu powin,oywpładć n-

dium w ")'SSkOścllO proc. ceny wywoławczej w Wie pa:edsl~bior·
stwa nąjp6init,j w dniu przetargu do aodz. 830. Zatrzepmy lObie
prawo uniewa:tnienia przet.at'IU be1 podania przyczyn.
Pojazdy ąłolzone. dn przetargu motna oaiądś Q)dziennie dn
dnia pn.etargu w &Qdz. 9- u, teł. 520-78, sn-o

"""
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Spółdzielnia Kółek Rolniczych
w Wieniawie woj. radomskie
ogłasza

I oraz II przelarg nieograniczony nasprzedat nw.
l. Ciągnik .C-360"
2. Ciągnik .U-912"
3. Kombilin do zielonek ,.z-320"
4, Kosiarka rotycyjna ~36"
5. Sadzarka do ziemniaków
6. Opryskiwacz
7. KultYwator
& Kopaczka
9. Prasa zbierająca
10. Kombajn ziemniaczany
Ił. Rozsiewacz wapna
12. Spawarka
13. Przyczepa wywrotka
14. Brona talerzowa
15. Silnik wysokoprężny

sprzętu:

Mleczarska

w Zwoleniu, ul. Pulawska 88
Osłasza

przetara nieograniczony oa sprzed.\t samochodów:

l. .star A-28• cysterna s6oo ~rot prod. 1985,
cena wywolawaa 8 mln zł.
2.•star A-29" cyJterna 4600 ~rot prod. 1981,
cena wywoławcza 8 mlo zł.
3. ,.Nysa T-sn•, rot p rod. 1987, cena wywoławcza 1 mln zł.
4. PF .126p•, rok prod. 1984, cena wywoławcza ~mln zł.
PlzeWJodbedtic sic: wdniu23.01 .1992 oJ()dL tO w siedzibie
spółdzielni.

Przyst;pu,Mcy do pneWJU winni wpł~ wadium w W)'"IOII:oki lO proc. cenywywoławczej w kasiespółdzielni wdniuprz.e..

wgudop>dz.9.
Pojazdy motna O&l4dać na dwa dni przed p17..Ctarzj.em.
Zutnep sił prawo uniewatnicnil prt.etargu i wycofania pojazdu z p17..CWJU bez podania przyczyn.
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.

~

dr L J004. ~ Goloda

Przetarg od~e si~ 22 styc:znia 1992 roku o godz. 10 oraz D o godz. 11.
Wadium lO proc. należy wpłacX do godz. 9.
Sp~t b9dzie sprzedany w takim stanic technicznym w jakim znąjdować się
będzie w dniu przetargu.
Zastrzega si~ prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Okręgowa Spółdzielnia

ce.7901J1.(dojad....,)

01.02.92-09.02.92
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Poszukujemy dostawców towarów.

"""''

PROMIENNIKI

PODCZERWIENI
-oferuje

"PPRFECf"
Starachowice:
teł. 78-50, ~24

Kielce,

RBdom,

Lublin.
Ceny

teł. 531-86
teł. 268-93

w. n-43-93

7MlpltmDioweodl4.500
hurtoweodl7.500

____ _

NUMER l O

.. . ,.........._

__,

.;.,;;.,........_

-"

informują,

POWROB

że

przyjmowane Sll zamówienia na pisklęta
kurze ogólnoutytkowe oraz broilerowskie,
kacze i gęsie na sezon 1992 r.

Rtms1ch

w Zakładzie Wylęgowym Wolbrom,
ul. Oliruska 5 tel. 67.
Zakład

prowadzi sprzedaż
mieszanek dla drobiu
oraz sprzętu zootechni=ego.

~~jd~ci
naryibzllłltikmllizacyjoez.

preilukcji ZUładów
.wa~

Hurtownia

Sklep ",IAAIY-oMlll"
~Sientiewicza4l(wlnmie)

u,iuWIIJilb .. -

ogłasza

-MetalpJaat•

w Buku
w pdnym asortyme1)Cie
poleca

Rzemiosła

przetarg nieograniczony na sprzedaż

~t:a(}elltralaMIIteriałów
lłu40wianJ(h i Cllemicmych

w Radomiu.
Sprmld:pro~

samochodo marki "Aria A-31-N" Nr rej. KER 547D, rok prod. 1988.

- odtid (butki, druiki)
-akct.Jorlanit1ti0Wip
-iuumLtyld
- w6zld
- mbawld(tJutlt,pwzft.
nuuld, baloey MmawaloWf)
WY-aNIU- mH /IJMOII'Y,

W /w sprzęt

można oglądać

w przeddzień przetargu na terenie Hurtowni

w godz. 8- 14.

-HuttOW'r)Ja w (UdQmiu
pny ul Cbormwskiej 14
orun.a.nplklepy:
- .. Raibniu., ul. CboaowW 14

!Jnrllwloin>O

Za wady ukryte Hurtownia nie ponosi odpowiedzialności.

-wXorienica:b-Aiebandrówa:

Przystępujący do przetargu wioniwpłacić wadium w wysokości 10 proc.
ceny wywoławczej, nie później niż dwie godziny przed przetargiem. Przela!g
odQędzie się w dniu 2l.Ol.l992 roku o godz. 10 w siedzibie Hurtowni przy

ul. Średniej 14.

hrtowtłi•

Hurtownia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego referenta lub unieważnienia

LUX-A/U

przetargu bez podania przyczyn.

.POLRAD"
Przeds:i~biorstwo

Techniczno-Handlowe

lllldot:n, ui.XopalnWY.6, te1.44-61J, tb:061257S

ot'eruje
aaateriały hutnlą:e
-blkhytłoc:r.ooe

- blacbJ I:Dille i ocynkoWI.Dc, &ładkie i trapeZOwe
-ltale zbrojeniO'fłe atadtie.l tebtowane
-stale tsttałtowe - płaskowniki, qtowniti, ceowniki
-tuJ}' I:Dillc i ocynkmranc, w tym: llJ 133 x 4, 108 x 4

KlłJ\.tNIKI

-do pl"lCttiOillitbw tllmowycb.- ald:lel tan:zoWe, 'łf~Sl)'Sttiejrednioei dluPd

GR7LJNIKI tD.IWNE- T-l oraz RS-1 (nowy typ) fabryczne.
N4}nlisu «10' w rąfonf~ ld~l«ko-radonukim.
Spmdaż z mtJgazynu C~kfew k. Radomia, dawna bom SKR.
Codzi~nnf~ od 8 do 16- wnystlci~ soboty od 8 do U.
Dodnanl~ motulalu na tya~nl~ ki~nla.
MoiliwoJć IJ'tJnsportu da odbiorzy.

__
.. _

Zll2l!d Okręgu ZS1lR

Urząd

"Budowwani" wKielc:lch,

..
.....................
,_,....
.........

w.,•

Jllcah·.

wH:retle rertł m..~
. . . . ",.........ad.iq..
Informacja: teJ. 422-47.

"ft

-w Zakrzewie

-w Wołanowie
ewe acJa.
- nasze ceny Sprzedaty
są równe cenom zakupu
od producenta.

Wojewódzki w Kielcach
Wydział Zdrowia
ogłasza

ul WIIOia 47/49

l,......lłtMłltbillllłMI

-wMniSU:U

konkurs

na słllnowisko dyrektora hotelu pracowniczego
Słuihy

Zdrowia w Klelcacb•

Kandydaci przystępujący do koDkurni powinni legitymowi

się:

- wykszla/ceniem wyżrlym i 5-lelnim slożem pracy, lub średnim
i 8-letnim stażon pracy,
- znajomośdq dzia/alnośd hore/owrj.
Oferty 'WiliZ z

następtliącymi

dokumentami:

- kweslionariusz osobowy,
- odpis dokumentów stwierduljqcych posiadane kwalifikatj~
- opinię o pracy zawodowq z okresu ostatnich 3 lat,
- oświadczenie o niekaralności,
- zaświadczenie o stanie zdrowia,
należy kieroWJt do Wydziału Zdrowia Urzędu Wojev.ódzkiego
w Kielcach al. IX Wieków Kielc w terminie 14doi od daty
ukazania się ogłoszenia w prasie.

Kombinat Budowlany wSlwtysku-Kam.,
ui.Gómicua2

posiada do zagospodarowania nw. obiekty:
OfDZ

• .,.....,..... ...... ,,..,.ltah.~sięw"...MGOI
wPD,nsze JIIZYII........; 9.
Oferty pisemne z podaniem ceuy nale'ly składa.ó wzamkniętycli kopertach
z napisem .PRZEtARG" wterminie do 20.1.92 r. wsekretariacie MGOK wl'lzysusze.

Wadium w wysokości 500.000 złotydl należy wpłacić w kasie MGOK
w l'lzysusze najpóźniej w dniu~ otwarcie ofert.
Wadium pnepada na rzecz MGOK w l'lzysum,
jeśti wybrmy oferent uchyli się od zawartia UIIIOII)'.
Olwan:ie ofertnastl)li 24192 r. o godz. lO wsiedDbie MGOK w l'lzysusze.
~ pi7AIIarg ZliiiiZega sobie prawo~ wyboru oferty
oraz Pll1iO 1llliewatnieaia przetargu bez podania przyczyn.

lnfOSIDIIje ~ lobli, wyposatenia moma uzysta! codziennie
oprocz sob6t i iliedzid wMGOK wPrzysusze wgodz. S-ts

1Jd?~-~tel.24-731ub23-81..• - •. --.-- •.

Oł'erty prosimy llWlat w lemtubcle Iombluta Badowlaoet:o
w SUrtysku-KuL przy 111. G4mlc:r.ej 2 - w termbde do 30~92 r.

Ptzetaq odbęd:de dę 6.U.92 r. o rodz. 10 w łwfeillą KB.
Bliższych

informacji udziela dział socjalny KB
tel .. .537-671 w. 56.

SŁOWO

STRONA 14

LUDU

NUMER 10

T e l e wizja-R a d i o- T V S a t

PROGRAMI
13.25 Wiadomości
1335-16.00
Telewizja edukacyjna
1335 Język francuski (15) impr~e francuskie
14.15 Język ..fl.iem.iec.ki (18) impresje niemieckie
14.50 Język angielski (18) impresje angielskie
15.30 Uniwersytet
Nauczycielski - Prezentacje sz.t.oły polskie na krt~h
16.00 Studio 7 proponuje
t 6.15 ,Luz - program nastt>lattów
17.15 Teleexpress
1735 Rock - express
18.00 Sportowy hit

18.10

Krąje, narody,

wydarzenia

Hl.45 .Alf"- serial prod. USA
19.15 Dobranoc: ,..Reksio"
19.30 Wiadomo6ci
ZO.OS TeaLr Telewi7Ji: Gudmundur Steinsson ,.Obcy
bliscr11.25 GoodNewsflestival-cz. l
22.15 Wiadomości wieczorne
22.45 Credo Sta.rmiawa Wy&odzkiego
13.00 Poe~a na dobranoc- Dorota Staliiiska-Za ból, za łzy
13.05 BBC- World Service

PROGRAMil
16.25 Powitanie
Ui.30 Panorama
16.40 Sonda - Haurd
17.15 _Antek m.iliooe..-- repnrlat

1735 ,.Biuro, biuro• (4) ,.MaJy,lfllbYAlf"'-serial
prod. niem.
18.00 Program lokalny
18.30 OjczyZna- polszczyzna
18.45 Telewi7ja Pekin na antenieOwójlri
19.25 Zapraszamy do Dwójki
19.30 Język niemiecki (14)
20.00 54siedzi
21.00 Panorama
21.20 Sport
21.30 ,.Niepowra~ący'"- film
fab. prod. radz.
13.30 Tealralny rok 1991
24.00 Panorim.a
RAIUNO
6.00 Wołam Włochy - program
publicystyczny 6.55 Poranek z
UNO 10.15 Poranek z UNO ekonomia
10.25
Dla
najmłodszych
11.00 TG l
wiadomołci poranne l 1.05 Rally
l 1.55 Prognozapogody 12.00TG l
Aash 12.05 Occhio al biglietto prosram rozrywkowy 12.30 Paolo
Frajess opowiada o 30 latach
włoskiej
historii
1330
T elegiomale-wiadomości 13.55
TG I - Trzy minuty o ... 14.00
Wołam
Włochy
- program
publicystyczny 15.00 7 dni w
parlamencie 15.30 Sport 16.00
Szara jesie!\ 1730 Słowo i tycie
18.00 TO l
F1asb
18.05
Fantastyczny bis 18.40 Dedykacje
od RAI UNO 19.40 Program na
jutro 19.50 Prognoza poaody
20.00 Telegiomale - wiadomości
20.40 Film TBA 22.45 TO l Linia
nocna 23.00 Emporion 23.50
Trudne sceny 24.00 TO l Noc proanoza poJodY OJO Dziś w
parlamencie OJS Spotkanie l
kinem 0.45 Po północy

EUROSPORT
9.00 Przed Zimowymi Igrzyskami
Olimpijskimi w Albertville, 9.30
Narciantwo alpejskie - Pucbar

Świata.
11.00
Wyści&i
samochodowe na lodzie, 12.00
Wyścigi na toboaanacb, 13.00
RoZ&J)'Wki halowe w piłce noinej,
14.00 Wyści&i samochodowe,
14.30 Narciarstwo - Pucbar
Świata,
16.00
Wyścigi
na
tobopnacb, 17.00 WiaUamwo,
18.00 Boks, 19.00 Eurofun- ma".
zabawnych sportów, 19.30 Boks,
21.00 Wyściai samochodowe- na
tywo, 21JO Eurosportnews aktualnolici dnia. 22.00 football
Eurogols - magazyn, 23.00
Kickboxin&.
24.00
Wyścigi
samochodowe,
0.30
Eurosportnews -wiadomości

serial tv, It.od'Die wilde Rose$Criał tv, 11.45 Gemini Man serial tv, 12.30 Zawsze gdy bierze
pigulk~
- $Crial tv, 12.55
Wiadomości,
14.20
Die
Springfield Stocy- serial tv, 15.05
Dallas- serial tv, 16.45 Riskant!telegra, 17.10 Cenajest właściwa
teleturniej, 17.45 Durcbgedreht,
17.55 Wiadomnłci, 18.00 Dic
wilde Rose - serial tv, 18.45
Wiadomości, 19.15 Du A-Team
-serial tv, 20.15 Sieimann 2000Zuruck in die Zukunft- serial tv,
21.15 Sic nannten ihn Mucke wł.-niem. film fab.,1979, 23.20 10
vor 11, 23.50 W"tadomości, 24.00
SłuibawWietnam.ic,O.SOWalkaz

m.a.fi4, 1.35Twili&btZone-serial
tv.

11.00 Amerykańskie teleturnieje,
11.50 Lifestyle Coffee Break tygodnia, 11.55 Zakupy w tv,
12.25 Pizza Gourmet- proar. dla
smakoszy pizzy, 13.00 Sally Jessy
Rapbael- rozmowy bez sekretów,
13.50 Wbat S Cooking - porady
kulinarne, 13.55 Searcb for
Tomorrow- serial obycz:> 14.20
Skyways- serial, 15.20 lt s Your
Lifestyle - ofena programowa
Lifestyle, listy od widzów, 15.30
Hou.sc Rules- serial komediowy,
16.50 LifestYle Tea Break, 17.00
Dick van Dyke Show - serial
komed.. 17.30 Amerykańskie
teleturnieje, 1&.25 Tbe Tony
Randali Show - serial obycz.,
19.00 Zakupy w tv - oferta
towarów, 23.00 Zakończenie.

SKYONE

&o§ć

PR07
8.35 Muppet Show, 9.05 Stam;y
andHuth-serialkrym USA, 10.00
Endstation Gerechti&keit - ierial
krym. USA(powt.z piątku), 11.00
Dass Baby aufdem Schlachtschiff
(powt.lsoboty),I2.35 Ein Colt fur
alle Falle - serial seosac. USA
(powt. z piątku), 13.30 Peny
Mason und die sltrupel\ose
Sensations - Reporterio (powt. z
nied2ieli),I5.10Agentinm.itHerz
- serial detekt. USA, 16.05
Automan - der Superdetektiv serialfantasy USA, 17.00Trick7seriale anim., 19.00 Der NiqjaMeister - serial sensac. USA,
20.00 PRO 7 Tqesbild wiadomości. 20.15 Black Moon
Risin&- film sensac. USA, 1985,
22.10 Der Nachtfalke - serial
krym. USA, 23.00 Day of tbe
Assassi.ns-fiJmprzya. USA, 1981,
0.40 Wiadomośc~ 0.50 Operation
Maskerade- serial detek. (powt. z
pfątku), 1.35 Hitcllhiłer- serial
grozy USA, 2.00 PRO 7 Tagesbild
- wiadomości.

RThPLUS
8.25 WiadomÓści, 8.30 Der
Hammer - serial anirn., 8.55
Autostrada do nieba - serial tv,
9.45 Reich und Scbon - serial tv,
10.10 Wettlauf mit dem Tod -

7.00The OJ Kat Show-progr. dla
dzieci 9.40 Mrs Pepperpot - serial
rysunkowy 9.55 Playabout- p mgr.
dla dzieci 10.10 Filmy rysunkowe,
10.30 Wbat a Country - serial
obycz., 11.00 Maude - $Crial
komed., 11.30 The Young
Doctors - serial, 12.00 Tbe Bold
and the Beautiful - serial, 12.30
The Young and lhe Restl.ess serial, 13.30 Bamaby Jones-serial
deteŁ, 14.30 Anotber World -

~~~;~~~e~:w:~

teleturniej, 16.15 The Brady
Bunch-serial obycz., 16.45 The
DJ Kat Show - progr. dla dzieci,
18.00 Oiff 'rent Strokcs, serial
obycz., 18.30 Bewitched - serial
komediowy o czarownicy, 19.00
FactsofLife -serial obycz., 19.30
Candid Camera - podpatrzone
utryt.ę kamerą, 20.00 Love at First
Si&bt - telezabawa. 20.30 Alf serial komed., 21.00 Harem: Tbe
Loss or lnnocence- film fab. (cz..
2), 23.00 Love at First Sight te\ez.abawa., 23.30 Anythina for
Money, 24.00 Hill SLr«t Blues serial trym., 1.00 Tbe Outer
Limits, 2.00 Teleaazeta

SKARŻYSKO

010 .WDIIMIW' - ,)lttqtty zbrodni".
USA.ti!S.t.ll,\8.
-..z~~.~~t •OIIIU. IW.EGO- ~ ...
-----aymt~opr«:zpo~wf(ldz.t-17.

f'OR'O.ITAICIOWat- ctwomcPI(P,-.

RADIO KIELCE
6.00-16.05 - Aktualności dnia.
8.10-12.05 Kurier ogłoszeniowy,
8JO Sygnały świata, 8.50 Z teki
kompozytorskiej J. Kępskieao,
9.00, l 1.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00 Wiadomości, 9.05 .Nie
czytałeś
- posłucb.ąj•, 9.l O
Muzyka dla w~ch, 10.00,
14.00,
20.00
Magazyny
informacyjne, 10.10 Jazz, 10.30 Z
naszeao
archiwum,
11.05
Rozmaitości i muzyka, 12.30
Audycja rolna, 12.40 W ludowych
rytmach, 13.05 Sprawa na dziś,
14.10 Przeboje radia Luxemburg,
14.JO.CałetycieMatyldy'"-cz.1
rep. M. Karpińskiej, 15.05 Z

wielkiej symfoniki, 16.00, 18.00,
22.00 BBC, 19.05 Rockowa rata.,
20.10 Radio po kolacji.

137-(16..
Ult.UGII'OQA:ZROIIilł.-oytUrwgOdl.7-

15,1M.53\-443,-.330,dylurCiioclobowy,MI. !SI:s-323.
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~ .... I"NfTl'Z,Ufl(MSIS:...,.._
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..
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WIB..KA
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pozoeliWdlllaymtWgodl.\0-\4lpowoóu
I'MDill/~pnw:~

OOOZIM.WZEUM lATSZitCUC'taii.D-

IQNO~.. . WylnMcłllllerd"

USA.I.II,g.IU0,\8.30.

~-~~~ . .-.Pntal25:aymtad
~do.-uwiiOdl.ł-I!S.wł!tldyw

DCIIILI2·18.
OOOZIM.IAIZB.IM H.IIDIQEWICZA. f>
et.ęJORIW-aynnewgod&. \O.II,wpanle-

---·
dllłllldłWIOitcl~

QAURIAIWA.I'M'MICF -ut.1Mna7:..,.

BUSKOZDRóJ

OAI.BIIA nAoZJEl.Oł',l,"-ui.loktdNI·
caiO-wp~wRk*Jgflłlcmi.,.R.port-..
~. Cz.,nnlwgodl.ll-11,w!Mdl~M
11-I!S.w~~

SIIM.mlluttw.St--.Gier~Czyn

SKUTECZNA
REKLAMA

MUZfUM

duado.l \1 :

ZA&ł.WiitAiłSTWA - ut.
ayMł
godz. 10.17,

w

IQNO,X.....
Ko*-

IIIRBJMWiliOEl.EQOE.IWIOEI.CACMf'NIKfTNOOMACZNYWTOKARNI- wntł
ruXIX-wlecmyl;łlełllfup,dwOr,~.O
c.lieodl11110111flift1-Jin~
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ku" Clvnllllz"YMtkkem.oiiOI.I'MdzWipcri-

ldzllolkOWwgoGLI--14.
IIIUZ!IJMWSIKIB.f'QOLI-DWCREKLA~-pL.otnrz,.IIQifilrrwndr
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RADOM
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.811tJt"--~r-USA.t15,g.9,

13.30,1s.30,17.30..)(rflt'-pol.l18,g.ll,
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KOZIENICE

w po-

IZCZYKOWWKIB.CAOt-ut. .......... l -

w "Słowie Ludu"

SUCHEDNIOW

IIIIWgock.ll-11,wr'lllddllewgodl.II·IS.w

łUZE!JIItfiEGOCALNE-

-

1.11. Plrli;QR 5b

).lldzlti~; --.twoloklngalłl

~~llllłll.l'llrl*u'.~
wt.:ldurll~~-..m
~.Czynnewgodz.t-16.

lłJA... .....,
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1106d"-USA.tlłl.el7, 18.

...

PIONKI

KINO.-,.-- ..NIQibrot!'-USA,t 15,

UPSKO

kiNO~-~,_..-USĄL
12,g..te,~r-t., LI8,&. 11.

ZWOLEŃ

DIO,.iwlr -.,K.clmllc:znljlrłi."-USA,t 12,
gii,~-USA,l\S,g.\1.

SŁOWO

NUME R l O

Sport

Sport

ST R ONA 15

LUDU

Sport

~ Punkty zostały
w CzęStochowie

il.\11

Sport

Polacy

w czołówce
• Bardzo d obrze spisał si~ polski d wuboista narciarski, Stuil...., ~ na rozearanych w
nlemkck..iej miejJCOwałci Breitenwana zawodach Pucbaru Świata.
Zljął on s:z.óste miejsce, a zwyci~
tył AuSI.riat. 118• hbedl·

Czarni: ........,.... er.

-., F...-,
Gicdl,--onz
~·-

......

mał o gości.

któ rzy w ostatniej

• W Sinaapu rze rozpoczoty ~

rnistnostwałwiata w pływaniu

na

partii sobotniea;o meczu jakby
poddali się; bez walki.

desce z ta&Je.m. Po pierwszej konm~Uetn~lo~.

jedynków wydawałosi~. !e to ra-

Wcwre,j zo6w obra:z I1Y był
bardzo podobny. Cz.ami sz:ybko
objęti prowadzenie, po czym...

domianie ~ JÓ,. w pojedyn-

oddali

Pnd-

Po pierwszych setach obu J»"

tu z ~ocbowstimi akademi-

kami. Silne zaarywD Płwewa

.._,Pndllzledl<aoiC..
...._ sprawiły

l(l5POCianom
wiele trudno&ci, a Czarni ze
stoickim spokojem zdobywali
punkty.
Nieslety, p6tniej obra:z py
diametralnie si~ zmienił. Qos..
podarze znacznie poprawili odbiór zagrywki, a szczet61nie
blok, który sprawiał podopiecznym trenera Jada SUob bardzo duto trudności. Kilłanaście

inicja~

akademikom.

Radomimie grali bardzo nierówno, bowiem bardzo dobre i
skuteczne akcje przeplatały si~ z
zupełnie nieudanymi. Jes:u:zc w
JH.tym secie odtyty nadzieje radomian oa odniesienie zwyci~
twa w Czę:stocbowje. Do Ja-

kurencji ....... a.n,ub ~
• W bolenderstiej miejscowo6-

cl Eamood odbył si.~ międzynaro

dowy p6łnwUon na dyst.ansi.e
21, 1 km Wśródkobieuzóstabyła

Aua R:7Wcb. zał wśród mę:t
czyzn Mireslaw~u 
pluował si9 na p~tej pozycji.

I LIGA

to9lnnlla_..,.........

nlb.NiesleO},wllecy-....,.,."-..,._...._
pre:r:mtowali
.......,,....,..,..;
.......,.u
się IOSI'O"

l'iej

llł

6 ,.._ l ,..edoyiUI

zwycięstwa

uolę

u swoAlonJU-

Hubtik Kraków -

trlec- Jastnęble 8ni')'Dla3:1

l .AZS Ol.
Z.AZS Q..

skutecznie powsti'7)'1Dąiących ataki radomian zupełnie podła-

wygrać

S.Piomk6
6.Jutm:ble.
7.Cl.ARNI

Zzimowych aren
Sezon zimowr

w pełni. N"lepsi

nan:Wu alpc;jczycy, jat zwykle w
kolejne zawody
PUclwu ŚwWa.

weekend~

w

awtrildiej

ttuejJcoWo6cl

.....
_.." ......_.,...,.....,

Sduunsbiq:~koblel,..,.rała

nloocutiwanie Nacmb, KaCjl Sd·
~ ~.

s.w.ę

GillUter oru

uwodnicz.t~

. . . . . . . . . ~.,.. Giatlwr
:mwantowałll si9 rywalkom, zwycl~

cbOC jeden mecz.

(d)

Mll&e~-~- Pu

lnkin:lltea.aUieN..-.Wei

n
n

n

n

38 59-31
3!i
35
30
30
30
2A

KJe-

cwłówtl

48- J:Z

43-35
37-49
31-49

JO-so
14-63

nie(!)

akr;ji lUte ZD'Odnitów r: Cr:ptndlo.,., Kroma, leizna. Kolcianl., Rua;Jna i Poznania. Roqrywti toczoDO w
pi~u pupidl wieknwyclll doltarcr:yty nne IPOfO emodi.
Batc17.odobaeapbywali li~ młodzi
lUdliki tidectleao t.au. pnd
opiccmi ITeoera l..acPM ._...,
~sporoc::zolowyd1klb.L
"".,_lclnUo
_
Włr6d dzie~t
tl.q_
dla lietrie

ctopicto w punlUQi pomomicz..ej.
Bardzo dobn.e radziły lObie sioauy
Selft t. Korony.
WIUillie~al~udala,adziecl

zadowolone odbierały fl.ll1"ody ufundowane prza .sto.-o Ludu. i .fo-mu"'
~10111-l. ~ Sq

--- ~-7,Spb.,l. ~
Mał'aMa (tu} - 4 pkt., J. Maldi!CI'II
BoR:r:(Karpaty)-)pkl.,l11a1- .U..Nł

wl, (tak)-7pkl., ~Pft'sc:IIU (Sano.

...

c:zaob,l-7ptt..l4lal-l~ ...

Sełd (Koron~)-

4) J)tl.

Qllopcr.IOiai-I. Mwd• ~

Wiele erno<;ji dc»Wceyta rywa.liuGI• cblopców dn lat 12. Doszlo w nl(i
do me spotykanej podczas IUChowycbtumiej6wJYiuadi.~uwod·

nicy MicUISuudu t.laka! Wejckda&J-Wił.b.T~ Kokian
uzyskali ident~ licz.~ puntlbw,
poniewat w bupołrednlaj partU uomiłowali,uzall

nie przechyliła na~t

n.I (Ż.at)-lpb.,l........~

(Skn.) - 7 pkt., J. 0111- Gnf'Mn~
(Ruch), 12 1&1-1 . Wtljdcdl~
'ki (Tt:<U)-&_5ptt.,l. MidiMSuad·
• <tu)-6Jpkt.,l. ka.Bi~ (Kupa

IJ)-Spkl..,dol4t.t-l . a - U...
(~IJ)-9,S pkt.,2. Wl-'ci- MIU'd ........ (Ż.U)-Iptt.,J. T-a..·
u-w (PrymUl)- 7 pkt.
WlKW

o.

w .obotf. KieltKb cidbrtr ~ ...
_.u.,._ ...., -..ca waC!I!Wicttoło

W'JIIl. bnilnJłr 119" nidl kobiece Qrut;yntAVJ l~ F.worylbmi bJb'•

. .. ...........,....._.

--

ta6etniaki,tt01"1.~--clrv

...,..

lhber prud Szftjcarem,
~lltu...

anl~b~w. ~

,..,._~ i

nJdłlrw.

We wtostiej miejlc:owoki Coanc
rywaliulwał}' kobiety w narciarstwie

........ AZS, '*7 .....

_. ........ ~

U:5.

Pw!kardl.aJ;W)'CifKieeot..MPOłuwr·

k!uyanym. Biq na dysWIIie 30 tm
wyarała WłoW;a, StcfUb B d -

były

wyprr:t!(b.iła "-ę~ t.Sanota

- ' ! (Słn Cq.locbowl)- S,S pkt., 2
Apta 8elel(Koroni}-$,Spt!.,). DMb

ra, załwllalnnuepiienrtlł'bytWłocb.

niczki ltaiH

dopiero 1010..,...

lumit(iu 2,.5 ptt.. Równie dobrze polObie jej brai Marda, który t.
kompletem zwyd~ t.atOOc:zył rywalirą w pupie IWCblstów do 10

~Weptrodab, ~1"a~DdN

Na-~

routn;yan~

Nie mniej zaa~ta b;ta walka azadliltct, w któl'd Allt. .Ntwi'- z :taka

która oblała si~ ~lepau nawet
włród 12-łetnicb suchiltet. trąc w

w--...

P'łlflid.

pomocnlcz.a punkucjL O ich kolej nołcl

lifdowyst~•wfmatowymlumi(iu
D mianolltwo l'olskl, zobaczyli6my W

dtWAullriab. Patrkb~ i

H, wyp~~Norwctki- D&.M
ł.-l TrHe l')ytifttlaW, zM zawod-

orazreprezcntanl.q

ł.Hutalk

11 :3.
:ZZ 4:Z 63-16

U
U
U

Oprócz st.aChowej

leca;yzny juniorów prznotowu,kord

. _...,.i.W..ppat.WqdGk m..lenl lłiNIIecll..,...
dan. ,.,...
wyprzo..

tłJ4eprudHdzpank.\ BIMatFena

Nnwejlell.ndil, Alllldl"c.Mrpr.
..._wN -1...-ut WJDKIJII

elidatiK

WałbrQdiO :JI :Z :J,AZS~ 

3.Stal Nysa
4.0.dmlec

Sporo już potrafią

czyM~

Stal Nysa J::Z 13:0, Płoadd Sosu -

Szkoda. gdyt przy więt:s:z.ej konsekwencji w grze Czarni mogli

udanych akcji cz~tochowian.

Sport

wak:zyly: l'wa .......

l~~

J)04, ,......_~Malelnała
BIKit-W,...enb,~fMe.

Pdab ldebi~ -- - ~ ....... -

n..jlepsu równiet w

MIItlel•b po l ;clliKol~- .._ ..

Rtafecie4xSbn_przcd ł111&u.IINe

Gełual,

~-PoW U.iro'lllob.t~ .

lhnli!Wjij'-'c:zl onz"._

a«yM ....... I .

Pned Inodniem tielccti~&kademicz.

:""'~':'.._-.,"..

(

tlni&OCZ.eklwaniellf'IICilypiełW$Uipunk

FO·~AXj

tywroz.a;rywUch.Otauło .t~ jednak. t&

była tocbwllowlt.obnliU rorm:r. bowiem
I\Se4zlaadYłd....-.zepowU

ZAT R U D N I O D ZARAZ

.Kpetntt•..aln6łstart•kkk-

Pneewaa6w w . . .~

dl. .....lej ..... ..,.....,.. re-

Z BR OJ A RZ

.-qł

doprwrlii i«CCIM:Niealioc l~~ l~.iłQbldaDiectic&D.

PnimNM~ ~.b(Qy ..-- .. ~ PliesDotbdi ADitni.

..sa-a ............... .a-

llkMNate,...nle z .uw~ U.Urm14tr.
fet. D. GMft

W skrócie
W Warwlwie odbyły si9 mistrzostwa Polski w kolarstwie prze-

1-,jowym.

Wśród

seniorów zwy-

ci~I T1l41ea.z~ z

Jeszcze raz sponow:i działacze
z Busb. udowodnili, te polBfi4
zorp.nizow.t ud.an4 imprez~. Tlą był z pewnoki4 wczoriJszy UleWJ blntej ,ubrUJ z udzillem druaoligowych graczy Błę-

titllyc:fii..IWro•J,SlartiT.,....
ltn:qorazmiejscowego AU.. Te

lt,rle

pn.wtbiwe

łwlęlO

... hltejuJdt

.,....tJ-

t.tiMtlowe

..... spora,. alcwiłc.U...ep,

ie tryb_, plębej buklej llaU
u6w updaiły się kibica..&..
Stawką turnieju był pucbar urundowany przez pnnr~
1• RadJ Miejskiej Bab. MieCZJJlawa Sasa, a dru&oligowcy
jak i aospodane potraktowali im·
prez~ do6ć powatnie.
Rozea.rano w sumie 6 spotkań
w czasie hiS minut, a poniewai
bl"1ll1lki padały do§ć ~o. to

-- .
poszcz~e

spotkania były bar-

dzo widowiskowe. ~~

ooj_4os.....,.łylllek<

kie Hrtty Korny z BłękłOI,..l.
które jU sSę p6taiej ebułe

..._..,.

~
~

Sportowe święto
buskich kibicow

_

... _....._

•~k~Hdf:

taHH. Ol. zapołJ
Itrutity po jefttj bi"Uief! i poOto komplet wyników buskie-

..,- ...................

ao tumieju:

AKSBab - Słarb

J : I , BłękiC.I-

Koro.. t:l,llle-

kiC.I- Siarb 4:1, AKS - Ko,...
aa 1:8, Siarb - Kero.. 1:3,

.

AKS -

........."

Blęldc.i

l :'7. Ostattczale

cyclo. . . lepszy ltllau .........
WJo4 Ktwoa)', Mwte. obli us-

...,...,...._..

Trzecia lokata przypadła Siaru -

lpkL,zaśczwarta AXS&.sko 

takte l pkL
Najlepszym strzelcem turnieju

ZW - zdobywca 1 aoli dla Bł9t:itnych, najlepszym bramkanem - Diplew
Dmuowkz, (AKS Busko), a wyr6tniono t.akte l'tlariau

został JaNsław

sa.-

•la z Siarti jako .najszybszego
strzelca•, który posłał piłk~ do
siatkijut po 1,34 minuty &rY (!).
W sumie zarówno piłkarze,jak i
kibice: dobne si~ bawili, w czym
zastup s~cinnych buskich działaczy, którzy zadbali o nadanie
tumiejawi odpowiedniej rangi.
Były wi~c puclwy dla wszystkich
rywalizujących drutyn, a takte
nqrody niespodz.ia.nki dla widzów, urundowane pnez licznych busldch sponsorów.
Wartoodnotować jeszcze, te w
przerwie spotbó J.iaowcitw na
partiet wyszli n~mlodsi adepci
rutboi u z BIIsb i aa.idałb. w

...,le-<Jpjd<zwrdtłJii

l:e, W 1rińll starszycli
Mjlco.,.. w,ebll .... się Rwul, _

_...,.....,:3.

(.w)

Rometu

Wałcz, wśród

.orlików"

Dari.u: Gil z Enercomu Strzelce
Krl,jeńskie, zaś wśród jurtiorów
T..au. Babwsld z LKS Prim
lllk.
Jednoczdnie trener kadry narodowej, .Uzd
ustalił skład naszej ekipy na mistrzost·

s.,_.....

wa świata w Leeds w dniach 1-2
lutego. W reprezentacji znaletli

•IOboltniemiaiJoneltlldnołc:it.poll;:oo

rwli.emdrvty-nyKnlejatz&,t)'!kodostanu
4:1IOC:ZAICIÓ~wslkt.

PiorwAO-

plano'fl)'ml~w~m
połebJ'łybcz . .płenia hll

..... l

Przy zielonych
stołach

- ........

~~·-~podoblly
. . IINMa c.IMII l Urullla Wlite-

.

w........,...aa...,. .. dtb.._._
...._. _..
rtUI'W'J ..... pokoDIIIJ Op-ealb
Gr4jH I ...I.

"-'ty ...,urr-

PlnHA~

si~: seniorzy - stawe..W Danii
(Start Tomas:z.ńw Mazowiecki),
fAiwanl Piedl i Dari•n: GH

4,......_WIIIA3, MIN1- t - - -

(o~

l, WIIJdcQBI~~q .-..

E.nercom) oraz

T••euz

Konellłowslł;jtlałony - Krą

utof

Szc:upaałak

(LKS POM

Strzelce), Wo)dea Nłe4fwle
dl (frasa Zielona Góra), Gn e-

aon &.payk (Kolejarz Cz~to
chowa) oraz Te.au Rakowski.

.-t.Muek..,..W IŚ""ld.-l'tr.i

Mkl ... - . . . . . .. JM:d! Jubwskl
nli , Wejdcdi~ I M.i!Stu.-

słJ-$1.._.,.1 .

.us .... ~pokoalil
Opłw. Oilet.l4:4 d.rl~tl

WllQDII)'lD J)~

punklOm ..,..

Mulla Wlalnb. l.

MardM~4,An.r.Ziilą

llewMiep l,JWeła Sekdde_.ll deblomWlałnlll-~~

,._.....,.,

DUtYLOTU
1,4,5,15,39,41

............ ~S..·

ZAXLADY PILKARSKJ[
0 0 2

2

ff.~ilf.·i~l.
i 1, i~&. !\
1: 1, 2:2, 1~o.

tyaU.kl6rr~wOtarow.e•AM
._6:12. Pwlt!7dla-..zap!lłuz:do.

briJ. Wtlckdl Wlltr8cz l. &nJuMi
Dl>6*, P'lnłel Pwi.Unld l Italii Ud6-

... ....

(11)

SŁOWO

STRONA 16

Sport

LUDU

NUMER 10

Sport

Sport Sport Sport
Bramkarze
"Mebloland" dołączył GRUPAA
do grona sponsorów
to za mało. ••
Rafnic

~b

hłtylkoalnpda . . . tnocłait:I'GOJc:.lytłoulolk:r:eaiaple·

IIUqt. ..u:rj reUkcji .. IIQto,.w..irjsZ)'dlspertowc6w Kkk·
ay:r.•J 1 ne.u ndo. .ldej. z kałłl,. on o~J c:onz
wlęujbrkkł lbt6w, aaiellralli takidtkillic6w,kt61"ZJ pn~
I'Gikilb:.ukłe bpea6w, atos-Me •• spertowców:r.ar-6-elłdet·
kidl,jak lntlo..uida.
Jakjut

informowaliśmy

na czyte.l·

ników, którzy tn.C.nie wytypu.i4, oazwi.
W laureatów czeUJ•atrałcyjne na&·
rody. Kolejnym sponsorem nuzt;j
W5p6łnej zabawy jest radomskie
Przecbi~bicmtwo Handlowo-Usłuao

we .MEBLOLAND'", które uJmuje
ti~bu~idelalit:ul.\sprzeda4mo

blinartljlcpszyobproduocntówkn,jowych oraz renomowanych firm uaranicmych, aranbcj• ~tnoru to~
plck5owym wypoJIŻilliem biur i illltytucji. Ma ono aiccb:ibf; w Radomiu
przyui.UibeJskie.int&Itellrusl8-

zacbodnieb

fum,

sprezentowane

pru:ztieleetie ~
łb.JMftewe-P'rM&qjH

.Mu·

_ . .,ul. TaiJOWa 18.

Tradycyjniejutpublikujemy typowania

•

racbowoó•.

Dlpłew Sfpt,

działKI i

dhJaoletni
prezes Województiej Fede-

racji Sportu w JG.elc:.ach: 1. Bab

pilbrq
flld ry.wa-

pr7.1Wip pgoktow.

W)'bm:t.

OdłńJir;

llmi.Jellllakdalc;jpójdzieemocjet~
~będ-4~1Jikorywalizao;jio

dru&ieltnceiemlejsce.
Wynlki:PQ&06Zatme-Pol(l{l~

w-•

cin 20:30, ś•t wrocn Pklet
JO:JS, Gtvmnld f'omltl- Fablot. Qlna.

rilw29:U,Wybm:t.eGdl:iW:-Wanza.
wian.b.l1:2S.

l. Wybn:de

16 lJ 456-375
SOS-426
f"oao6 Sz.. 16 ZZ 432-395
Wisła
16 22 442-41Z
Gnmw. P. 16 19 408-.188
Fablok
16 16 3S4-35J

z. s_.

3.
4.
S.
6.
1. Wan;;mw.
8. Po&OI!i z.

'' n

16

16 367-311

15 14 346-313

.........._ ............ GRUPAB
o -.

~. l. Art.
3.
Dripiew~tek,4. 1ł)'uanl,\qa·

__

. . . Gr.bk6., 7. ~--..
tl.,8. T.-a8n1Ja.9.MIIIprut-

wymi sklepami przy ul. Lubelskiej o-

ca "*-'z. 10. Muii!LkwłMw6ea.

Wyniti:Unia Tamów - lUra Kielce
27:22, Gtun"Wald Ruda Śhłskl- Sokół
Gonó"W 30:26, Stal Mielec - Mledt

razpnyuLKIIińskieao

WojeWdzkic Zn:.e:.v.enie l.ZS"'
Radomiu: l ........ Laka, 2. hwd

Legnica 19:16,l.a&ł;bie Lubin- Hut·

.JarMuk. 3. Pawd

l. HDtlllk
2. Sołl61
3. Zqłębie

16 18 448-418

6. Ullia

16 IG 389-447
16 8 403-443
16 8 356-419

II,SIJ,S3idyspooujedwomafll'lDO-

14,ipttetaza..

ło

nam 3 obrotowe krzesiL
Warto przypomnieć, te Dł uCZCI!·
nikbwplebilcytuczeU.takteSprzc..
r:~OIInycb radiomqnetorooów ufun·
dowanycl! pru:z WłdM~we
~lu....ąiTHII·
UcaJc:II..Mbf-'"w~ul

W!lp61oa21 oraz IOauat.cyjnycb naa·
ród wt mtosmc kirenomowan ch

PLEBISCYT "SL"

,._..,._
f~ 4.

nikKrakówlO".lS

-··--··
-·
an., 6. ~-MI·
c:MI~7. T-c.r·

w-a-. Gleaew*a. to.

Act~~;

16 16 388-391
16 IJ 416-411
4. Mledi
16 11 401-·420
s. Gnm"W. RS. 16 11 402:-449

7. ISKRA

8. StaJ M.

!. .............................
2............................. .
3............................. .
4..............................
5............................. .

<Jdł,Juzcniii,U...,J.

Po niezłym., choć przegranym
spotkaniu z krakowskim Hutni·
k..iem wydawało li~ te tielaank:
zdoł~ na~ walk~ • co Dl,i·
watniejsze wzbogacić shomne
konto punktowe w pojedynku z
sąsiadująą z
w tabeli wnowsą Unią.

lsk,..

Niestety jut pierwsze
minuty sobotnic&O pojedynku u·
latyty li~ niekorzyslnie dla aości.

Podopiec:zni trenera

StJZ4bałY

przez blisko 10 minut nie potrafili
zdob,t &ola, pudłującdwukrotnie
nawet z rzutów karnych. Tamowianie nie uprz.epałcili takiej o-

to impreza dla juniorek
to w Gliwicacb ~i.ł·

Choć była

młodszJch.

7............................ ..

8............................. .
9..............................

okresie

10.............................

roztm~owania,

pob.zały,tc

batdzodobrupotraf14anłwpiłt~~
CZJą, l rutyna

nabyta 'Wdruaiej lidze
prooentowala wtonfrontac;ilzrówieł

i nazwisko

nl""""-

Nicwięcdziwoqo,tetielcanłio

Adres ....................... .

tazji l obję1i kil.kubramt.owe prowadzenie. Jeszcze pned przerwą
wydawało się, te Iskra zniweluje

straty, bowiem w 27 minucie dopro'*'dziła do wyniku 8:9, jednń.
kilka szkolnych ~ bł~w
sprawiło, teJOSpOdaru schodzili

do szatni z 4-bramkową pruwa,.._
l>Np połowa nie przyniosla
mtianyukładu sil, bowiem gospodaae kontrolowali przebiea wydarzeń na boisku, alłabiej dysponowani tielcunlenie potrafili poktzytować im szyków.
Jedynie bramkane lakry zaara·
li 11.1 niczłym poziomie, ale był to
zbyt mały atul, by m)ilcć choćby
o remisie....... ....-,_."-

_",_,

(..w)

KielC7JUIId grały
. 1"'1~ dt
turnie)Wuuw•C3

.II\YPrall:tycz:nicJI-IiJOWYzcsp61 Budowlanych, ttóry lat dobrze radzi .oble w rozarywbch,jodynic bez Eltbi·
ety Kaczorek. Marioli FUU i MalunJ
Szału. OK:t dziewc:zc;ta -. obocoic w

6• .............................

Imię
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