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Ekipy firmy . Marmurex" wycłfly ponad sto starych drzew obok cmentarza Partyzanckiego w Klek:ach. llecyzjf wydal UI'ZJ!d Gminy w Masłowłe.
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Nie tylko od święta

Słowo cenniejsze

..

-

Wstn.pa,jp.cy to widok. TakielO poaromu drzew nic pamię:tljp

niż

zloty

l.kzestnicytcjintcrest.UJccjlllł
wysłuchali ponadto wyk.ła

Dzłsie.łvf. hnprtą ,..mlllł

.,.IIC:Zdt słowo- ,owledxW seulor Stanlshrtr tak. olwłe~ wal-

.UO.. aobotę ,.Święto Słon•- m.pru.ę zorpai~WUII pnn. l>oal
Srodowlsk Tw6raydl w lle:bclt.
.S";~to Słowa• rozpocz~a
prelekqa prof. Jana 1\Uotłka. Au·
tor .Ojczyzny-polszcz)'lny• opo•iadał o listach olnymywanych
od telewidzów. Korespondenci

prezy

duprof.Jadal.ołlt~na

temat poe7ji Adama Mickiewicza,
a takie wierszy S:uUpira. Anny
Sexton i Mickiewicza w znałonU
tej interpretacji lleiUJb MadWIey,AuyNUrebedi(J l Teresy Bu-

profesora UClłlJO np. dobrych ma-

dzlsz-Knytuomicj. Sobotnie
spoLkame ze słowem zakończyła
wypowiedt ksi~ J .... TwvdowskJqooJe&O droclu4o wierszopl-

nier,lecz równie! oczeku,J, wyjdnienia problemów zwipzanych z

saab. Oclbyłl się nhrn.ld Ucytada
tomów povJJ ts. Twudowskleco.

~~~e:id~wj~!~~~~~~~~~

N-.jwytej ..,.lkytowana

dominowali nauczyciele l uczniowio szkOl średnich. Nie zabrakło
wo}Ciwody J6u& Plostoał.l, prezydenta Kielc Roberta Rzrpkl, par-

lamentanystów z Unii Demotra-

IWJłb

o-

=~:ę~j~:~;..~

klelewlit ~PGtUII Dę •.ln- z prof.
J eny• Bralaykiem, Jacklem Karollk•l Gustawe• HokHlbklea
(Ck)

tycznej oraz dziennibrzy

Trzyletni chłopiec
wpadł do rzeki
Do takiej tragedii doszło
w sobotę rano w Wandowie,
gm. Sorkawice w woj. radomskim. 3-letni Mirosław
B. oddaJil się od domu i wpadł

do rzeki Jabłonicy, która przew poblitu zabudowań.
Kiedy dziecko wydobyto z

pływa

wody,niedawałojutt.adnych

oznak fycia.

(as)

niedawno zdobiły uliczkę: między
cmentarzem Partyzanckim a
działkami w Kielcach. Ludzie wydali zcał{l bezWZ&Ię:dnałcl, wyrok
śmierci na 106 -jak po grubo4ci
pni motna się: zorientować. - lilkudziesi~ioletnich topoli.
Pozostały pnie i łlady po kolach

pojazdów mechanicznych.
Decy-1j~ o usunię:ciu drzew wylJr7.fld Gminy w Masłowi e. Do
tej roli wyznaczyi ao Sejmik
S=-morądowy na zlecenie Wydziału Infrastruktury Techniczn~
Urlędu Mi~skieao w Kielcach.
(0 zawiłałci prawne!!!).
ZausuniJciedrzewfirma,..Mar·
muru"". uinkasowała kilkadziesiiJ. milionów złotych {19 topoli

po milionie zł od kaf.dej i 87 - po

800 tys. zł od sztuki).

dał

na

Kto i dlaczego sitauł te topole
łmielt? Dlaczego wszystkie?

Co stało się: z drewnem? Co na to
slu!by ochmuJ' środowiska miejskie i wojewódzkie, orpnizacje e-

kologiczne? N.atepytanla posUU'amy s.ię: odpowiedzieć w nąjbli.t·
szych wydaniach "SL".
(ja)

Za7mln
dolarów
porywacze
uwolnili
dziecko
Ił-letni Aoth~y de Clerek
został wnocyzp1ptku na sobotę: uwolniony przez porywaczt po zapłaceniu okupu w wysokości 250
mJn franków bel&ijskich (7,3 mln
dolarów)- poinformowały belgij·
skie łrodki masowego przekazu.
Chłopca uprowadzono4lutego
w drodze do szkoły. Jest on wnukiem przemysłowca Ro&era de
Ck:rtka, potentata bran!y wfó...
k.ienniczej w Detali.
Okup został przekazany porywaczom w środę: w Eindhoven
(Holandii) przez pełnomocnika
rodztny dzicc:ka. Według be.Jaijskicb medMiw moment ten byt obserwowany przez policję:. Podobno do poszu.k.iwań kidnaperów
wipczyta się: tównief policja kiltu
innych kf<\i6w.

Mamy noWJ kr61owp piękności: MJu Złt.ml KJeleckkj ):z została :Zł
letnia Domln[b :t....ll.(90--60--87)zSandomicrza, uczę:szCZI\i{lca do Szkoły SamOJ'ZfldU Terytorialnego i Administracji w K.idcac'h (na zdj~ciu w
łrodku).l wlcemłsii,.Mhs hbUc:mołd" została RetlWI 11'61 (plenrua x
pnw-tj). • U 'lfke..U.- Apłeab G6recb {obie z Kielc). Podczas koncenu fmaiowego licznie zaromadzona publicznołt ok.Jaskiwala• tef:
• Trzeci Oddech Kac:zuc:ey-',. Wołosalłi" i tancerzy .Chartestonu•.
(kk)

Brat

ZDJĘCIA

zastrzelił

brata
WsobotęwWoUWorowHJejko·

Bycza
zabawa

lo Grójca
śmiertdnle

młody

wars.zawlutl.a

postnelll brata.

19, wraz z bratem
AniOn im, lat2J, pn:eb)'wall u dziadka. W pewnej chwili Antoni zac1,Jł
manipulowit przy skon.'łtruowa
nym przez stebie pistolecie l oddał
niekorurol.owaoy strzał. Kula uaodzila brata. Z tanJ postnałOWII klat·
ki piersiowej karctka pruwiozła Sła·
.,.·omira S. do szpitala w GróJcu.
Sławomir S., lat

Przez trzy tygodnie kielczanie
~~~ mieli okuj~ wypróbo'lt'lł
swoje siły na .prawdziwym" rodeo. Zabawkę:- sztucznego by b
-zakupiła firma ,.Exbud--18. Za
niewielki sumę: od S do 20 tys. zł
kaf.dy ~ic mó&l q,rawdtt się:

MunoW)'Iiłk6wlebny

murl.

40 minut
Foto - Express
~onica
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(as)

w UJeleilaniu byka

Sobotni pokaz w hali przy ul
Wall,l6ry nie wzbudził ogromnego zainteresowania., • picrv.szym odwa!nym okazał się:
3 - letni Sergiusz Parszowski.
Za tn)' tygodnie byk wyrusza
na podbój Potski
(D.G.}

•op
l

1

Kupuj "Slowo Ludu" i ,,Magazyn"
także na poczcie i u listonosza
Pot..D.Gace.k

-
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Obawy o polski

-·

WN1111 fr6dd z:bUJoaydl H
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aauowydl W'

Wu:ąqtllllle,
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P.a.-

baalułl slę•tbłlc:bl,.nJayd
łnlldaoid,prz)'~~

llkłl ... dwUtu poUtycmy, a
nJeJOspoduczJ l ,Oitp. Da tym, ie

z

"W'WutDW'łea.łemazpd.nołdc.

do tqo, jU: aponi

dę

z l)'blat;k,

nbtek aqo .Uura W' buclłede
~e •lezal•taa.".
Rząd polski na dobre zamiaryz fachowców fi.
nansowych tniJ4CY warunki polsIde - ale problem polep na tym.
jU: posodzE te umiary z realiami
sytUaCji budtetowej. Rz4d chce U·
trzymać deficyt w aranicach S procent dochodu narodowcJO, jeśli
jednak nie zmieni swej polityki fi.
rwoowej, defteyt m6Jłby si~&n~
kilkunastu procent dochodu, co
byłobyzaproszeniem do hiperinf.
Oliwildczył jeden

lac;ii•.
Arytmetyka tych obaw jest
Wspomniany ekspert
zwrócił uwq~. te .., 1989 roku,
prosta.

adydeficytbud:tctowyosiu:n4l6-

7 proc. dochodu narodoweJO,

roczna stopa inflacJi pr:zewyt&zyla
900 proceoL Co prawda dzilło si~
to w ostatnim roku 1'24d6w komu·
nistycznych,gdy zaufanie ludnoś·
ci do rządu,
wpływ na inf.
lacj~, było rekordOwo małe, a pre~a skłaniająca władze do druk~>
wania piefli4dz.a rekordowo wici·
ka. Jednak równiet w obecnej sytuacji bud:tctowcj iogólnejaratba
inflacjijestznaczna i dlatego Mi~
dzyn.arodowy Fundusz Walutowy
uwata podobDo, te byłoby ~le
piej, &dyby deficyt nie wyszedł
zbytnio ponad 4 procent dochodu
narodowego, a 5 procent trU:tuje

ma.w:e

jakonieprzektac:u.lnąg:ranicę,.
lnnyekspertstojącybl.iako m~

dzyn.arodowych instytucji fiDan·
sowych wyraził przekonanie, te
deficyt nie sic: gnie kilkunutu procent dochodu narodowego, adyt
.~d będzie musiał cl6 zrobE• .
Jednak decytjc: o doaodnych kredytach dla rolnictwa, oprocento-

RozłamwPC?

NUMER 58

budżet
wanych poni!cj ltopy inna.cji, i o
awarantowanych cenach skupu
płodów rolnych, pocbłor14 jeao
zdaniem 5-7 bilionów zlotycb,
czyli powi~ksq deficyt o pól procenta dochodu rwodoweao. FbperttcnmartwiJi~. te:u.nim~d

z.areaauje, by nie dopukE do
gro:tDeao po-M~Uzenia defJCytu,
nastąpi wybuch innacji.
w Wuzynatonie twierdzi si~,
teniedawnaJtli-'iaMFWwróciłaz

Polsld zaniepokojona, f.e rótne
attoDy Obo:W f'24dOWeJO prtZCO·
tuj~ odmienne sugestie w sprawie
budtetu, nie daj4ce si~ z sobą pogodzE. W zwi4zku z tym nic wil·
domo,jak rqd zdoła zmie~
polityk~, by IJ)roWidzE deficyt do
S procent dochodu narodowe&o,
jak to JObie zamierzył."Czaxa
,.. . . .rd:eaie,ii!•Wusawie
ale .._,....... IObłe M kob

sw•

..---··-.......
_.........,....

Reforma
administracji centralnej
jeszcze w br.
Celea reąoaęt.tJ w br. rdoray

~ p6słwo•e.J jest Mtbieleaie .~ ce połhyaae• o4
aialabtra'ftllla, a fulQI IOIPOatczydl rqft CNI ,..łbao-"_.,..
•)'dl - pol.t'omwnr:lll at:f JHpOh,
zt.l~llęblrd~""'
Jen:;yScę,ie6..

• W porątiku komunistycznym
wjednymorpniei4CU)nofunkcje

aospodarcze, administracyjne i
polityczne, przy prymacie tych o.
tatnicb· - przypomniał ICD. s~
pie6. Osólna wizji reformy cen·
tralnej władzy wykonawczej powstanie jcazcze w tym półroczu i
mogłaby :wst.lt przepro-.dzona

NJe~lrib7~~
WMC117Miba.Mindłdalflllks-

1.111 w K.oltla*Ówte błe Sa:&edaa
qłODhO .. odpn",.~dę!a
r...,.,JUA!:y.Ww~bdonal~.

-__
PMc:al HalrOll

C'tł-.1

.W.e dę,

Ił

jHaaWUił11'1111JGl*.U,....,....15

1oa, wiedOMCO aidtpbdezracnu:Ucr,

G4y wWddel ,..rwj

ru.,, ...

~

bJł

IUZ!td~

...--,.

1 . . - , . t - .... Jeto~

rłmlowalllłc.łe".....~--
le.,.tryta,f"4ęęl~&puky.

".
Jeftfp&~~~
ki- Malddeł nr.;, ałHpL

dec:e.Dttali:u.cja i dekoncentracja
uprawnień administracji. Rów·
niet w pierwszym półroczu ~
ZOR.ać okrdlone nowe zasady podziału tcrytOrialoeao u.iu.
Pienvszym kroldemZCSJ)Dłu do
spraw refono administtacji publi·
cznej było opracowanie dwódl
projektówustaw:opra~
lłutbypublicznej oru.o:u.sa.daeh
reprezcDtowa.niaakatbu paMtwai
JOlpodaroWania niektórymi jeJO
składnikami. Oba projekty, po

konsuJtacjiposz.czc&ó~raor·

tów, z~ przeka:u..oe pod obrady JZ4du a ~pnie Sejmu.

Demonstracja
przeciwników ustawy
antyaborcyjnej

..

~ -~

,Mctblba:o~dl lu-

Znów przemyt
spirytUsu

jesie~ br.JejJłównym celemjest

Pod hasłami: ..,festr-'my prze..
ciw:u.bzowi aborcji• oraz .za~
biepć :u.miast karat• demonstro-

wali 8 bm. na placu Zamkowym w
Warszawie przeciwnicy uchwalenia usu.wy
ochronie prawnej

.o

dzieckapoczę:tc:ao•.
.Prawo d~i powinno naleteć do kobiety, a nie zalet({: od
zwitka papieru. Jesteśmy przeciw·

ko pena.li.ucji aborcji, WSI.J'Zymy·
waniu badali prenatalnych, :u.ka·
zowi antykoncepcji i oświlty sck·
sua.lncj. Prolestujcmy przeciwko
ideołopzacji tycia w Pobce i
dominacji Kościoła•- po-Mcdzia·
łajedna z otp.ni.z.atorek protestu.
Aleksandra Solik ze stowarzysze-

nia.Neuuum•.
,.Kary :u. swałt: 3 lata d1a zboczeflca, 2 lata dla ofiary :u. przerwaniecicty• -Jiosiljedcoztnnsp&reDtów.
Ok. 100 uczestniczących w manifestac;Ji kobiet i ~yzn wya·
wizdaJ o stwierdzenie zwolennicz·
ki ustawy, it .od zabijania nie narodz.ony_cb dzieci i eu~i
nicdalekojest do pieców mmatt>
ryjnych•.
Orp.niz.atorzy protestu, min.
.Neuuum•, .,Pro Femina'", Lip.
Kob1et Polsticb, ZSP, ROS i PPS,
zapoW!edzteli kolej~ demonstta·
ej~.

Będązmiany

w sądach i prokuraturze
Koniec serialu
"The Cosby show"
W pi4tek przed publicznościc,
wśród której było wiele piud
show-biznesu, naarano w Nowym Jorku ostatnijut odcinek serialu. The Cosby show-, wyświet
laneao obecnie równici przez Te·
le~PoJ.sk4.

Od ośmiu lat senal ten, przed·
i humoremtycie inteliaenckjej rodziny mu·
rzyńskiej z Nowego Jnrtu naJetal
do n~populamiejszy<:h w USA i
sta~•cyz

we,..,.

~~:~C:~oB:;~Y~

jednym :r. n~boptszych piazdt>

r6w telewizji amerykańskiej.
Ostatniodcinek serialu, zatylu·
przewrotnie .A wi~, z.a.
czynamy". opowiada o maturze
Theo Huxtable l -syna telewizyj·
nej rodziny Huxtable.
Amerykańscy krytycy wysoko
oceniaJi ten seriaJ tatle dlatego,
te propagował wartości rodzinne,
prezentuj\(: koc:łulj•~ .si~ i stabil·
ną rodzin~ murzyósą w czasach,
kiedy w serialach telewizyjnych
dominowała przemoc, a w rzadko
którym główni bohaterowie byli
czarni.
łowany

PODZJĘKOWANIE

Klifdal Pl'oboAczowl Kofdołll~ p o d - " ' - Mattt8oiel
~ Kol'onyi'OIIIIdłll 8tlniiiiWOwl Rotpondkowl, "*-lctwu
oru~~~_"....,""~'Młrtutu

o.oło9~emegGwtoelcKłl, ~ kłMgom,~IC8kllroctzl.

-

-.s.czn.86guoe.tuudd.tw~~

jp.

MICHAŁA

PIETRZYKA
łona,

S 11!1!1.!1

łowo

dzied l wnuki

Racj~ mUli przewodniczący kt>
~i sprawiedliwQI\ci pos. Alek·
sander Benlkowski, kiedy skryty.
kował sposób podePcia do zamierzanych reform w sądownictwie i
prokuraturze.• o tym, te pakiet
projektów u!law ~zie przed·
miotem debaty sejmowej dowicdzilłem si~ w przededniu posiedzenia. Byłem przekonany,te Mi·
nistcrstwn Sprawiedliwolei prze.
dstawi szerokie uzasadnienie, a
my ~emy mi«: czas na gruntowne przestudiowanie doku·
mentów".
Zaprezentowane Sejmowi projekty, jeśli zosta~ uchwalone,
wpłyn• w spo96b bardzo istotny
na wymitr sprawiedliwości, zarówno na ustrój qdów, prokura·
tury, jak i na prawo materialne i
procesowe.
Minister sprawiedliwości Zbig·
niewDyka tak uzasadnił propont>
wane zmiany: ,.doświadczenia
ostatnich 2 lat gromadzone w mi·
nisterstwie wskazują. te spraw·
n0l4ć orp.ni:u.cyjna wielu sądów
pozostawia wiele do tyczenia.
Zwi,~ksząjlł Si9 zaległości. Przewleka si~ post~powanie, nadzór
administracyjny preze,{)w sądów
nie jest wy~~y". Dlatego
tet przewiduje si~ zmian~ zasad

powoływania i odwoływania pte·
zesów oraz wicepreze!l6w ądów
powszechnych. Wi~j do powiedzenia mieć bę'dz.ie minister. Pt>
dobnie w a'rzypadku obsady sta·
nowisk se<Wowskich zamierza si~
zwiększyć wpływ ministerialny.
Kolejne zmiany dotyczyłyby

kwestiiodwoływaniasęK!ziów.Jak
powiedział min. Dyka .respektu·
jąc w pełni zasad~ nieusuwalności
~w konieczne jest stworzenie podstawy prawnej do odwOła·
nia .sę:dziego, jeteli zostanie
stwierdzone, it sprzeniewierzył

si~

podstawowemu obo~owi

sędziego, jakim jest nie:u.wistość•.Jcdnym słowem- chodzi o

weryflk.ae,K sędziów, o ich ocen~
od momentu powołania na to stanowisko. Sąd dyscyplinarny umarzałby spraw~, jeśli sędzia sam
zrezygnowałby ze swojej funkcji.
Nie ma to być,jak zastnegł minister, dekomunizacja, ale przestrzeganie zasady, it ~musi b)t
niezawisły.

Co jeszcze proponują autorzy
nowelizacji? Powolanie prokuratur apelacyjnych, przebudowo
modelu organów samorządu prokuratorskiego, zniesienie stan~>
wisk prokuratorów w Minister·
stwie Sprawiedliwości. zaostne·
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oddzla;łu- 8otena

nie odpowiedzialności prokuratorów za sumienne wypełniaDie obowiązk6w,odw01ywanie-jeśliw

wyniku 2 kolejDych wizytAcji U·
zysklją negarywne oceny kwalifi·
kacjl zawodowych.
Jeśli chodzi o zmiany w kodeksie post~powania cywilnego i w
kodeksie post~powania karnego,
to odnotujmy propozycję zmian
modelu środków odwoławczych
(od wyroku qdu pierwszej insta.n·
cji - apelacja, od orzeczeń qdu
odwoławczego- kasacja, czyli dotychCZUOW4 rewi7j~ z.astąpiłaby
apelacja, natomiast kasacja poz.
wolilaby zn1cść instytue,K rewizji
nadzwycz.ljnej). lnna zmiana w
kodeksie postępowania cywilnego - to roZ&ZCrzenie podstaw
wznowienil post~powania, a w
procedurze karnej wprowadzenie
zasady, te stosowanie tymczaso...
we go aresztu nalety wylączn..ie do
sądu. Prokurator mógłby zastosowłł tymczasowe aresztowanie
tylko w wyjątkowych przypad·
kac h i tylko na okres do 24 godzin.
Nad projektami przedstawionymi przez min. Dyk~ bę-dą pracowt/: kom~e sejmowe, zasięgając
opinii zainteresowanych środo
wisk i icb 5amOrz.11dOwycb reprezentacji.
(rys)

Redaktor wydania
Grzegorz ścłwlarskl
Redaktor depeszowy
Marek Maclągowskl
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Dziura ozonowa

.Prezydent Bush

_
--

na razie nie zagraża

"Chciałbym wiedzieć,

wjaki sposób USA ma Polsce pomóc" .............

.....

Z de~ nrstw)' ezoaa, kUN
JICiariadęw~U~
zqrełlr:ala ... drowła-

PrezyH.Jit RP l..eda Walęa o~ M praJikata ScaMw
lJHaOCZODI~

Ust.

w kt6rya.

Geoqe&sh, ~·wy,.
wletb:i pl'e:zyłleeta RP "Strtilturp, pisze, ill chc:Wby ,o~ wJaki
sposób Słaby lJed.aoaooe !DOR
Pobce pemóc.
Busb stwierdza, że niepokój
Polaków o icb aospodan::24 przy·
szlo6ć jest całkowicie :uoxumiały,
alcmuSZJłonluozumieć ,itzaa,ra·

nieme inwestycje S4

spl'ł~

sadnicz4. adyt to wtUnie

za.

~ektor

pf)'WitnY śdu;nie kapitał zaaraniczny, know-how i !t'WOn>' nowtl
miejscapracy,ta.kpotnebnc PoJs..
ce. Przyspieszy to takie intearac19
polskiej lospodarki z aospodarq
świ.ato'W\-

Prezydent Stanów l.jednoczonych stWierdził: .Pra.aniemy U·
czynić wszystko, co w naszej mocy

iwtymcelugotowijestdmypny!I:E zespół amerykańskich ekspertów biznesu - doświadczo
nych ludzi, którzy potrafią robić
interesy, aby pracawali z w~ymi
urz~nikami i doprowadzili do
wdrożenia jak ruUwiększej ilo6ci
projektów inwestycyjnych. Nąi·
istotniejsze jest, by Połska malaz·
ta droao powrotu do propamu
aospoc:Saraeao
popien.neao
przez Mi~wy Fundusz
WaJutowy".
Na~ w swoim liście do
rewołucyjnycb procesów, zac~
dz4cyebna Wtcbodzie, prezydent
Bush przypomina., te wiele enerail i uwqi. a także dute środki
zostały połwi~c do OpaDOWI·
nia tmysu JOSPOdarcze&O w
Rosji i innych padstwacb.
,.W.e~

U

~ ~ ~b~

spr111f11! ze znaczenia tej kwestii z

Kozacy bronią
Republiki Naddniestrzańskiej
Co ~mniej 300 Kozaków
Dol1stich broni jut Republiki
Naddniewzaflstiej, która oder·
wała sio niedawno od Mołdawii i
która jest z.amiesllana przez lud·
no.łć mówiącli po rosyjsku. Przed
kilku dniami w f'(ionie miasta Dubossary nad Dniestrem doszło do
uciekłych walk międxy pa.nli4
narodową tęi republiki a oddziała.
mi armii mołdawskiej.
Poniewat gwardia narodo-..
Republiki Naddnicsttz.ańsklejjest
Jlabo uzbrojona, prezydent Iaor
Smimow zwrócił się: z apelem o
pomoc do Kouków Doóskich, oferu.;.c,: im płą 2 tys. n.abli mie-

siocznie. Jest to zarobek trzykrot·
nie wytszy od przeciętnej pensji w
R~i.

Do Dubassar i Tyraspola. czyli
stolicy Republiki Naddniestruńs-
iiej, przybyły jut pierwsze INPY
taiich Kozaków, w tradycyjnych
mundutllch z cz.uów carskkh zielooych czapk.ac:h i niebieskich
spodniach z czerwonym lamP~~·
sem. Nad siedzibą władz miejskidrw Dubossat:acb powiewadził
fla&a Orolląich Kozaków w kolorach białym, tółtym i czarnym.
!tor Smimow spodzieWll sio, te
do końca marca p~e co
n.-,jmniej 2 tyS. Kozaków.

punktu widzenia moralnalci, polityki i stntepi.Jednocuśnie, ponie wat to właśnie Polska zapoCZ4tkowała rewolu~ opmi.tjąą

obecnie dwa kontynenty, a la.kte
może słut)'ł za wWr dla innych..
nasze zainteresowanie waszym
sukcesemjeSł wi~ksze niż dotych·
c:uS'- podkreślił prezydentBusll.
• W kwestii tęi piszę także do
Helmuta Kohla, pełru.ceao funk·
Qo przewodnitz4ceao .,si6demii•, tak abywasze spl'łwy stały sio
przedmiotem jej obr~~d. Pa.ństie
przywództwo będzie miało kapitalne znaczenie• - poinformował
L Wał~ G. Bush..Wiem, wobec
jakjeb tNdoośd Pan st.lje i wiem
takie, te dobrze Pan wie, co trzeba zrobić, wiele z tq:o mate Polsk.a zrobić tylko sama, lecz proszę
mJ wiecz)'ł, tejestdmy z wami"pisze na zakończenie G. Bush.

R. Bartoszcze
proponuje
wstrzymać
płacenie
długów Polski
Prezes Polskiej Panii Ojcowizna - Roman Banoszcze wystOIOwał do prezydenta Lecha Wal~
list ocwarty, w którym uzasadnia
......o;. propozyc_K wstn.}'IIlal1ia
przez Polskę: na 10 lat płatnolei
naszych dłuaów zacranja.nych,
bowiem- jat pisze- .potyati udzielane przez państwa zacbodnie i orpnizaqe bankowe w tych
pań.stwach, z peł1111 łwi.adomo&cill

antynarodowym r24dom totalitar·
nym, mUSZ4 byt traktowane w
spoaób szczególny".

Konflikt może się rozszerzyć

Trwają

walki
w Nagomo-Karabachii
Z

~DOWAJdl

donlesle6 z Na·

pmo-JWUac:Wj wyałka, •
ddałaoJa bojo"e wrdollłe asłl:era6skłm'""-kadal

Jeden :t dowódców sił zbrojnych WNP sen. Borys Piankow w
opublikowanym w niedrle~ wy·
wiadzie dla dziennik.a ,.Kras~
Zwiezda• ostrze&l. te konflikt o
Nll&Omo-Karabachlę: rozszerzy
~ i obejmie Sllliednie państwa
jdliArmenia i Azerbejdtan utworl4 własne armie.

Generał stwierdził,1e pnemoc:
w spornej enklawie wywołuje powatnc zaniepokojenie. Jeao zda·
niem, przywódcy WNP powinni
nie dopuścić do utworzenia sił
zbrojnych w obu republikach.
Wedłua Pianłowa,jdli poWSlan4
takie siły zbrojne ,.rozpocznie aię
akcja wojskowa n.a wielą sblo i
wciunięte mstaJ14 w nią SIISied·
nicpaństwa"~pdstwa.·

al

.u.ean

l At.erMJ41uu ~ -

ceny i

płace

Minister ftnanll6w informuje,
te przeciętny wzrost cen towarów
i uslug konsumpcyjnych w marcu
br. w stosunku do pneci~tnego
poziomu tych cen w lutym sz.aooWllny jest na 3 proc. Wskatnik ten
słuty do ~pnycb s:ucunk6w
normy wynagrodze6 na marzec
1992 r.

24 rocznica marca 68

stw1erbH

saałlua1

Zbla·

Promieniowanie nadfioletowtl
stanowiło zawsze istotne u.arotc·
nie dla skóry i oczu ludzi, proporcjonalne do wielkości pochJooi~
tej dawki tego promieniowania.
Dlatego tet, uwzględn~ąc
motliwałć wzrostu natęteoia promieniowania wskutek zubożenia
waBlwy ozonowej w stratosferze
w przysztald, nalety unik.t bez·

Ur211d ds. uczciwego handlu,
brytyjska instytucja nadzorująca
konkurencjo na rynku zwrócił się
do właścicieli browarów, dlaczeao
cena za pół litra piwa przekroczyła
trzykrolnie wskai:nik inflacji w
cią,gu ubiegłeao roku, os:ią,gają,c
1)4 funta, tj. około 2,15 dolara.
Zdaniem specjalistów, taka sytuacja jest wynikiem lliedosta·
tecznej konkurencji fniodzy browarami.
Wiei b Brytaniajest trzecim na
świecie producentempiwa poStanadl ljednoczonycb i Niemcuch.

szeao naratania na promieniowa·
nie nadfioletowe, U od mąia do
sierpnaawponeod IO.OOdo 15.00,
chronił skóręo głowy, szyi, twarzy
Naratenia nil promieniowanie
nadfioletowe powinny unikać
z".,·taszcza osoby młode- prted 20
rokiem życia, oslabione oraz cha·
raktcryZują,ce si~ małą ilością pigmentu w skórze, lub posiadĄiące
na skórze :mamiona barwnikowe
-podkreślono w komunikacie.

Badanie "Schnapsgate"
potrwa dłużej
Sejm uchylił l-tygodniowy ter·
minzakończenia prac, który l l lu·
1.e10 br. wyznaczył Ko~i Odpowiedzialnolei Konstytucyjnęi, ba·
ds.illcej wstopny wniosck o pociu-

niocle do odpowiedzialnolei ton·
stytucyjnej Leszka BalceroWJa.t.
Czesława Kiszczaka, Krzysztofa
Kol.łowskiego i b. prezesa GUC
Jerzeao Ćwieka w:r.wi4zku z aferą,
zwaną .Schnapsgate•.
Izba zgodziła się: tym samym z
araumentacją przewodniczącego

konililii pos. Edwarda Rzepki (nie

uzes:r:ony ), te w toku prac komisji
mUJil4 b)'t zachowane: pr11wo do
obrony osób wymienionych we
wstępnym wniosku oru terminy
zakrdlone w kodeksie po&topowan.la karneao.
Sejm przyjął zarazem do wiadomoki informację złożoną
przez pos. Rzepkę, który powiadomił, te komiąja złotyla wstępny
wniosek o pociągolęcle do odpowiedzialnalei przed Trybunalem
Stanu dalszych 6 osób w związku
ze ,.Schnapsgate'".

Niemcy najważniejszym
partnerem handlowym
Nit~KJ~ obeade ~
~Jaudło.,..Polskl. Wy·
lllia.Da ło'lfWOn a&ę4q ołna b+.·
al wyniosła w l 99 l r. oL 15 ald
DM - poiW • Tupcli UP*Jdl
pnHstawldel Pelskkj Izby łłaa4h1Zapulc:zaep WlesławCaya~
kl JeftaUe Polsb zuotowala "
tr)'IIJianie IOlPUVWtj ~ RFN deficyt
"...,.,.kośd ok. l , l mld DM.
Podczas gdy handel między
Polską a całymi Niemcamj zwi~k·
szyłsię w 1991 r. w porównaniu do
1990 r. o 71 proc., wymiana z .nowymi landami" zmniejszyła się o
12 proc. Oznacza to spadek. obrotów Polski z obszarem dawnej
NRD z 2,6 mld rubli transferowych (wówczas ok. 3,1 mld DM)
do 1,8 mld DM w 1991 r.

Niemcyzajmuj11 takie pierwsze
miejtce na liście zaaranicz.nych
inwestorów w Polscc. Utworzyli
dotyChczas 1,4 tys. Joint venturcs",anpt\Qłck.apilałwwysokol·

ci ok. 153 mln dolarów.
Jednałte zaangatowanie nie·
micekich przedsi~bion:ów w Pols-ce jest znacznie mniejsze nit w
CSRF. Według Wiesława Grzym·
st.ieao, jest to spowodowane
ałównieproblemami,ZwiiiZłflymi

z nabywaniem mąilltk:U, a takteze
stabilnolci4 wewnętrzną knju.
Jednym z powodów jest drastycz·
ny spadek. produkcji przemysło
wej wPolscc(o 17 proc. w 1991 r.).
Drugie i trzecie miejsce na liicle zaaranicznnJ;l inwestorów w
Po\scc zajmują USA i Szwecja.

Hiszpanie mniej religijni

_...___ .......

72 proc. Ellsąu6w •nJa dę z:a
błollt;tiw, w ponSwu.al• z 96 proe.
" rob 1970, jall .,.Jb z badd
pruprowaboDydl pnez pryn1Jł4

Roota,Gnąla,buiTun;ja.

Brytyjczycy piją
mniej piwa - bo drogie
Brytyjscy piwosze com rza.
dziej zagl4(1ają do swych ulubionych piwiarni zwanych na Wys-pach Brytyjskich pubami, ponicwa.t coraz bardzięi wzrasta cena
ich ulubioneao napoju.
Soodai przeprowadzony na
zlecenie Brytyjskiego Stowany·
szenia.Konsumentów wytuat, te
obecn1e CO czwarty Brytyjczyk
chodzi do pubu nie częściq nit
raz w miesiącu a prawiejedna tn.cciajeao rodaków nie byłatam nig·
dy. Wyniki te pod~ powatnie wizerunek Brytyjczyków jako
amatorów picia w lotalu.

Ilewynoszą

cN-r iaspektor

połrednie&o działania promieni
słonecznych w okreste llljwi~k·

13 proc. Hiszpanów deklaruje
s~ jako ateiści. 81 ;l proc. ankietowanych wierzy, te Bóa stworzył
proc. wierzy w
istnienie nieba.

świat, aJe tylko 52.3

Co się: tyczysakramentów Koś~
ciola katolickiego, 33 proc. ffisz·
panów uwata chrzest za nieodzowny,aletyllto 10,9 proc. okrc:ś·
la w ten sposób sakrament mai·
teńscwa. 83,4 proc. b:iszpaństich
katolików uwa1.a, te Kościół ods·
IYWII pozyt)'Willl roi~ w obronie
rodziny. 46,9 proc. katolików uwa·
ta, 1e Koiciółjest za bogaty.

Nie tylko "Michelangelo"
Przed uaktywnieniem sio wiru·
sa ,.Michelangelo", jednean ze
llO ujawnionych w Polscc wirutów komputerowych, w finnie ..A·
pexim'", sprzedąi4UJ programy
antywirusów tworzyłysio kolejki z
listami społecznymi, jU w dawnych kryzysowych czasach.
Zdaniem M. Sella, twórcy Pf'OJ·
tłmUantywirusoweaoMXS

WIR,

obecnie powsu,je 10 nowych wirułÓW miesięcznie. Wśród nicb 20
proc. to wirusy zachodnie, pozos..
lale 111 polskieao autorstwa.•Te

ostatnie motna rozpoznać po da·
cie uaktywnienia- np. 13 arodnia
-lub po tekście w języku potstim•
-powiedział M. Sell. Zwiększasię
również stosunek procentowy wi·
rusów destrukcyjnych do nies:r:kodliwycb, uatt~ch np.
melodyjki czy obruki w rodz.l,ju
pojawiąiąceao sio jozyU na ekranie.
Obok ,.Michelangelo" do MJ·
bardziej rozpowszechnionych w
Polsce wirusów destrukcyjnych
nalcty, dzialltiąca.napodobnęi za.

sadzie ,.Antyte\efonika•, uaktywni~ąca si~ po około miesiącu po
zarażeniu. Mnoty się również
trudny do wykrycia ,.SIIjgon", z
momentem zadziałania wyzna·
czonym na li dzień rniesf4ca. kie·
dy to zaszyfrowuje nieodwracal·
nie ws:zyRkie informacje.,.znamy
równiet takie, kl6re uakt)'WD.ill si~
13 czerwca, a ostatnio wykryliśmy
wWanzawiewirus,klłlryzadziała

na J)OCZ4tkU sierpnia'" - powiedziałM.Sell.

(PAP)
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Przynoszą z sobą strzykawki i igły jednorazowego użytku.
Dziesięć zastrzyków kosztuje 20 tys. złotych. Niby nie mają
tek, ale przecież w naszym kraju opieka zdrowotna jest za

danno

Lekarstwo dla wsi
No

(45)

bo ole jest wykluczone, te skoro znaJa tamtego

anoja. to musiała wiedzieć równicicoś o Lande. O
Kruszynie. Paeciet to cały gang. Ale nie mote ci
tego powiedz.ieć, bo wtedy musiałaby powiedzieć jeszcze o czymś, o
czym nie powie ci nigdy. Bo nie chce ciebie stracić.
Jedenasty milcuł. Tylko tyły na skroniach v.-ybrzuszałysi~ coraz bar·
dziej.
- Pami,.:tast.ady powiedziałem ci, te w pałacu upicrniczyli faceta? Z
jaką ulaą przyj4Jcś, te to nie Landc był tym facetem. Ja tylko si,.:.domyś
lam. ale nie wykluczam, te Lande tct dopytywał si~ o Gwiazdeczł~. Ciebie. Mote powiedriał, te byłobydla niej lepiej, by on. Lande, tył wiecznie? l tebydobrze mu się: powodziło? Zeby niklnie musiał grzebat w jegotyciorysie7 Bo jest wjeaotyciorysie równiet szufladka, z której motna~ Gwiazdcak~. Mote dlatego lak szybko preystałcś na to,te popełnił samobójstwo. Mote przekonałeś wuzego lekarza, tebynie ocl4gałsi~zsckąi~t,teby paymkJutł oczy na kąt wlotu tuli, na odleglo6ć . Co?
I teby motoa było go jak n~szybciej zakopać?
-Na nic niemusiałprzymykać oczu. Badaniawykazały, teluf~mlał w
g~bie. l bez trudu mógł dosi~H spustu.
-A zbadałeś, czy był lewo~y, czy prawo~y?
- Byllewo~y?
-Nie wiem. Ale skoro pytasz to nie zbadałeś. Jat nąjszybciej pozbyć
si9 teaociała,jat nąjszybciejsko6CZ)'Ć z tą gówni.aną sprawlb prawda Jedenasty?
- Czy ja jestem, kurwa, prokuratorem? Ty mnie przypadkiem nie
przeceniasz?
- S4dzisz,te Kruszyna nie rozmawiaJ z prokuratorem? Kto prowadził
t9spraw~?

-Pucek.
-No, to jak za kilka tygodni ujrzysz Pucka w ministerstwie, to wtedy
si9 przekonasz. Pucek. u obietni~ ministertwa móglby przysi4c, te
Lande zmarł na atak ślepej kisl.k.i.
-Ty mas2 buj~ wyobratnię. Jacek. Ty m6glbyś_,
-Słyszałem to jut d%.isiaj.Ale ty wiesz, te niejestem autorem powieści fantastycznych. Wiesz, te nic cierpię na nadmiar v.-yobrafni. Tak umo,jak od ~tku wiedziałeś, te ktoś sp~tnął Małego Dolara, chociat udawałeśjaki to :t ciebie pokrzywdzony i nabity w butelk~ gliniarz. l
wiesz, te jest coł, co ona II:Jyje przed tob\.
Jedenasty bawił si~ Pust.tszklaną, 05lly promieli slolica przeszywał
.i4 na wylot, celuj4c w serce t.omisana. Widać było, te chce coś powiedzieć, ale jeszcze si9 waha.
- Posłuc~ Jedenasty. Przez dłJ,lgi czaszastanawiałem si~, dlaczeso
kt"' wlewa mi w nocy bcnzyn~~o mieszkania, a potem wpuszcza lont,
który jest tylko lontem do połowy, a reszta to zwykły drut, w taden sposób niezdolnyprzerzucić iskry na benzyn~. Ten facet, ttóry misi,.: przed
sodz.i!llłzwierzał, powiedział , te złotył podwójne zamówienie. Na tego,
który mu przeszkadzał tyć długo i dostatnie oraz na mnie. Na wszelki
wypadek. Zebyrn nic nie wyniuchał i teby mieć pewno6ć, te nie bfd~
kłapał dziobem. l teraz wiem, dlaczego w ostatniej chwili ktoś ostrobał
lon l Bo dla teao koalllł ja jestem tropem do Gwiazdeczki. Dopóki ona
tyje, ja mo&~ być właściwie bezpiCCUly. Rozumiesz mnie?
Komisarz nalał do sz.klanek. Wódt.a zdątyła si9 ogrzać , miała smak
stopnialego Jodu.
-Byłem u niej wczorą,i. Nie mogłem porozmawiał z tobą, wi~ pojecba.lem do niej. Się&nął po papierosa. Po raz pierwszy Jacek zobaczył,
jak Jedenastemu dri4 ~--Opowiedziałem jej, te są tacy, którzy bar·
dzo chcieliby si~ z nią spotkać. l widziałem, te ona si~ boi.- Zamilkł .
Palił w skupieniu, oczy miał nieobecne i pewnie był daleko stąd. W pokoj'u Gwiazdeczki
- Sko6a,Jedenast)'- Jacek mialjut dosyć tego milczenia.- Przeciet
to nie ws:zystt.o, prawda?
-Ona chce z tob4 porozmawiać . Wytłumaczyłem jej, te to wykluczone. Powiedziałem jej, te dopóki z nikim nie rozmawia, jest bezpieczoL
Powiedziałemjc;j, te rozmowa z tob4 mote ścignąć śmierć .
- Posłucbl,j jej, Jedenasty. Choć ru pozwóL
-Jutjejrupozwoliłem.Samzalatwiłcmwyjazd.Ojedenrazzadut.o.

- Przez całe tycie ~esz tJ:Zymał _i.t pod kluczem?
-Jej to nie paeszkadu..
-Ale pewnego dnia drzwi otworzy ktoś, kto nic pnyjdrie z przyjacielsą wiz)rt4. Ty dobrze wiesz, te Wclego motna maJct.t. Nawet, ady
stnetejej aJinL
Zaśmiał si~. Jacek przy&14dał mu si~ uwatnie. Jeao oczy poz.ostały
szare i uparte. Oct.y si~ nie imiały.
Zadzwonił telefon. Jedenasty Ikrzywił si9 i mrotn~:- No i mają dla
mnie robotę. - Nie podnosząc si~ z fotela si~gnl!ł po sluchawk~. Burknltł
coś, a potem siuchał ze znudzeniem na twarzy, ale po ldlku set.umlacb
znikł grymas znudzonego niezadowolenia. Powoli wstał z fotela i 51uchaj4C szczekliwego głosu wypływejącego zesłuchawlri, wpatrywał si~ w
okno, i v.-ydawało si~, 1e widzi za oknem upiora.
Jacek odwrócił się i podątyl u.jeaowzrokiem. Naprzeciwokna Jedcnasteao stal pięciopi~trowy blok.. I Jedenasty wpatrywał si~ w jeden
punkt teao bloku, jakby nie dowierzlj4c własnym oczom. Jacek odnalazł ten punkt To byłooknonaczwan.ympi~trzc. Ktośodslaniałfuankii
Jacek ujnał faceta, i nie miał wątpliwołci., racetbył w mundurze policyj·
nym.
Jedenasty odłotyl s1uch.awk9 i Jacek p runiOsi wzrok na niego. Z szarej twarzyodpłyn~a krew, a w ocucb nie byłojut widać uporujak chi6stimur.
- Jut z ni4 nie porozmawiasz- powiedział wreszcie.- Zabili ją. A cały
ctaS miałem;.. na oku. Cały c:z.as, kurwa, pauzylem w jej oknL (cH)

W wiejskich l antinnych "'rodkach zdrowia podlecłYch koneckiemu ZOZ rozlepiono dramatyczne odezwy . • w zwi4zku z
katastrofalną sytuacj4 w !Jiutbie
tdrowła prosisi9 o przynoszenie z
sob4 na zabiegi własnych stn)'kawek. i igieł jednorazowego utytku.
Motnaje kupić w aptekach•.
Jedna strzykawka - 2 tys. zło
tych. Dziesięć ustreyków kosztuje wi~ 20 tys. złotych, niby nie
auU4tek, ale pruciet opieka tdrowotna w naszym kraju jest za dar~
mo. Niestety, dziura w budtecie
coraz wi~ksza, nic wi~ dziwnego,
te za ubiegły rok bilans Wydziału
ZdroWia UW w Kielcach zamknięto niedoborem 60 mld złotych.
W styczniu teao rotu dlua wuósł
o ~pne 8 mld. Jedną z form oszcz~nośd jest zwalnianie pracowników zatrudnionych w plł
cówkach zdrowia - w ubieglym
roku 564 osoby w całym województwie. Zostało 19,3 tys. 1»6b,
podobno jeszcze z.a duto.
Zcsp6l Opieki Zdrowotnej w
Koliskich ma 6 mld dluau. N~
wi~j winny jest .Cefannowi• 1,2 mld, prawie millon zł nie z.aplacono za energi~ ponad milion
za dostarczony opał.
Owa lata temu w ustawie o umof'Ułd.ach terytorialnych załoto
no, te aminne i wiejilie oirodkl
tdrowia przejd4 pod W7.11d samo~d6w loka.l.nych. Od połowy
stycznia teao roku w myjl ustawy
o reformowaniu słutby zdrowia
plac6wt.i te powinny b~ przekazywane wójtom, mimo te nie ma
jesz.cze przepOOw wykonawczych. Na razie tylkogmina~dzi
szhw przejęła słutbę: zdrowia pod
swoje strzyd.IL Wójtowie chcą
dokładnie wiedzieć, co sobie biorą na glow~- kto i ile bę:dzic płacić
za utrzymywanie placówek zdrowia. Ale do tej pory jeszcze nie do
końca wiadomo, ile z budtetu województwa będzie motna przeznaczyć na ten cel. Zakłada si~, te
pieni4dze przydzielane ~d4 w
stosunku do liczby mieszkańców
obj~tycb opiek4 przez daną pla-

cówkę.Mówisię;o2001ub 170tys..
zlotycb rocznie na jedneao potenąjalnego pacjenta. Podobno nic
błfdzie tomniej pieni~y nit w ubiegłym roku. Podobno.

- Pociesu,iące jest to, te od
pewnego czuu, odk.4d zaczcło
b)t glolno o trudnej sytUacji finansowej lłutby zdrowia, pacjend stali

si~

dla nu milsi.,

trattują

nandutąS)'Jili)Mią-mówi.-

Swoją aotowo6ć prze~ Iłu!·

Kic-

karett.,

dył thoł)' kazał się wiett
nawetjeśli tej podr6ty byto

zdrowia wyrarili jut wójtowie
w Ratowie i t.opusz.nie. Inni
pncdstawidele samorządów lokal.nycb na razie siO zasu.na~.
Niektórzy swo,M decrz.i9 uzaletnii\ią od motliwałcl przeprowadzenia zmian kadrowych w ołrod
kacb zdrowia. Uwat..ai\. te pracuje
tam za wiele osób lub nisko occniaJił p~ zatrudnionych lekarzy
i pielęgniarek, ch~ mioć motliwotć wymiany kadry. Nata..k4propozycję. nie godzi się natomiast
kierownictwo Wydziału Zdrowia.
Na razie sprawy utłn~y w martwympun.kcie..
Wcześniej , czy pótnicj ośrodki
zdrowia i tak przejdą pod z.a.rząd
samorządów lokaJnych. l..epicj,
teby to na.stąpiJo wc:uśniej, bowiem zd.arz)t się mote, te z powodu braku pieni9dzy ZOZ bfdlł
zamykać nick!óre placówki. lm
szybciej samorządy lokalne prze.
prowadz4 w nich wi~ksze lub
mniejsze zmiany, tym lepiej dJa
budtetu. Zresztą wójtowie w wiolu gminachjut zaczyn.aj4, w r61ny
spo96b poma&&ć słutbie zdrowia.
Niektórzy na spółk~ z oirodbmi
utrzymują ~tki sanitarne, lnni
przczn.ac:zają fundusze na 'lt')'WÓZ
nieczyst04ci., jeszcze inni ~Ił
by

w su-

miedwaa.yuzy kilometry. Teru
nłe na.lep., jedzie autobusem lub
korzysta z pomocy zmototy2.0wanej rodziny.
Wcale nie lepszajestsytwąja w
aminnym oirodtu zdrowia w
!'ttalowłt. Zwolniono tu pomoc
stomatoi()Jiczn• i lekarta tej speejalnoki narzeka, te Wdy :ubica
trwa teraz wjej phineciedwa razy
dłutej., a paąjentów przybf'YB. z
dnianadzicłJ.

- U llOmatolop coraz. ~
p8Gjentów, ale w ołrodku osólero
ubyło w Oltatnim CUsie przy·
n-.jmniejopoło~-m6witierow

nik doktor Hftf)'k Smoru- - Ludzie preychodz4 tylko wtedy, kiedy q naprawd~ chorey i nikt nie
dornap si~ jut wypisywania tasiemcowych recept. Powiem wi~
cej, od kiedy więbzołć leków jest
płatnych, ludzie proszą o wypisywanie tanich specyflków. Nie
Ollją pieni9dzy na leczenie.
Pracownikom Olłrodk.a w Mniowie oa,jbardziej diJe ~ we znaki
zlikwidowanie laboratorium (z
powodu braku pieni~). &dzie
szybko wykonywano proste anali·
zy. Teraz paąjentjest odsyłany do
Koliskich (20 km), a na wynik badania tn:eba czekać .
Trudno jest znaldt lekarstwo
na dobre funkcjonowanie wiejsk.ich placówek zdrowia. Wszystkiemu winien jest brat pieni~.
ale niezbę:dne są tu równi et IZ)'bkie i spore zmiany organizacyjne
w pracy tych placówek.. B)t mote
sytuada zmieni ai~. kiedy prujd4
one pod zarząd gminy i staNj się
pubUcmyml zakładami opiekł

si~oopał.

A w JlD.i.nnych i wiejskich oirodkach zdrowia lekatu i piel"·
niarki nie są pewni dnia ani &odzi·
ny. WIWioSQ"c:Młazwolnionojut
trzy osoby - dwie rejestratorki i
pomoc stomatologi~ Podobnowoa,jblitszymczasiema 0Ul4·
pić dalsza redut.cjL Kierownik tej
placówki doktor Matek. Henułzl6skl sam muslał załatwić wywrotk9
węa!L Mówi, te nie ma pieni~
na środki czystości, nawet na
mydło. Ośrodekjutdwa lata temu
powinien być wyremontowany,
boi si~. te ,.Sanepid" We go

zdnlwotDej.

umkn.,!.

Prawie 34 tys. firm, ponad 46 tys. 1JIIrudnionych

Prywatna przedsiębiorczość
Prtedsi~biorczo6ć, rozwiązywal'lie

przedsiębiorstwami .uspołeczniony·

problemów zatrudnienia, zwi~kszc.
nie usłu& produkcji l budownictwa
pru:z fumy prywatne nabien;ią dynamiłi. WUS wyliczył, te na tonice
ub. rołu w woje111ÓdttWie kielcekim
dzialały 12.932 prywatne ,.podmioty
aospodarcze" zatru~IF do S t>
16b,a więc fum małych, wprzewata~mierze rodzinn,.ch lub spółek t>
panych &f6wnie na pracy własnej. Fir·

mi", oponad20proc.l to.tewrotuubiegtym ,.maoDutowlło• tyłto 219
prywatnych, małych fum.

myteut.rudniałylltCZflie46.017os6b,

zczeao blisko połQ'W'C: stanowili wt•·

clciele. O dynamjce rozwoju tej fonny
wabianiadlasiebiełwiadczyfakt,te

tylko w roku minionym wejtstrowaoo 7954 nowe jednostki, wktórych za.
trudniano ponad 12.600 ludzi
Jak na razie pruwatioM przt.dsi~w
zi~ handlowe, kt6re stanowią ponad 42 proc. wszystkich fum prywatnych, zatrudniiJących do S osób. Ale
roło.ietaitellczbazakładówusługo

wych (17 proc.) wytw6rczydl, (ponad
20 proc.). budowlanych (10 proc.),
transportowych. Godne podtrałlenia
jest, te przedsiębiorstwa te. mimo

~==~=1~

ayot)'mcbociatbyfakt,itnp. zakłady wyłwarujące towary oboityły
koszt)' produtcj~ w poi'Ównaniu z

Pobietnenawetspojrzcnianaicbroz~j przekonuje., te jest to arcywatny
czynnit.rozhdowaniaprobletnubezrobociaw~uiwojcw6dztwie.zwit-

S~lnicdobre wyniki osiUIIją

kszenia produkcji i usłua. nasycenia

=~t:~~~~
==towanmibapołredRelatywnic uybkie, jatołciowo dobI jeszcze jedno. Jest wiele lbtJ na

re usługi montatowe i remontowe. obnitkakoszrówopooad l2proc., elutycma!t w zatrudnieniu umotliwia
tonll:urenckz fmnam.i paflstwowymi
Nic ~ dziwnego, te jut ponad 50
proc. potencjału wyton.awczeao woj&~dztwazru;jdujesi9 w rękach prywa·
tnych, ut te małe, zatrudni~ do s
łudzi, 54 znaczącą czę:ści4, teao potencjału. Handel chybajeszcze dluso,z
racji specyfiki działania., (m.in. place
w-gowe) dutychjeszcze stosunkowo
białych przestrzeni" wosicd.lłcb, w
~tcczbchiwsiach, wzal~n.iskkb kosz16 start
trz)'lila swe
pierws:zcilsn:,w ~ matycb finoprywatnych.Onetctdominowały
w rejestrze oowycb roku ubie&ICIO-

Da,ją~pooad~tys._lu~~ wojcwOdttnJest •lołci4

..:,::=~o,:;!~~

1

bariery biurotra.tycme staWiane
przez administrac:ję samo~ i
pańłrwową set.t.om ludn cbC4C)'ID
własne picni4CIU i wysiłek W westoWJt wprzyszłość swoją i rodziny.OUe
formalnoprawne rozpoc:ącic dziatalnołciprywatnejczysp6łkijest uproszczone,otylekwestiak:rcdytówz.funduszu pomocy bezrobotnym, bariery
ban~owe,a&łówoielo!"--lowe.ą~
to rue do przcskocwua. AJbo dzialaln~ ~ budow_tanego. Aby,
dysponUJ~~~~Iokalizacilłwstępn.t
(~wtałac!e~J)ouzymat ~lo
n1e na bu~ kiosku z prawdziwqo
~ trzeba ~ft dziesi4tki
paplet'Ó"':· Trwa to ~~o~
~ Koni~e~ aę ~rawn1~

~e~cbial:a~.:!;
ipnin,byprobtemtenjcśli_niecalto-

wicie rozwiązał, to ztaaoctd.
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OKAZ.JA III
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wao-n,.. bonłftkat8
cat6clumłennycłl ~
, MFIM:eprzedał
doNmocbodu INirtd
128p.
§

(branżaodzleiowa)
Skarżysku

...........

pp POUIOZIIYT KWce- hurtownie w R8domlu,
ut.w........eca,a,W.421-SS.

w

'11' 53-47-« po 19.

~

§
~

~''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-''''''~~'~
=/lnRL• ~~:-'usWoowt
......
izot8rmicZne 1
~·

......,~lft""~!"ne"'"z"'"eksploatacj~~~.~isa~rnochody~~~:--,
"star", .jelcz", .,liaz", ,.skoda•.

~o

Przyczepy sknynlowe, ~

S..••· •-1~
lll. Tartao:. l, ttL ZM-39.1U-Jł,ldu M11489, fu 11554

chłodnie
kupisz w P11TH .IWłTRANS" Klelee, ul. lolegozynowa 4.
eony do uzgodnienia. Tel. 31-59-51.

-

ZAPRASZAMY.

NOWA HURTOWNIA
NAPOJÓW
Kitlce,ul. Polna ll, tel.<457-38.

•••l••• w tiuftj

*

OKOOM:

koszalt Dlatlowe, slipy-.ę1kie, tiresy,

- EKSPORT ,.OK" - 6900,- ZAGWBA - 6700,-

po cenach najniższych w Europie.

- JASNE PELNE- 5500,- OKOCIMSKIE - 6400,-

De Wit- Recycling Indusmes
Nikkelstraatl3
8211 AJ. Leiystad

'k

siatkę

ułręltl, po~tl•dtl, wluętr, blathwllrętJ ,

•1roUuiow4, poiide ••H•I.. t,

* 1nej•iki i tleaeaty iastalaeji e.o. i wotl.,
*
*
* luot. . .I.LUGA",
* wyllitlacz.
ceratę, folię op-dain~

Zam6wleala rullujemy
aa tełeroa z dOiUI"' w obrębie

"import-eksport" w innych braniach.
Zapytania ofertowe i prośby o infoniiacje
wj. niemieckim lub angielskim kierować nale ·
w fonnie pisemnej, telefonicznie, teleksem
lub telefaxem na adres llnny:

ZAPALNICZJIIIZAP.U.ARKlji>OłS~lliniJ.TOIW"

* lrabJ,

•

i szerokim asortymencie
Możliwa jest również współpraca

ll•rtewtj i •ttallcz•tJ

-łf WYROBY ODZlfiOWE a•stńuklt:

NAJTAŃSZE PIWO

składa ofertę regułamej dostawy
używanej i nowej odzieży w dużych ilościach

Jfndały

arty...IJ ,ocb•nllia ~•q:• l aaan•la•tao:

Kielc.

łyraadołt ,

Kieleckie Pl'zedsiębiontwo Budowlane
w Kielcach, ul- 'Wapiennłkowa 45

Id.: 31-3200..31616
fax: 31-3206-44423
tb:: Witex NL 70798

ogłasza wyprzedaż

nw.

środków

w drodze negoc;Jac;Jl:

l) samochód wywrotka ,jelcz" 7,5 t, rok prod. 1987 - l szt.

HOLLANO

2} dtwig towarowo-osobowy ..,gniez.no 1000", rok prod. 1978 -2 szt.
3) suwoica bramowa SB-12,5 t , rok prod. 1979- l s zt.
4) spawarka wirowa typ EWPA-500, rok prod. 1982 - 2 szt.
5) spawarka wirowa typ EWPA-250, rok prod. 1980- 2 szt.
6) agregat sprężarkowy E-60, rok prod. 1980 - l szt.
7) podnośnik taśmowy samochodowy, rok prod. 1978- 2 szt.
8) koparka E0-3322A, rok prod. 1978 - l szt. (pOJ. Iytl:i 0,5 m sześc .)
9) frezarka FV 32-152, rok prod. 1976- l szt.
10) winda przyścienna WBT 3/600, rok prod. 1984 - l szt.
Zgłoszenia prosimy składać pisemnie w sekretariacle ww. pr.tedsiębiorstn.

Spółda:lelnla ltawałW6'1J ~einośe"

w Gt6ja:l aL f'U:gad*leło 32
o&fas;ra l J U Pfld:Uł aie6pu~ • łPQtda1:

Zakład Ur.l:ądzeń

Sanitarnych w Sinalkowie

teł. Wolanów 4 lub

68, telex 0672170

lnformqjemy, ł.e świadczymy uslugl nw. sprzętem ll'llnSpOrtowym I spet;jalislycznym:

- samochody ,Jekz" 3170 z naczepami dlu~;,.wymi l niskopodw021owymi '
-samochody wywrotld .,star" 3W200 I ,Jekz" 3W317
- samochód KRAZ z przytul"!
30 ton

•

niskopodwozlo'ą

.. '

- dfwiglod 4do 16ton
- kopaJti kolowe lgiiSienimwe o pojemności ly1Jd 0,25 - 0,8 m sześc

__

- spycbarki Dl'-75.
WykoniQemy nhmież przedsld i pnewierty mr podjezdniami do średnicy 0 1200 mm

-·

Henrykowi Treli
wyrazy głębokiego
współczucia

z powodu

śmierci

OJCA

RacUJe Nadzorczet, prezesowi Zenonowt Dur1ikowl, PrKownlkom, Renetstorn PSS SPOtEM Wł0SZC20WII, K&. Stanłeławowf
P.nom Mieczysławowi l Tadeuszowi, pnyjecłolom
l znaJomym, którzy okaz.aU tycztłwołt 1współczucie oraz
wzitll udziel w ostatniej drodze
Płchecie,

śp. BARBARY OKSIŃSKIEJ

akłada ~córki!, tłyn

l todzina.
Koledze

składają
koleżanki

...

i koledzy

Ryszardowi Grodzińskiemu
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

MATKI

z Biura Konstrukcyjnego
składa

,.Chemaru".

""'•

-·

Dyrekcja, koleżanki i koledzy
z ow BGŻ Klełce.

Skład reldam: ,.Exbud 13" Biuro RekJam .Słowa Ludu", teł . 448-58, Kielce,

ul. Tar&ewa 18.

wyrazy--

Kol. ZOfii Tracz
w.pólczucla

Koletance

Mirosławie Staszewsłtiej
wyrazy -.lecznego
współczucia

z ...,-u llmlen:l

z powodu

---oki..S.

SP nr 25 w KJelcach.

...,.

Redakcja nie odpowiada u

treść

śmierci

MATKI

OJCA

składają

pracownicy
li Inspektoratu PZU SA
w Kielcach.

umieszczonych

O&foszeń.

SŁOWO

STRONA 6

AUTOGIEŁDA

Kielce
Wczorąj na giełdzie w Miedzia-

nej Góne- duża, wiosenna oferta, ale zainteresowanie kupujqcych-po ,.szoku cenowym" w u b.
tygodniu - jakby mniejsze. Jeśli
ktoś chce sprzedać sam()Cbód,
musi znacznie obni.tyć cenę:. CENYWYWOŁAWCZE(•-diesel,

t- turbo, 2- dwu-lub trzydrzwio-

wy)'
FIAT "126p": 1980 r. S,8- 7,8
mln zł, 1981 7,.2-9mlnzł, 19827,7

- 8,5 mln, 1983 9,5 - 12,3 mln,
1984 10 - 13,5 mln, 1985 13,5 15,5 mln, 1986 14,5- 17 mln,J987
16- 19,8 mln, 1988 20-25 mln,
1989 24,3- 26.S mln, 1990 26- 30
mln, 1991 32- 33 mln, 1992 36,5
mln. ,.DUty FIAT - FSO": 1981
11 ,8-26mln,1983 12.S-14mln,
198416.5- 17,Smln, 198618-19,S
mln, 1987 25 mln, 1988 26,5 mln.
"PPWNEZ": 1980 17,5 mln,
1981 12,6- 21 mln, 1982 19- 20
mln, 1983 20- 21 mln, 1984 23,5
mln, 198523,5 -26,5 mln,l98629
mln,l98731-34mln, 198832-38
mln,l98940-43młn,199046-47

mln, 1991 54-95 (d)młn,l99170Spotkanie zmotoryzowanych
~cłdzie w sobotę: w Radomiu
miało charakter spacerowo-re-

na

kreacyji'ly. Powiało wiosną. motna wi~ było popatnet, podyskutować, storncolować. Ceny na poziomie z pocz.ąlku roku. Wi~
ni1 dotychczas nowych samochodów zachodnich, przybyło .polonezów caro• ..Fiat croma• 1988 r.
-85 mln zł,,.audi 80" z 1989- 139
młnzł,"ford fiesta• z 1989 r.-lOS
mln zł, ,.ford scorpio" r. 1988- liS
mlnzł,,.fordsiem•zJ989-IOtys.

dol. USA,,.BMW316"z 1987 -lOS
mln zł, .mercedes 2000" z 1982 -

53 mln lub 6500 OM, .volvo 34S
DL" z 1980- 39 mln zł, ,.łada niwa" 1600terenowaz 1991-60mln
zł, ,.lada 210r z 1991 - 64 mln zł,

Starachowice
Niedawna dewaluacja złotówki
wobec walut zachodnich w minimalnym stopniu wplynoła na poziom cen samochodów. Podrotałyonewgranicachod l doJ mln w
zależności do marki, roku produkcji i stopnia zutycia. Tradycyjnie
pnewatały we wczorajszej gieł
dzie małe ,.fiaty". Szczególnie
sporo oferowano dziesięciolet
nich i starszych egzemplany.
Niestety nabywców niewielu.
Większe zainteresowanie wzbudzały natomiast roczniki nowsze.
Jednakte tłumy oblegały lśniące
lO świe1ością lakieru .opla vec~
1,6'", ale jego właściciel gdzieś się
zawieruszył i nie mo!na było otnymać blit.szych informacji na
temattego auta.
Ceny wywoławcze:
,.fiaty
126p": 19774.2mln, l978odSdo8

92 (d) mln.
OPF.L: ..kadett•: 1982
33
mln (d,k), 1983 37 mln (d,.2), 1986
68 mln (2), "oorsa" 1985 SS mln
(2). .,ucou" 1985 60 mln. PEUGEQT, .,Jłl5" 1982 28,5 mln (d),
.,309" 1987 72 mln. RENAULT:
"5"1980 16,4mln(2),198120mln
(2),1983 33-35mln(2),1984 18,5
mln (2), ,.9" 1982 36 mln, ,.11"
1985 SS mln (td), ,.21" 1987 96
mln(d),,.fuego" 1983 32,5 mlo(2).
SEAT ,.,marabeU." 1989 41 mln
(2). TALBOT ,.horizoD" 1983 33
mln. TOYOTA: ,.cari.Da" 1990 127
mln, "corolla" 1990 140 mln (k).
VOLKSWAGEN: .,&oiJ" 1978 22
mln (2), 1980 35 mln (d, 2), 1981
30mln(d),l987 IJOOODM(d)-69
(d,2) mln,1989 IJOmln(td), 1990
140mln(d,2),,Jełta"1980 32m.ln,
1982 37,5-38 mln,.,pusat"' 1989
175 mła. VOLVO ,.360" 1986 95
mln.
SKODA: "ł05" 1982 14,5- tS
mln, 1983 18,5 mln, 1984 26 mln,
1986 30-31 mln,"l30" 1985 29,8
mln, 1986 36 mln, ,.ruorit" 1990
65 mln, 1992 &7 mln. WART·
BURG: 1979 8,9 mln, 1984 ll,S
mln, 1987 20- 21 mln, 1990 49
mln (silnik ,.vw golfaj.
{kk)

Radom
,.volkswqen golf'" diesel z 198787mlnzł.
,.FiatFSO•r.l982-l2,Smlnzł,

1983- 14,5 mln zł, 1984- 16 mln
zł,198S- 18młn U, 1986 -20 mln
zł, 1987-87 mln zł, 1988-27 mln
zł, 1989-29 mlnzl,l990- 36 mln
zł-.Polonez l,.S OLE" z 1991-66
mln zł, tegof'OCl.lly ,.ISOI:r - 70
mln zł, 1990-47 mln zł , 1989- 4S
mln zł, 1987 - JS mln zł.
,.Fiat I26p• 1983 r.- 9,.2 mln zł,
1984-10,8 mln zł, 1985-15,2 mln
zł, 1986- 16,8 mln zł, 1987 - 19
mln zł, 1988- 20,S- 22,5 mln zł,
1989-24 mln zł, 1990- 27,7 mln
zł, 1991 -33,5 mln zł.
(mad.)

mln, 1979 od 6,5 do 8 mln, 1980 6,5
mln, 1981 od 6,5 do 8,8 mln, 1982
9.5 mln, 1983 od 10 do U mln,
1984 od 12.5 mln do 14 mln, 1985
od 14 do IS,.S mln, 1986 17 mln,
1987 od 16 do 19,5 mln, ,.FSO":
1983 17 mln, 1984 16.-5 mln, 1985
18,Sm.ln.
,.Fłbt panda" 1986 JS mln, .polonez•: 1984"22 mln. 1985 24,.S
mln, 1986 29 mln, ,.łada samara"
1990 60 mln, ,.skoda 12QL• 1985
od26.S do lO mln, "trabant": 1967
2,Smln, 19&5 11 mln, .,zaporotec•
1984 (nadwozie 1979) 3,8 mln,
"volkswagen golf" 1974 14 mln,
,.BMW 316" 1982 36 mln, "audi
100" 1979 15 mln, ,.taunus 1,6 L"
197715 mln, ,.renault fuego" 1982
32mln.
Samocbodydostawcze, .. nysa•:
Im- (nadwozie i silnik 1986 r.,
skrzynia biegów 1990 r.) 11 mln,
,.nysa• 1979 10,5 mln, ,.tuk" izoterma z 1986 22 mln.
(be•)

Generał

Ostrowiec
mln, 1980 8 mln, 1981 7.5 mln,
198310.Smln, 19902Smln . .)-"'SO"
combi: 1982 lt,S mJn, ,.polonez•:
1980 12.Smln,198110,5mln, 1983
20 mln.
Ceny wywoławcze samochodów 2.8p'a0icznych .citroen Bx-:
1984 52 mln, ,.fiat 131A" 1983 33
mln,Jordgranada" 1978 22 mln,
.,nissan" 1990 9,6 tys. dolarów,
"volvo" 1986 85 mln, ,.peugeot"
40SGLD 1989140mln. Wśródsa
mocbodów dostawczych ,.roburz 1981 za 20 mln.
(LII)

NUMER Sł

Motors w FSO

,,Astra" za
F•bryb SamotW6w Osobo-wycli malub wresuie putne.m.
ZosW nim Geaeral Motors Europe
- CQU earoptjsb tzęśf -.lwłęk·
srqo amerybMkleco koacenn&
SUtOclłodowego. W myśl poclpisa·
aeco 28 lutąo me.morudum GM
Europe zaluwesł1ije .-FSO 75 mba
dolarów-, co pozwoU R.ra6sklej &b·

ryee IDOatowat a okolo półt.ora ro-ku 35 tra. samochodów- esobowyeb
11K21lłe . l)al aowyml•ataml bęłq
"ople astra".
FSOma~przestaćbyćfa

bryq archaicznych, wiecznie
psujących się aut. ,.Opel astra• jest
w tej chwili i bę:dziejeszczepn.ez
wiele lat jednym z najnowocześ
niejszych aut europejskich. Jego
konstruktorzy postanowili nie tylko tym modelem zastąPit przestarzałeaojut,.kadetta•,ałewprowa

dzit tak:te wiele nowych rozwiq:zań konstrukcyjnych zar6woo w
karoserii jak i w silnikach.
,.Astra• jestjednym z bezpieczniejszych samoc.hodów. Specjalne stalowe profile zapcwniajq jej
duią wytrzymałość podczas ule·
rze6 czołowych, dnwi boczne zabezpieczone .ą dodatkowyrnJ
wzmocnieniami - na wypadek
zderzeń. bocznych. Ponadto zas..
tosowano w .astrze• specjalny
system napinania pasów bezpieczeństwa podczas wypadku. Kierowca i pasaterowie SI!! w ułamku
sekundy mocno ,.przytwienlz.ani"

półtora

roku

do foteli - co zabezpiecza przed

czy td: kilka. Byłoby dobrze, ady-

obrateniaminp.oprzed~szy~.

by w terańskiej fabryce powstawałoconsjmniejkilkamodeli"astry"

.Astra"wyposa!anajest w silni-

tipocz.ąwszyodpojemności 1,41i-

- np. z silnikami słabszymi i sil·
niejszymi, z nadwoziem w wersji
normalnej i kombi. Dopiero wówczas oferta Opia byłaby pełna.
Współpraca z GM Europe ma
jeszcze jcd~ wielk4 z.aletę:. oprócz wprowadzenia .własnej•
"astry" na nasz rynek GM zobo-wil!jzałsię: bowiem do pomocy w o-pracowaniu koncepcji nowego auta rodem :r: FSO, które w przyszło
ści zast4Piloby ,.poloneza". Oby
nastąpiłotojak nljs:zybciej. ,.Polonez• jest autem przestanlłym
technicznie, jego przyszł~. a
wlakiwiejej brak, jestjut paeqdzona- ,.polonez" powinien zostać zastl!jpiony nowym autem na
miatf' lat 90--ych. B)'Ć mate będzie
to któryś z modeli Opla. Następna
w kolejności po ,.asltle• jest "vectra" -auto niezwykle udane, więk
sze od "astry", nlOII!jCC z powodzeniem spełniać funkcje auta ro-dzinneao.
Montatem "astry" w FSO zajmować się: ~e około tysiqca
0!6b. Nie oznaczato-jak zapew·
nił dyr. FSO - Andnej Tyszk.i~
wicz-te pozostałych kilkanaście

tra i mocy 60 KM. Pozwala lo
uzyskiwać p~ość maksymalot
160 km/ godz. Dostępne 511 tet
modelezsilnikami 1,6 litra- omocy7S KM i 1,81itra-omocy90
KM. Dla osób lubiących oruzejSZib sportowqjazdę: oferowane są
silniki o pojemności 21 i mocy liS
KM, lub ISO KM (ten ostatni wykonany jest w technice cztero-z.aworowej-czylimanaka!dycylinder po cztezy z.awozy). Słabszy
- 2-litrowy silnik pozwala osiąpć
200 km/godz.., a silnik ISO KM at
220 km/godz.
Wszystkie silniki ~ zamiast
tradycyjnego gainita aparaturę
wtrySkOWI!!, CO pozwala zwiększyć
moc silnika. Wszystkie modele
aut benzynowych wyposatone są
takie w katalizator.
~ra" oferowana jest lakte z
dwoma rodzajami silnika diesla o pojemności 1,7 litra i mocy 57
KM, lub 86 KM (turbo diesel).
_Astra" oferowanajest obecnie
w trzech we~acb nadwozia: ze
ścię:tym tyłem, limuzyna z tyłem
schodkowym i kombi. W sumie
jest do dyspozy(iji IS typów teao
auta- z rótnym nadwoziem i rótnymi silnikami.
Nie wiadomo, czy w FSO montowany bę:dzie tylko jeden model

tysię:cyzostaniezwolnionych. Bę:

dt

oni wykorzystani w innych
d.z.ialach, zajmujl!jcycb się: produk·
cj4.,poloneza", a o~pnie-- jego
nastę:pcy.
ROMAN OĘBECII

"Honda" musi

Nie tylko " cinquecento"

naprawić

-Jeszcze wtym roku mottbyć montowany w bietUiej FSM następny
model ,.fiata"- powiedział Zbigniew Piotrowski, szefzespołu negocjujqcegokontrałt FSM z koncernem Fiat-Auto. Zautaayłjednak.tejest
to wariant ,.skrajnie optymistyczny".

77 tys. pojazdów
Wlełld japo6ski prodaceot u·
mocbodów- ,.Hoada Motor CO"polaformoni Mlałsterstwo Trans·
portu, łJe mwd wycofał od klientów
7781fi umocbodów osobowycli :r.
powodu •sterełi: silników-.
Chodzi o 39112 modeli "ac-cord,. i 2272S modeli ,.ascot", wyprodukowanych mię:dzy 13 wrześ·
nia 1989 a 20 lutego 1991 oraz
15879 modeli,.accordcoupc", wyprodukowanych w Stanach Zjednoczonych m.ię:dzy 29 stycznia
1990 a 13 ~ 1991.•
W kierownictwie "Hondy" poinformowano, !e na eksport- do
Ił kn,jów- tnftło łącznie 97196
modeli "accord• i ,.ascot". Pntwdopodobnie, były wśród nich sa·
mocbody z usterkami silników.
Usterki te mo&ą spowodować
zatrzymanie silnika.
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Na giełdzie samochodowej
przy ul. Słowackiego od kilku rniesię:cy n~'Nięks:zym zainteresowaniem cieszą się samochody krajowe (,..flaty 126p" i ,.polonezy") ze
wzglę:du na stosunkowo niskie
koszty eksploatacji i opłaty ubcz·
pieczeniowe. Najdrots:zym samochodem w oslatnią niedzielę: był
"peugeot 405 G LO• z 1989 roku za
140 mln, najtańszym ,.maluch"
1979 za 4,.5 mln. Na giełdzie nie
dochodzi do wielu uansakcji kupna-sprzedaty,jest to raczej giełda.
orientacyjna.
Przykładowe ceny wywoław
cze samochodów krajowych.
"Fiat 126p'": 19794,Smln, 19797,3
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5120fg

L.OGClPEDAt.~._...."..
J.QION:enla~ ~k.
~tekpoiii.Kiełoa,454-78.
5113/g

""""--

cl$!alnote -

Oitrowlec,258-n.

SPAlEOAM.zaltaW~t"81

523-31

Przedsiębiorstwo

Prywato•
,.ManllareJ"

Kiclce,ui.WesołaJI,

td.4SJ-JI

zatrudni
brukarzy
'""

1022111

Oltrowlec,
10222/1

ZGUBIONOPf1IWO)udy,~

~~

~~~=

..:JO/'g
~-

11-11-47.

4599/g

PALJSECAM,

UKF-~

565-11.

SPRZEDAM .bta pldl~ 125p",

AńczOw,

,.,

SPRZ:ED.t.MI8rio.J.iłi130"11C11'8w-

Kielce,

łoł90/g

~.domofony. =

..2ukl." (1982).Pasb.lrU2,tel, 74ł-34
.SUZUKI·

•9801;

20mx6mx4m

1Uałoa,21-17•

wideo,

USŁUGI

,...,,

.t-W>ES"-dodi!Kowedrrwlro.nlel:
-~. Kielee,31....a-&3

BET"ONARKf; 400 l, lllol ~t _",..
dilm.SkartY*ko,53'"""'7-44,po18

utywane
z ogrzewaniem

PRZEBmAJANif:

IORedarn.SzydlowiK,Iei. 17-Qoł-01

11&.1

EKSPRESOWE

SPRlEDAM talewizor ..,80trl' 29 cal~
tałegueta, 1t«eo 13 mln. Klalca,
5127/g
52:2-57.

~.

DRZWI, kamlllll, uatld,

.572/g

fiOISZiOj(lJ:i(Włlptllnlkłldo~

lkleclu.ONrtr" 4610 .sL" I<Woe.<tettvg

,".".

KRZY8iTóFik BerlłOI'I"Njzgubll biłlit

mlelltczny

~~~~
-Pf10WO)udy.

.,4111. ty. =:~==-~

."TRASN:tfA"{1983)~

.~~"*':

~OTY.~e~egt.ma.~u
kleniL o-r.nc;a. lnL ~
.1411/g

Kleloa..27-811.SOoł-<ł5.

Zlpn~W~my,

~~~~-Klelce,~

l8Ubl

111frA

DOMOFONY. K~Mca.~.87tg

łlt-88.

ROZNE

WaldaiNt

~W"WłtCłiOCku.

sameonow:
talldetunkowy 113-nGiub 113-T71

42151/g

TAfiETOWANE., ~ Klelcl,

... 13/g

III

Klea,
.a50/g

I<IJPIĘ~ok.50mkw
IO-.,ł81-8S2..
.ellfg

~

~Klelcl.223-28..

l11111) oraz

81-82-25.

ORABI(OWSKl

lelelćłEiwi..,nlc::a\C~ICriltW

---

ILNN'f.śEZAM"IP"llldiU..Inlł*
Klelcl, Pol'r'lorW 11 , ......o4,
32- 20-n.
420Vu
cje

~Kiełoi.31~T3olg

SPRZB),W1,5hapoM,w~-

-~Kurełr.Balieła..20 181Yik

~la::llljowlt~przu

i.AWZOOEitii.OOO: IQta. 544=81

2o4ł1151g

ZAL1JiO€dnWI ~.-
CitU.ZMWd..Kieloe.31--...a3.1483/g

2.

~

dttarowy do U lon.

Klela,211-181

.INTERLOCUol" wyniJilrn. kupno.

IP"UidiL

3713/g

docllltkowlol drzwi. Klllcl,
2793/g

MONTAZ-.. Kielol.31-45-66.

5-47ft

ezeriem.

101ke,
3583/g

..,.,., ~,31-13-00.

22-7'08.

•751/g

~108,łill<łł6-58, 420-01

~

NlTfHY TV - śAT - rnontat. .,....._

Sf"RZ:EEAAA2pokcfltz~

ptllłne

3080/g

~12.ł&4-18.

wi~WoenłJWniOIIc.Citirty
rw•751.St..•KJR::~;,

331Wg

llnrrjow)'. ~

iitiiNSPORT

o4807/g

4200/o

Klek:e, 81-85-01.

..... furgon. .bill"- KIN». 502-30,

~ł.1.11onyiOIIol,

Rłldom

Wf ~50S-N. od 20 do 22..4887fg

KIMea,

~.

NAPRAWA

rr1YCW

4ł1051g

olden..o.lci,SIG-U

SP!!2B),ĄMpoyoe CJIIICal'ld ~ Kle6ce.

ZGUIIIONO--

- -· MILONNł!Elll ~

LOKALE

SPRZEDAZ

STRONA 7

DRZWI 8fllyMa"**"""-

~-

=::. k.~·K.=-~

.nt.ni",.'WIIrlbutg",.wymianfmoto-

autobul701 Od~ w.raza-. 1128/k

. P'W'RAWA
~k.~.
68-14-9-4, po 16.
4978Jg
USWGI trMeponowe ct~ty ~
Klełce, 25-833..
48131&

11-34-23.

Kila,

.723/g

ZAUJZJE: montal, . .pra-. gwaran-

c:łl.

Kleloe, 22-347

KOWL.EKSOWE Ulługl
mablarlkle.
Rachunki.
31-26-18.

.159/g

~.

IOelce,

.705/g

AUTO-MOTO

MAL.óWANIE-~Kielcl

·4028/g

61-26-łl7.

.CIHJA"IY!demyaa.m-. Klełoa

KUPNO

380tvsi

540-33.

WI~TOKRZl' SKAw
Kielce ul. Ołowact.ieao 9, tel/fu 465-79

PIA .. ESTRADA

l.łllUiJE;1aplc:erUdrzwi,DII'IId.

~.31-811-29.

•7ł81g

NAPRAWA,~t~

PRACA

""""·
.....,,egrklłubiÓił
31-21-43..
MALDNNłiE.

Kielce,

•134/a

ZGUBY

Kielol,ll6-211-80.

ł781/g

OOMOFONY. Kielol. ł3ł-79.31&4Jg

Skład reklam: ,.Exbud JJ• Biuro Reklam .Słow:a ludu•, tel. 448-58, IGelce., ul. Targowa 18.

oalasza
przetara nłeoanaiczo•y na sprzedaż

a&dObe5o ,Jelcz" PR 110M. rok "_ką11913- slłałł: l MS, n.om:
bpitałay- 1991 r. maa wrwolawca 35.000.000 at
Pmuta:~~daiaiUlllmr.wiiCdzibief.ltrldroJOCłmiclł.
WłdiualwWDQtakiJOproeatotllf~llldywpbctdllblfEudJ'~

do . . UIIwdliiJOIIbrF.z...n.lirllf"'O....,_pmlqltllle:r: . . . . ~

Reda.t.cja.nie odpowiada za treść zamieszczonych ostosuń .
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Zjazd lekany okręgu świętokrzyskiego

Znane i lubiane specjalnie dla ,,SL"

Izba łagodzi obyczaje
Zale4wle 70 proc. •pł'llwnlouydt •eusblkz)'ło w IV lJddzłe Delept6w

Swłętollrzystłq hby L8arskłeJ w Kłek:.cb. Pn'llrie w całok:ł ~DJ

był OD łPfiiWOIII rozik:uDil. Izby Z dotydtc:zasowt:j cl:dab..IDośd orJil S)'lldQJ
wjallłtj mabzła dę obecnie słałbe Mnrwia.

Przewodnicz.pcy ŚIL, Wlodzl-

KomisjaRcwizyjoa,klbnprzy-

młen ~ poinformował, f.e
w roku ubiegłym rada lzby ~mo-

jęła sprawozdanie, wnioskowała o

wała si~ pn:ede wszystkim reorganizacjp. słułby zdrowia, łagodze-

~iem konfli.t.tów pcnonalnych,
mte&racJII środowiska lekarskieao, konkursami na stanowiska ordynatorów. Za największe niepowodzcnie uznał mezrcalizowanie
projelttu przekształcenia lnstytutu Medycyny Klin1cznej w świętotnyski Ośrodek Kształcenia Podyplomowego (na lekan..a damowego), brak komputeroweao reJestru lek.an:y, problemy z zatrud-

udzielenie radzie absolutorium. 1
w tym momencie na sali emocje
wzrosły, gdył M. Knyszton...t z
Końskich złotył wniosek_ o g.łoso
waniewsposóbtĄioy. Wniosek upadł,absolutortum udz:lelooo wld:szośdJ S9 &losdw przy 11 wstn:Jm~ch się 1 21 pn:echrllycll.
kulurada 1f11Pfilelw-zy llomentctwata. -k pcHkzas &fosowanłr. taJ ne10 wyalltl byłyby łn.De.
W d.)'JkaJiill pontSI:&IIO Jł'Qblemy
zatnulnianlaSla1;yst6w, pny4Dela-

w

niastypend.ldw,~wyda

nieruemmłodeji.adry.Przyoka~i

wanlazezwolduprskt;rllę6ca-

dos00o się: te! k.ielccltiej prasie,
która zdaniem dr. Gl,jewstiego

roll Izb, rozdmłłdlhnlła lloaftllcty
)teftGaalae, lda. rw:lst u RD·

IIIT_..deadw. DW. 1116wfono • pomocy JOC;łałaeJ dlt le.bny ~·~ 5lę w trodneJ sytuaql liliiterlaiMJ. Kootrowe* wzbudrlłll
kwesfta rellłaaay pblaet4iw PlJ'Ił'St-

5acyjnośt tych spł'llw".

ayd, postujowaao uwet (wllloiek

.,wybxywab a.IWUD~młeale dla

upadł) by bflle ocloszeałe było
wadald aketptowue przez łrbę.
N-.fnhdejgym . .RJHa te.m
:dazdu była udania lklerowua de
parłameatuz)'~Uw
wejeritt.mna
llleleckłqo(u..U.W..Ozęn!lile
•ba-alebyłeUI.łjeił.nt:paeutonl

.....).~wai<Jmlę..,.lo·
oyml.
Domapmydę:

• pnydr:lełellla łnMłkłw budłetowydt

pozJomłe pmrab,łf

111

cy.. łwladcullie alttbę4ayde utu& proftlaklycmo-lecmlcrycłll;
• tobowip:ab.ba IDlnlstnt zdrvwla

do p riftlołii!Dła PfOIJ'I.IIIU oddła&.
abl lhlfby dtowia;
• prq~piHUab lupt~~wtdenba
Pł'll~ lecłslaq;taycb ud utawaml
dołyc:ący.Uihl:fłJy r.d.rowb;
• JOpuda lnldUYWJ .tweruaia

Famda.sm Mroa,- Unnria;
• rutelni!IO łnformowul. spolecu6stft o sytuadl onz o -.lemaEadaiUlałAaiadlw:rallnsiee

W'GIIJ"zdnwia.

BEATA SZCI.E.PANEK

Obronność

Przysięga

w wojewódzlwie

żołnierzy

Sekretarutatul ds. bezpleczeń.ł·
t.a narodowqo w KucelartJ Pre-

które
bę:dzie
poświęcone
omówieniu zadań obronnych na

xydeotaRP-JerzyMiłewsldprry

1992r.

JJI wojewodę radomsk..iq1) Jana
Rejmb. Omawlano spraW)' J:W'iJzane t. powoływanie• w wojew6chtwaeh wydzłałłw ds. ołlrollUOłd.
Dyskutowano równie:l nad
przyszłym k..s:ztałtem i rolp obrony
cywilnej, Łtóra powanna wypeł
niać swe zadania zgodnie z mi~
dzynarodowymi konwencjami.
Minister przyjp.ł zaproszenie na

Wojewoda ra.domski złotył te!
wizy~ nowo powołanemu komendantowi głównemu Państwc>
wych Straty Potarnych płk. pot.
Feliksowi De\i. W rozrnoWle poruszano aktualne problemy shd:b
ochrony przeciwpotarowej w woj.
radomskim orazsprawyznuan orpnizacyjnych i personalnych w
zwipku z nowp. ustaw, o ochroniC pn:eciwpolarowej.

:~:o ~~~~~~ie Ob%o~;,

(

....

)

Innyrodzaj
._
b.
., .
ft.O 18COSCI
Terna Bad.D!z.-Knyłuowsb,
aktorka Teatru ,.Studio" w Warsuwie:
- Przed cbwilp z.atanowałam
do Ani Nehrebeckiej, f.e muszę.
popra~ nad swojp. tobi~
cip.. Mówi ~. f.c wystarczy mieć
dobTJ frynu; i zgrabne naci. To,
oczywiście, bzdura. Tak naprawdę: to nie wiem. czym jest kobiecolć. Na pewno c:zymł duło .szlachetniejszym ni! bycie m~czyz1111· Nie nalef.~ do feministelt, ale
uwatam, te to., czego tycie od nas
wyrnap jest dufo trudniejsze.
Chyba nie mof.na dotneć do
pn.wdziwcj istoty kobiecolci, tym
bardziej f.e mof.e mieć ona ró!ne
warianty. Osobi.łcie kobieeołć kojarzy mi się: z pe.rmanentnp. ~
ltnofłl u miłościJ., akceptacjp. i
ciepłem.

AuuNebrtbecb,U.torta Teatru Polskiq;o w Wanzawie:
- Kobiecość to bycie sobp.. Cel,
cojest wczłowiellu,alboczeao nie
ma ... Na pewno nie przywip.zuję:
wagi do powierzchowności. Ob-

ru., który widzimy ~pierw oczyma podbija tylko to, co jest w środ
ku. Jestem człowiekiem ze
wszystkhnf wadami, dosyć wybu·
chowym i nerwowym. Moje wyobraf.enie o tobiejest oa pewno in·
nc nd. rzeczywistołć. Mate wyda·
will; misi~, te jestem właśnie lab,
a JclOii z boku dostrute coł zupełnie lnneao.
Jolaata F~w:sb, prezenterb
U proaramu tełewilji:
- Niewiem,cojestistotp. kobiecokł. Wszyscy mówi~, te nic
Jestem tobicc:a, wię:c to chyba pytanie nie do mnie. Moja mama za •
n:uca mi brak cech, lll6re powinna
mieć llobaeta. Wedłua niejjestem
za konkretna. nie-umiem kokietowat. Ja li~ teao uczę:. To, .te kobteta musi b,<: liodb, miła, delik.atna, wn.tliwa nalef.ydo stereotypu.
Dzisiejsze kobiety sp. inne, co nie
znaczy, te mniej kobiece. To po
prostu inny~ kobiecości.
Zaa.oteWilła

MAWORl.ATA PAWELEC

W jednostce wojskoweJ Radom-5adków odbyta si~ uroczysla przysięp f.olnierzy młodego
TOC'Lnib.. Słowa łlubowaru. według nowej roty wypowiedziało 79
ludzi w mundura.ch. Obecny byl
kapelan, b. Henryk Burzyński.
W uroczystości wn,1 udział
wojewoda radomski, Jan Rejczak.
przybyli t.a.Ue licznic członkowie
rodzin łolnicrzy.
(as)

Plf:łtewy

wenUsd ,.Pnetl-

wio.łnla" qromadlil wielu 1ołd.
Naple~płu.le:ndkJe

Nie ma chętnych
na dyrektorów
21 bm.,qodnlezuslaWJZIIW'CI
90 r. o zmianie usa.wy o pn:edsię
blorstnch pańsł1I'OW)'ch, llot\ay
dę okres cb:łalałnośd u n.-.Jwył
szych Ranowlsbc.h dyrektoniw
dz:ln1ędu prudilębl0ł5tw wojew~ kłełe«<eao.

Mimo kilkakrotnych ogloszeń
o Ilonkursach na dyrektorów, nowych kandydalbw brai, a ofeny
Zgłasz.ajji głównie dotychczasowi
dyrekton:y. Sytuacja jest o tyle
nietypowa. fe z dziewięciu ogł:a
SZIIjJcy~h się: firm siedem znajduje si~ w dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, sp. to: Kle lecb Cenatrala J\.bterial6w Budowluych. Koa«b Fabryka Farb Sa-

ch)·ch (w f1done k.

n:eao Jant01ołł1caa.
Fot D. Gacek

Przedwiośnie

Ko6skłcb),

Fabl)bMuzyn Pn.łnlczycb .,Pra..... w Kielc-ch, Przedsiębiorstwo
Budowluo-Remoatowe l:lu4Ju i
Udu& w IUek:ach, Pned.slębiorstwo
Pnem)'Siowo-Handlowe,.Centrala
Ryłtu'", Wojew6dzlde Pn.e4słę
błcnnro Z.opataenla
Drobnl:j
Wytrirc::zo.łd w Kielcada •raz Blaro Projekt6w Budowtdctn WltjK~e~o. Powstałe dwie firmy gdzie
wyniki ekonomiczno-finansowe
sp. aorsze to: KomunaiDe PnecWę
blontwo Ptoctui.QI Mliterlal6w Budowłanycb • Klełcac:b oraz Biuro
Prejektowo-Batławeze

Budonicw
(rom)

hfil Ot6łn.eto "Mimtopro~

KJeleacll.

Małoletni złodzieje

zatrzymani

wódki, a

łup załadowali

do

,.nysy... Zawiadomieni policjanci z KRP w Szydłowcu
wszczęli pościg. Wkrótce za.
trzymali ,.nysę" ze slradzio-

Dawno, a mole woo6Jenlebylo tak wyrównanego .,PrzedwicJ4nfa ·, jak teQotoczne, siedemnaste ju1, otwarte w pllftek w Galerfl
BWA .Piwnice" w Kielcach. Nie
ma na wystawie dzieła. przed któ-

rym chciałoby się w hOłdzJe pa$!
na kolana, ale tet taldego, któr&go obecno.ft mogłaby przywodził pode/nenia,
niało

11. jury zapom-

Bifl w przypływie chwfJowej

slabok:J. Jurorom zresztą. kt6rzy
pracowali pod przewodnictwem

prol. Ryszarda GferyszewslrleQo,
trzeba przyznat zasługę skom-

WgaJeńf znalazły się 62 prace

autorstwa 31 twórców, a zgłoszo
no 161 obrazów, rysunków l
ne1.b W)'konan)'Ch przez 48

nym alkoholem. W szoferce
znąjdowało się dwóch braci
-14-1etni Henryk i 15-1etni
Grzegorz. S. zamieszkali w

Skariysku. l'rzywa)i

Siedemnaste, solidne

ponowania netelne} ekspozyc/1, 1
najmnieJ ważne, t8 powstała prezentacja raczej niewielka.

Nieudany skok
W nocy z piptku na sobotę
-ok. godz. l włamano się do
sklepu monopolowego w
Nowym Dworze. Sprawcy
wynieśli 15 tnmsporterów

92 na wystawie w Piwnicach

się

do

czynu. Rzekomo pomagali
im równiei bracia- 15-letni
Sebastian i l~letni Micbał P.

.

(

)

ar-

kOlei Jest

tun~

czasów

nfoslł

W)'Clulony na ·malarskie sublelnoścl twdn::a, Krzysztof Mallc::zyrt·

C)Ch liczne pokusy. Ale trudno
byłoby w przedstawiOnych pnieach doszukał sit odnles/e{/ do

swóJ lwfat pejzazysty,

naszej neczywisto&::f. QOnłC6/
repl/Id na dziefJ pows:zedn~ pols·

- niezmordowany w
lcre&Jenlu goometr)'Czn)'Ch kom-

ki; twótcy nie

uleQają

koniunktu-

ralnie bodtctJm na pewno wywie·
ra/4trm presję, by dat! wyraz stanom ducha. Tego nie ma. f

dobae.
Obecni na lt)'SI'aw#e autorzy
dobne potwlerdZJiją siebie, swo-

Je

molflwo&:J, rozwd}.

Potwler·

dzaJą to przede wszystkim laureaci, Wety klikakroć nagradza-

ny na .Prz~fach•. Grand

Prix dostaJ Marek wawro, 1to }e!Jt
ładne ukoronowanie dotychczasowego dorobku artysty
(choć nie taka jest lntenc/11. tych
nagród; dzieło konkretne, a nie

ski - konsekwentnie

budujący
Słaniłlaw

Kamleł1skl

pozycji, Sławomir Antoszewskitwórca o perfekcyjnym warszta-

Cie. _ , Jockowskf - jak

ZW)'Ide przekomy l azyden::zy,
ZbłQnlew Kurlcowsl(l- nawiązuje

do 8W)'Ch najlepszych czasów,
Tadeusz Szypowskl z udanym
tryptykifłmmalarsklm.SiłaJstnie

nla".

.PrzeclwfoSnle" Jest trad)'cyjnc
kOnfrontsc/. Wdowio!<. ...,.

wchodzHy lded~ w sld ad wspólnego okręQu zwlltZku plastyków.
Konkurs ma lntegrowat te $rodkf,
l chyba to z powodzeniem robi, o
czym mote A~ cho&y
c:o4 taJde{lo: oto nagrodę woJewodytsmol>nesldegoOinym<Qe

tystOw.
Wystawa }esl spokoJna. bez
tadn)'Ch ekstrawaganQI, pseudoawangardy kokietu/4C$i widza.

tzw.

Prezentuje kawał niezlej sztuki.
Sztuki! tet, problemy natury ar-

pozostaJiłc Memy swej stylfstyc»

to, te Jest Przed mlesiącaml nie

malarstwa wysoldflł ekspresJI. o-

było

l)lst)oczneJ. to Qłdwne zalntetwowanla autorow. Co trzeba pod·
krUJić.

To dobrze MadcZy o ar·

tystycznejl«>ndy<jjltodowlsi<B.
w nad wyraz kiepmateńalnef. Ta z

choć Jest ono

sklei kondyf;JI

całokształt honoruJą), który
w ostatnich latach niezwykle
mocno zaistniał w Arodowisku,
który ciągle poszulru}e, cały czas

peru/ąc8f10 soczystym

w

kolorem,

często dosadneoo
treści. /laureaci naslępflych nagród. Sławo

mkMK:ek, ldóryposzenasweZB·
Interesowania małymi

formaml

nelblaiSklmJ, Ryszard Gancan -

wKiełcttchradomlanln.

watnc zaletą tej wystawy jest

OCZ)'Wiste, te dojdzie do
skutku. Pocleszajmy się rym, te
trudnoki /kłopoty, jak dowodz4
dzle/&sztukl -wpływaj4 na twdtcdw lnsplndąco.

JERZY DANIEL

.ł
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Niebezpieczne zał;awy małolatów

Sędziszów

Pali

Kolejowy port
Miasto przy szlaku kolejowym
Kielce- Tunel otrzymało w spadku po czasach "snów o pot~"
szeroki tor LHS oraz nowoczesną
hale przestawczą. Obiekty te wykorzystane zaledwie w kilku procentach powinny pnyn~ zarówno regionowi, jak i całemu
tnijowi pokatne dochody po um·
chomlulłu " SędDstowle kolejo-

"C&'

ponu półllocneco. Atutem

Sędziszowa

jest dobre polołeale
ceocraftezne, bllskoUS~ I Kn
kOW"a,zwłuz::czafakt,te.lłalako
łtjowaKieke-Tueł~słętataJ

r. ~ LłłS. Plusem jest ponadto

I.,.,.

~AS~adt4! d.r6c łoblatdl ~

eycb się

ute~ mię~-

rodo-. WIUSl.:l- - Budapeszt.
Jak dowiedzieliłmy s:i~ od dr.
Ałojzego~o,burmis

trza miasta i gminy, rozpocz~to
jut prw.ce nad szczegółowym pla·
pnedsi~wzi~ia. Starania
zmierzają do wykonystania no-

nem

wOC%esne.i bazy przestawczej, umotliwil\iącej przeładunek z szerokiego toru na nonn.a.lny 4-5 zestawów pociągów na d~. Chodzi takte o stwonenie infrastruktury załadowczej, a wi~ wybudowanic bocznicy szerokotorowej.
ramp, a w przyszlaki magazynów,
chłodni itp. Gmina oferuje przyaotowane pod budowe, zaopatnone w wode i energię, tereny.

Ostrowiec
Od inwalidów~
Przedsiebiorstwo Wielobranżowe .Dzianina" prowadzi dzialalnCII§ć od 2 stycznia. Zatrudnia 23
osoby,wtym-14 nicpełnospraw
nych (schorzenia oczu). Zarrudnieni inwalidzi pobierają renty,
zasiłki piel~acyjne i mogą tu w
sumiedorobić miesi~iedo

1,2

mln zł.lch wyrobydziewiarskie 511.
sprzedawane w dwóch punktach
miasta- w budynku pnedslebiorstwa i na targowisku miejskim. i są
tańszenitu innych producentów.
- Dla inwalidów jest to jedyna
szansa. by czlt sie potn:cbnym w

J akc.ntkuo~porzebl.bdJrt·

Na miejscu nie brakuje te! fum
cotowych wykonać prace budowlane i instalacyjne.
Planami stWorzenia w Sedl.iszowie kolejowego portu półno
cnegouinteresowałysieju.tm.in ,

,.Exbud" oraz .,Polimcx-Cckop".
Gmina oczekuje, te uczynią to
kolejne pnedsiebiorstwa., spółki
gotowe tu inwestować, aby zarabiać na pośrednictwie handlowym np. między Niemcami a
knljami
Wspólnoty
Paflstw
Niepodleglych, tak samo jat na
eksporcie c:zy wymianie towarów
ze Wschodem.
(

....

- mówi dyreletor
pnedsiebiorstWa, Anu MIJewsb.- Jweśmy na własnym rozrachunku, spółką z ograniczoną odpowiedzialności4 i naletymy do
jedynych tego rodtaju firm w 1110jewództwle. Rynek pracy dla inwalidów niebezpiecznie kurczy
s:i'r (np. Sp6łdżielnia Inwalidów
.Rozwój" ZDĄjduje się~ jut w lilrwidacji), pnedsiebiorstwa zrywl\ią
umowy z zatrudnionymi w nich
inwalidami
(a)

Ostrowiec

gdyńska

ftrma

wrocławiu.

-Istnieje motliwość rozszerzenia telewi.7ji kablowej na całe
miasto - mówi Marlu Weresr:ko,

Wróci{,

przewodniczący

Rady Osiedla. Ustalono, te instalacja obejmowE ~dzie 15 programów telewizyjnych z możliwo.4cią dalszego
zwiększenia ich ilal:ci, programy
radiowe stereo z salelity, UKF
polskie oraz fale długie w paśmie
UKF, a takie okablowanie telefoniczne instalacji wewnątrz budynku. Oplata podstawowa prawdopodobnie wyniesie850 tys. zł, nastepnie comiesięczne opiaty eksploatacyjne w wysokości 40 tys.
Wszelkiezyski rada poświę:eać bę!
dz.ie na cele charytatywne i na
dofinansowanie imprez kulturalnych.
(u)

skąd przyszedł

Ni~daltkojablko 1,Jada od jabłoni. Przyslowit to pasl(/tjak ula/
do Jacka S., mieszkańca Storachowlc. Jego rodzice Zllani są z tqo, ż~
'swoim post(l)owani~m absorbowali-przydarzaimsi~torównidob~

nie- pollrif. A Jaa~.ł nie chda/ być
od nich wcole gamy.
Powy}iduzlayminalu,prz.ezparr tygodni sitdział dd!o, pby ~~~
zwracać na siebie uwagi. Alt wiadomo było, U długo ni~ wyrrzyma. W
końcu takż~ musi prz.tdd. z cugo.ł
zyć. Tym bardzi<J, U rodzice pozostają bez zqjt;da, a wydatki mqjq
spo": alkohol ;rtale droż{}t.
Któregoi wieczoru Joeele z mamu;r/q udali sit; z wizytą do przyjaciół. Ci ni~ poskąpili gorzały. By/a

noc, gdy rodzid~lko z .ryntm. na mit;k/cfch nogach. wracali
do mt;io l tarrula. Na ul. Sportowęj
Jaalczatrzyma ł sit; na chwilt; przed
witrynq sklepu .Biała Róża•, wybił
szybf, zdąży/ tyllcoz.abrać}Mnq lco.nult; l ZOCZ4.1 udtk.ać. Urodtomiony sygnał alarmowy usłyszeli Ulksówkorze z pobliskiego postoju 1
wezwali radiowóz.
Po }qo przyjdth!e podjt:fY
wspólnie pościg zakoilaył sit; &drciem Jadw i}ąo dzielnej mamusi.
Oboje bylijednak tak bardzo sp id,
że na}pierw zawieziono idt do.~
trzd:wiałki". NaztVutn Ja~k trafli
tam. skąd niedawno wytztdl. Alt
można sit; było po nim tego spodziewaC..
(:del)

jużpóźna

tędy p~l Odeń aa aa.ęś
deudalosię doU: szybkolJobllzo-

....

Chłopcy

wzniecili

ogień

na

lą·

kacb polotonych wzdlut Ka·
miennej, na odcinku od Starach o-

targowiska

w rade prnjektowmla ma,Jdu,le.
s&ęrozhwłowataq:owlsk.amlt,Jskłe-

10 "klerlulka skarpy od llllq DeDko"51dej. Projekt realhaqjaf zasospocłarowanb. terenu l projektJ
architektoniemy l techalc:my budyaków powsQJ11 w poromm1en1u z
Wtdziałc.m Oebrony l Kształtowa
ala Środowlsb.. Wk!le emoc:ll bud:z:llywfarlewstęprttjmoiłhrrelase·

renc:je" malowa.ic:q ruB>ę terenu.
- Pb.nu,lt się postawieale kom·
bał ~
łwJedibml (l4 m u

pleksu pawilonów 4

teł:twy.

Telewizja kablowa

została

zqrata4! u.budowanlom..

Do .........
~c:h
domów
oru staracbowlttypollc:jancl. klól%1 Uunt tam-

taniej Rozbudowa

społeczeństwie

•tdl z sobtll

,.Szei-Sat•, której dobre rezultaty
pracy motna podziwiać jut w
Polsce północnej, ostatnio w Ino-

rozprzestru~ się płomienie
zaczęły

Ostrowiec

skl,~rtaCLelalkaWtdziaha
Bado1J1lldwa, Urbanist,ykł l Archl·

Inicjatywa Rady Osiedla Ogrody pojawiła się: wiosną 1991 r. i w
początkowej fazie polegała na rozesłaniu ankiet do mieszi.ałlców.
75 proc. odpowiedziało pozytywnie i stało się jasne, że przewidywana liczba abonentów w osiedlu
wyniesie ok. 3 tys. Po wielu poszukiwaniach i rozmowach wyko-

rost.UwpodPu.AsaWtnwr. Totet slrat potama nie mote nanek.ać na brak zaj~a. W Pawln1e

się!
wic po Wtchock. Gigantyczny potar wyg.l4,dal rzeczy~cie imponująco, ale czy jego sprawcy zdawalisobiespraw9zkonsekwencji1
Przypadki wypalania trawy m.ąi4
talde mi~sce w starachowickich
osiedlach. To tet mote zako6~
się: tle.
MJodzi ludzie nic zdają sobie
zapewne sprawy, te ich zabawa z
ogniem mote mieć nie tylko tragiczny finał, lecz niszczy takie tycie biologiczne ziemi. Czytby rodzice i nauczyciele nic przeslne·
gali ich przed tym?
(mb)

)

24m) - Informuje JeiZ)' Zaborow-

nawcą

Z regionu

dowan.Je

-Mof.Uwejestlakie wybuuj.kła z sóm ej cr.ęłd

miasta do bal targowych.

(u)

Starachowice

PHU

zlikwidowane
Pr.zedsiębiorstwo HandlowoUsługowe w Starachowicach, które kilkanaście miesięcy wcześniej
wyodrębniło sie ze struktury kic-

leckiego WPHW, z dniem29Jutego br. przestało istnieć. Jean działalność okazała się nierentowna.,
rosło zadlu.tenie. Totet postawło
no je w stan likwidacji.
Ostatnia, 14-osobowa grupa
pracowników PHU zasiliła ponad
10,.5-tysięczną neszę bezrobotnych.
(mb)

Końskie

Bez kielicha ani rusz
KUb lat temu Konedl:leZaUady
Odlenkze r.amłenały wdmfJ"l do
produ.kdlrury bezkJelkhowe. Nawet kilka ton takich odlano na
prośbe Instytutu Budownictwa.
W Poznaniu wybudowano tet
blok mieszkalny, w którym zastosowano właśnie bezkielichowe
rury z KZO. Sprawdzały się znakomicie., zwłaszcza podczas awaryjneao demontatu: nie trzeba

łamać uszkodzonej rury,
naruszać całego piopu, a jedynie

wtedy

opa.sk.i i wyjął uszkodzony
odcinek, wstawilljąc w to miejsce
nowy.
Pomysłodawcy(IB) i wykonawcy (KZO) szybko opadli z euforii i
zapału, bowiem nadal nikogo w
Polsce nie interesują nowe tecb·
oologie w budownictwie.
("""')
zdjąć

Włoszezowa

Prywatyzacja w lesie
NadleśnlcUro Wło!W2.8wa., w kl.órąo skład

•chodzllj do._..s obręby Ku-

nelów, \\1osza:owa l Oleszno,poslada porsad 15 tys. ha lasu.. Ustawa o Jaw::b JW\SłwO"Ych we.'!Zia dorealb.ac:jl w styczniu tetoroku..Aie pewne eks·
per)'llleaty prywatyzadJ. z.astosowa.ao tu jut pod kollice 1991 roku.

Z infonnacji, które "SL" uzyskalo od nadleśniczego, mgr. int.
Zblpiewa SctłtJsiab wynika - w
tzw. obn:ble OleuDo utworwno
Zakład Usłu1 Wnłc:zycb. Podobnyzostaniestwon:onyzob~bów:

lunelów l Wlosuzo'lf'L Wspom-

nia.oy zakład w OIesznie prowadzi
ojent, dotychczasowy leśniczy.
Korzyści z takiego przedsięwzie-

cia są widoc"z.ne: pracownicy Jełni
pracują wydajniej, bo według zasady - ile zrobisz, tyle zarobisz
(nie ma sensu nikogo oszukiwać
na robocie); ajent tet bardziej pilnuje roboty, a pośrednio własneJ
kieszeni, a l...asy Państwowe mają
zysk - mierzony złotówkami.
(klm)

Kronika policyjna
Oficerowie dyiumi kieleckiej
KomendyWojewódzkiej Policji,

nadkomisarze Staahbw Ślhriti
skl i Stelim Smardzewski informują:

• W Lta;nej (gmina Suchedniów) 6 bm. o godzini; 19 Edward R. (lat 55) wszedł nagle na
jezdnie i został potrącoqy przez
autobus PKS ,jelcz". Pieszy poniósł śmierć na miejscu.
*Wles.iekołowsiKGStkiDuilt.

{gmina Busko Zdrój) znaleziono
zwłoki 55-letniej Zofii G., zagi-

nionej 20 lutego br.
* W Po..._bbcb (gmina Bieliny) 6 bm. o godzinie 20.30
dwóch nieznanych mrytczyzn
wtargnęło przez okno do domu
samotnie mieszkającej 65-Jetniej Anieli M. i grotąc jej zabójstwem zmusili do wydania 4 milionów złotych.
" W Kielcach przy ul. Mahometańskiej 6 bm. o godzinie
20.30 Piotr R. uderzył siekierą
Andrzeja J.• który doznał obrateń ciała.

* W St.aracltowlcach przy ul.
Mrozowsltiego 7 bm. o godz. l
policjanci zatrzymali po pogcigu
czterech młodych mętczyzn,
którzy skradli ,.fulla 126p".
• W Kielcacli w osiedlu Na
Stoku przed blokiem65B 7 bm. o
godzinie 16JO nieznany, kieru~
jący mOtocyklem "MZ"lub motorowerem ,.simson'" potrącił Sletniego Filipa Ś. powodując u
niego wstrząśnienie mózgu i ogólne obratenia ciała.
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ZAKŁAD łNFORM~NKł

25-323 KIELCE ul. Mlntlestu Upcowego 34

........ ._"_O.....t..JI...._

Urząd

Gminy w Morawicy

Hurtownia
papierosów

ogłasza

przetmg nieognmiaony Dll wykonanie wodoci.ltgn wiejskiego w Mornicy.
Termin realiza<;ji 1992 rok.
Oferty z wortością ryczałto"'' w zalako.....,ych kopertach naleiy składać
w c:il!gu 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
Komisyjne otwarcie ofert DllSil!Pi w ósmym dniu o godz. tO.
Nie W]'kiDcza się " n etapie przetmgo ustnego.
Z proJektem lechnicmym zapoznać slę moźna w Unędzie Gminy w Monnricy.
Wadium w wysokości ISO mln zl naleiy wpłacić ~pó:fniej
w dniu prrelalgu w kasie Urzędu Gminy.
Wadium oferenta, którego oferta została przyjęta ~rrepada,
jeżeli uchyli się od zawarcia umowy w c:il!gu 14 dni od dnia przetargu.

... ~w»Jd
ClwobyHfal

·--

Nad.ilłJHUIIfłrokzt

G\oro/IJIMIIIIIIIyaM

CIIDivby/ufSOJIIIfld

-

~/lffllłii04U~

Kielce,
III. Jaaa Pawia n IZ,
ui.PomorsbiS5,
tei.ZZ-46Z

=-~~~~~o wyboru oferty oraz uniewa:fnienla

...,......,
'"""'"""'

a.6wialia

~IGIJonrtOitll/rv

......
""'""

........

Przedstawicielstwo

IIIeii !Ii~

Firmy ~lWID<C®

ADIJS, IJILC!,
UL. śNIADICIICJI •
(..;Ido ..... - )

oferąje:

•llliejlce.

alanny

lafonnlc;ja~OIIia:~~~~-4S~pol7
OociuaJJIRJXć-ood:dcmie9-17

tobou9-12

~~~s~~

- hurt, detal, montai

Zapraszamy.

"'"'
KONECKJE ZN<UDY OllLEWNICZE
w

KańHłch.

ul1

---.

Męl

57

PIJBUCZNY PRZETARG USTNY
na eprzedat 15 mieszkań w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym
w Koń&ldch przy ul. Pocztowej.
PrzNrg odbfdzle -'f 19.111.1992 r. o godz. 10 w~ przedalfblontwa.
Nabywcy mieszkań uzpkuM odl'fbnll wtaanołć łokali mMazkalnyeh.
Pmttargtem obłfte NJ nnłfpuJ4ce kate;gorie mieszkań:

-

Katogońa

Kielce, ul. Hipot«zha 1

zapruza ILHent6wl poszulaQe
dostawców lewarów.

tel.lDf.4Z2-J8.

sont1

M-5
M-4
M-3
M-3

llołć

Powłerzdmill użytkOWI!

m kw
74;J7n4;ł

61,37

54,48

---dod.-

eena..,-.....

Wec:llum

w mlnzf

w mln zł

260,0
215,0
191,0

25,0
20,0
20.0

53,61/53,45

203,0

20,0

40,61

157,0

15,0

38,78

148,0

15,0

M-2

Ofent,je.my histra szlifowane
o grobośd 5 mm
w rozmlaneh od 100x40
do 150x60 cm
w średni ej cenie 140.000 zł .

DIIJ odbiorców hurtowych
kmzystneWIIIłlllki
współpracy.

Zapraszano>.
ul. Targowa 18,

teł.

IGelce
32-17-18 do 20, fax 32- 14--184atu

M-2

Warunkiem uczestnlctw8 w prutargu jest wnlesłenle wadium oraz złożenJe o6wladczenia

o akceptacji regulaminu przetargu.
Wadium nałe!y wpładć najp6fnłej na 3 dni przed termlnem ~rgu w kasie przedałębłorsłwa.
Wadium przepadli ne rucz ~.jeżeli oferent, którego ofert8 zoat.nie przyjfła,
uchyli alf od :mwarda umowy notllrilllnełWszelklch lnfonnecłl o mieszkaniech (wnu: z motlłwo6cłll ich obelrzenill w uzgodnionym
tenninie) oraz "'IIJUłamłnie przetargu udzłeła dział lnWMtycil- teł. 64-50.
Zaałrzegli sł(t pqwo odwołanie lub unłewatnlenia przetargu bez podania przyczyn.
W tych przypadkiich wadium podlegli zwrotowi.

1

Skład reklam: ,.Exbud 13" Biuro RekJam .Słowa Ludu"', tel. 448-58, Kiclce, ul. Taraowa

18.

Redakcja nic odpowiada za treść zamieszczonych

ot~oszeń.
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Dyrelcr;ja l Uceum Ogólnoksztłłlcącego
im J. Słowackiego w Skarźysku-Kam

RSPUH w Brzezinach gm. Morawica
ogłosD prrełalg

•

zawiadamia
absolwenlów szJIDł podstJJ~
że w roku szlmlnym 1992193
przyjmujemy do /da$~

na sprzedaż maszyn i narzędzi rolniczych.
l'rl.eW1I odbędlle się w dola 12.W.92.
Ofenqemy do sp....W. <><śd ZOIII!eome llo SOlilOChoda "bmoz".
IDfouaade wbłumt sp6łcb:ielnl, tel114-030.

o wszystldch ptOiillłCh

•7411

oraz do klas z poszer.zonym języ#ciem
niemiec/dm i angielskim.
W 11 semestrze 1991/92 ptOWBdzimy

AGA

w dalszym ciągu kursy języ/łów zachodnich
dla mlodziaży i dolosłych,
kurs lwmputerowy dJB dzJecJ
oraz ćwiczenia wyszczuplll}ące dla pań.
Zapisy w sekretariacle szkoły, teL 513-~~1!;,
Pnedsię:biorstwo

KDiportltowo-Haodlowe
.RUCH" Oddział w Ostrowcu

··---

ul . Żabia34, tcl.S20-l8, 52()..J9

• informlije, te posiada

~OOWillep!1111L Aicja3 Mija67

wOstrowtu.

®TOYOTA
AUTORVZOWANY DEALER
FIRMA HANDLOWA JEZIERSKI

ZAPRASZA DO SALONU
Kielce, ul.

M~

45,

tel./fax: ~3
Uwzględniamy

ulgi celne

Ageoqa Tarystycma

unwo

-=A G R A=-

. . . . . . . . Da imprezy:

IO.lll-14.lll.92, cena: 850tys. zł
lludąeszl: ll.Ill- 13.111.92, cena: 300 tys. zł
Ozd:
12.1Il - 15.111.92, cena 310 tys. zł
llnlyslan: 20.lll - 22.Ill.92, cena 310. tys zł
Włochy: impreza objazdowa na trasie: Wenecja, Sao Marino, Rzym, Watykan (z audiencją u
papieża), Monte Cassino, Florencja, Padwa, Wenecja.
Zakwaterowanie w hotelach, wyżywienie, przewodnik, bogaty program turystyczny, autokar.
23.IV- 4. V.92 cena. 1.500 tys + 210 USD.

Triest:

Ponadto posiadamy tanią ofertę wycieczek dla

szkól oraz na wczasy świąteczne w Juksusowych
botelacb w Beskidzie Śląskim.
Zapraszamy IGelce, Dom Związków Zawodowych,
ul. Piotrkowska 12, 3 piętro, pokój 311,
tel./fax446-49, 412-11 wewn. 141, telex: 0613354.
41filll

Komomik Sądu Rejonowego
w Busku Zdroju rew. l, ul. Różana 2,
tel. 38:-79
ogłasza l licytację
na spnedaż ruchomości należących do
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej .Nowa Wieś"
w Słupi k. Pacanowa.

l. Samochód ciężarowy ,jelcz 316" sztywny po
kapitalnym remoncie, or rej. KIG 785C, rok prod.
1973, cena wyw. 75.000.000.
2. Samochód ciężarowy .kamaz 53213" wywrotka, rokprod.1990,orrej.KIK418D, cena wyw.
187.500.000.
3. Samochód ciężarowy .star 1142", rok prod.
1989, sztywny, nr rej. KIK 4120, cena wyw.
135.000.000.
4. Samochód osobowy .polonez 1,6" SLE, rok.
prod. 1990, nr rej. KIK 4200, cena wyw.
37.500.000.
Licytacjaodbędziesię w dniu 16marca 1992 r. o godz. lO
w biurzeRolniczej Spółdzielni Pn:xluk.cyjnej ,.Nowa Wieś"

w Słupi k. Pacanowa.
W przypadku niedojścia liicytacji do skutku, w tym samym dniu ogłoszona zostanie II licytacja
Ceny wywoławcze zostaną obn.iione o 50 proc. ceny
oszacowania.
Sprzętmotnaoglądać w dniu 15 marca 1992 r. od godz. 8
do U oraz w dniu licytacji od godz. 8.
Komornik zastrzega sobie prawo uniewatnienia licytacji bez podania PIZ}'czyn.

RE Jędrzejów informuje, że wystąpi przerwa en. elektr.
w marcu 1992 r. w godz. 8-15
11. Podch~ny, Mnicbów, Mi4*lft11-ll.Łaoy.

łl. Małogoszcz ul. Konatskie,o, UG, Poczta, Loc:mica dla Zwier741.
16-21. Kuzti wid, Betoniarnia, Czamca, ~Y, Włosz.cz.owa Wodoc:iU17. Bułowa-bloki stare. OK, PaMI.on Handlowy, Desmo.
III. Nqłowjcc os. mieszkaniowe_ Rembiecbowa.
tJ-21. J~w OL Zamoście.
21. DalccbOWJ, bJcb,oW, SielccBndde wieś, Hydroromia, Mi eronice IV, Słupia Weler. Wielkopole., Rlsz..
tów'llricll,Tartak,GrotówkiW~wza~J'\.
23-2.4. Włoszezowa OLBrotU 10-27.

lJ-lS. Wanyn, Zalesie, Zaaóru, Kic:s:zti.
23-16.. Dcamo, Łowinil wieś, POR, Boleścioc wid, POR, Wojciechów, Borswwicc.
2S. Włos:u::zowaos.Qsrodowa, RejaPKP, Broniewstiqo 19-24,pl. Woiocłci. Młyn, Betoniarnia, Spół, MeW,
Sanepicl,

Dom Opieki.

2S-26.Ra,icbotta..
Z'7-JI.J~wul.Nowa,Cicha,Spotojna,częśćKadłubt&,Brzctnica,KDieło.a,~wSefako,Tamia
BuR, Slału, Slfti'YS2Ów CPN.

Bazi GS Z. Drzewne, Swarysmw, Krzelów .nd, TR, POR, Cie~, Tarnawa,

Skład

reklam: _Exbud 13"' Biuro RekJam "Słowa Ludu", tel. 448-58,1Gelce, ul. Targowa 18.

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych

ogłoszeń .
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~o WJ~UJHU~10WI

Sklep lDsdom
Ar. wod-kJJfflt.o
K./da. ul. Slowocklt:JO 17
posiada w sprzedaży

po niskich cenach

Uwaga, inwestorzy!

IIIIJH'liiU . . IWJC::IIIr.lrtew•l
•lle:bclr.,ll........
Ml.41--94i,....eJ,•e••·1S

l • SUJuMrinda, lł.l.lllkki•JI.

P'OU-A.Gf.RY - osólnopolska sieć pn:ywoławcu

tlł.l.st-IJ,.tl.

Ofe:...;.:

-kształt/d oc.ynk.

; czarne

=Pćwb:~/t'kt~;

-oraz pozostalą armaturę.

Zapmzamy codziennie
w godz. 9-17
w sobotę 9-14.
Prowadzimy_ sprzedaż

~urtową

NUMER SS

i detallcz ną.Ułłl

-.u-J,Wu.-.łl..UU•• ł'1L

.......

-a-,...,.fllł$HI/11Ut-t-·

oferuJe:

--~(łuh/.U u p.Nd~J
·llltJiałr nłhnlat (I'Wił,

Sb..,

Rolaiaa SpOidzidaia Proakqjaa .,Piacówb"
wGoiUit, woj. rHo.stie, iafo111111Qe, ie pny wsp61lldziale bilłomtiej m~M~Gwuej &..f 1NI4owbaej
DllJiej Wróilyli knjadl f.ln,y wykOIIJHIJ wsullie
roboty budowlane, wodociągi, gazociui
i oczyszc:zalnie ścieków•

Ceny niższe o około 30 proc. krajowej

lł'ur# /101}

·tiJTwł11-aJ M.bl«l

wartości kosztorysowej.

- Uq, ..,_(t',
-Jinhłn (•f7w!CIN-C1NJ, •ll'łt

Zapraszamy do współpracy.

-·W.Iu!łłutJłiH••~J-~.

N..,qu., h•t.i'lz •r.4•te•l..,
ll•l«f.UUII

P Z "JUST- AMICO" S. C.

ELEKTROHURT
RADOM. lalowtGka 28., tel/fu: .220-49
onu etW:dalr. 8ial-e Podl.alta, ut Pow\1ań00w SI, td. 43-16-55
t.hd!, ul Duńsb l. tc:.t Sl-12-{12

*

,.MiM" - 1'1' HURTOWNIA
TKANIN

ofn-.je:

dre.llclt,OJIDelę , lelrę,lr.ren,

pojddowe,łlzt.owe-III'UtftL

Kie:lce,ul.ArmiiCz.erwoncj 106,
poL201, tel410-łl w. 202, ~~

Bardzo duży wybór
kortek skórzanych, torebek damskich,
teczek, dyplomatek, galanterii
skórzanej oraz futer i kożuchów
z renomowanych firm,
z roczną gwarancji!
- po cenach burtowych,
oferuje stoisko futrzarskie

ZAPRASZAMY!

OH "SZUMEN"
w Kielcach, ul. Jagiellońska.
Odl(.•\\nia ż,•li\\.1 .,A(.A J'A"'

AGE!'IICJA., VF.NDERS"

h.ul·,ki k
ofttw,lc:

Zakl.1d

-papier icitmy
-papier plótnowaey
-płótno ścierne

l•rohlc~posoch. arkluzacl!)

-tarrzedoa(riamttalu
do szlifowania

Jla"

KERO-t TOSAJ

* AparaQ" l

1; O

.......

•

pfU'Ił'otly teldoalc:me

* Do1110fo111 l przewody elcktrotHcme
* Kable l przewody e.utrycme

* ~-Qll łwłctłówkl

Projdiowo-Bu.dowfaaeao
,.PROBUD'" sp. 1 o. o.
w Radomiu, ul. Błotni.a IS a
~ przHsłębiorstwo

.VENDERS"
Kleltt, Kolbełp 4,
td. 501 -25,

-··15.

l\\ N l

\\.adumo ... t (,.~"d h.uc.fl..ou..,kl, hl "l
R:.tdt>ln Id '1- . HI-lf•
•

- IIJICZ<

- inne artybly idur~r

JAPOŃSKIE PIECE NA NAFfĘ

l!rJ'I."jniknn JclinnH..·h
pro\\Ud'-i -.kup.

) . 1· l

(l MaJ&)

tel 219-48

EKONOMICZNE I WYGODNE

H: u dum1 .1

prnduł..\:ji

Z l. O M l

Radom,
25 Czerwca 48

do likwłdsdL
W;enycicle 1rinni :f&łosić swoje

I'OIZCZCniawtcrminie3micsiR
od daty O&łosu:nillikwi~....

s,...na...f .... sarwtl•"'
Z,tł4WD19Nr.

a•

ABS. ASR, IUI,ęll
4 koła
sZ}'bJ ł lusterkA cleldt}'ttale

rep.lewue.

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

SleUeab połlpze...ae

przeUle l tyłale
uyby poqnewue.
uylter . .cMWJ,

ceatralayuaek.,
n41oettiwarna ftrao'flfJ.
r~ł&l

S.mochodowll- od 17 '-t
Motocyklowe - od 16 1et

al••llllowc.

SbeljealaJ.

Cual70.te.
Tel. 538-316 t 513-751
Sbr,fyiko-Kull~•u

Skład rekwn: _EXbud

ZAPRASZAIIY

iJ• B-iuro Retlam .,Słowa Ludu", tcl.""'""
448 SS, Kielce., ul. Targowa 18.

~~~
~

•w•Redakcja nie odpowiada za trdć'""•
z.amieszczonycb Q81oszeń.
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Hu~••

Chcesz zdobyć zawód !!!

Zgłoś się na kurs:

•

Do wynajęcia
lokal handlowy
80 mkw. wcentrum.

IEiekl:roteohnlczn•

•• MA.FI..JA.FI.EX••
poleca osortymenl elektroledmiemy od A do Z.
Wysokajako"ć.

niskie ceny.

Kielce, Warszawska 146, tei.Jl-67-09 . .._.

-·

)(jelce, 482-46 do \S.
1

l) f~ersko-kosmetyczny ze znąjomo.łcią masatu i zioło-

2)::':eniaisłutbdetektywistycznychzewajomo.ści4

ZAKŁAD

judo i innych walk Wschodu
3) samoobrony dla młodzieży i dorosłych ze znajo~
judo i innych walk Wschodu

Ka,JetanOW117,1ei.Klelce,11-15-22

ZATRUDNI'

~ ~:!::!~f~~o::!,e:!c~ pracy sekretarek. tsi~sowołci,

-inżyniera

budownictwa do
kosztorysowania robó~
wymagana znajomość pracy na komputerze

pisania na maszynach i obsłusi komputerów mM

~~~=e~s~:::=~=~u, usłus i produ_kcji ze

-

wijomością pracy na komputerach
8) samochodowy AB (dla mtodziety i dorosłych).

kaltQową

brygadzistę robót Instalacji sanitarnych
1konstrukcji stalowych - z uprawnieniami
apawalniczymi l długoletnim atażem pracy
- elektryka instalacji wewnttrznych
-murarza.

Zgłoszenia przyjmuje i informac;ii udziela

Stowarzyszenie Oświato:ovcó~ Polsi.ich P~ .Progres$•
w Kielcach, pi. Wolności 2, p1~tro l, pokóJ 78,
w 1 ocLz. od
do 14.

to

ZAKUPI

KOS"Lt kuOOw najnitszy z dotychczas stosowanych.

- wiertarkt promien iową
- gilotynę do cltcia blach 1-8 mm
- dwuk61kę do dluiycy
- przyczePl' samochodową 10-12 ton.

Kadra wykładowców doborowa.

Program nauki atrakcyjny.

USŁUGI RTV
_,.._..-....,

REALIZU.IE
- wykonawstwo l montaż oczyszczalni
- kołnierze połączeniowe - wszystkie średnice
- kolana, zwężki , kompensacja, trójniki
wszystkla rodzaje l średnice
- konstrukcje &talowe
•
- ufZI!dzenla prmmyslowo, wykonawstwo l montai.

===Co..Id-..
-~
z~,

u

BUDOWY KONSTRUKCJI
STALOWYCH

...",

PETRO SERVICE
THE INQUIRY OFFICE
OF THE MINERAL- OIL INOOSTRY
l'r1lcll na pl8tformech wi-lczych
wydobvclu ropy naftowej.
Z8robek
410 DM do 1180 DM.

_..,od

_,,.,...

Ad.- .....

···········-···"···············-·················-·······--·-··

,.,.._..q

Wytnij
pod ad,_",: ~
PETAO SERVICE BOX 814. 25-408 Kielce.

..

",,

~!:b

wvw

wocQ:>oo©w~

18""-ne, zwvklo, blaty robocze 28 mm IIDF

-

~nla caolowado"-anla

ulne, na ponopety l blaty kuchenno

unlwer-

*OFERUJE*

• tarcicę

p lrly pllłnlowe zwvklo, laklolvwllne, lzalaqjno
.",.....z Idejem l bez kleju, doold do ",_nla

-dębową

- ~esionową

(pnxlulu:J8 wl111118), drut SG-2 do opewanla l

ZAKLAD DOSKONALENIAZAWODOWEGO
w RADOMIU,
ul. Saska 4
ogłasza

przetarg nieograniczony na:

I) szlifierkę: trójwalcową dą drewna typ DZW-812,
cena wywoławcza 8 mln zł,
2) suszarnie: komorową do drewna 4-segmentową
typ J:)Q:KC-140, cena wywoławcza 10 mln zł,
3) maszyny kuśnierskie prod. ZSRR nowe, typ, lOb, szt. 9,
cena wywoławcza 8 mln zł za sztUkę:,
4) maszyny ku§nierskie prod. ZSRR utywane, typ lOb,
szt. 10, cena wywoławcza za l szt. 3 mln zł,
5) stoły kuśnierskie drewniane, szt. 20
cena wywoławcza za l szt. 200 tys. zł,
6) regałymetalowe skręcane owymiarach3,0x 1,2 x0,4 m
(S półek), szt.l4, cena wywoławcza za l szt. 480tys. zł.

Przetarg odbędzie się 24 marca 92 r. o godz. II w
siedzibie ZDZ przy ul Saskiej 4.
Wadium w wysoka§ci 10 proc. warta§ci nalety
najpótniej na godzinę: przed rozpoczęciem
przetargu w kasie zakładu przy ul. Saskiej 4.

wpłac~

Skład

-Jaworową

wosłonloC02

- modrrewiową
- świerkową. L 1
Na tyczeuJe klienta ~

poloce
,.,....._ _ l'rcollukąlno-Hencllowe KJK
Kielce, Cl6mll 21,
teł. 450-81 -

cędoslan:zamy
własnym tnDsportem.

~

28, fu 483-20.

''"''

PKP OddŻial Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych l Podtor2a
w Skarżysku-Kam.
posiadający jednostki wykonawcze na terenie województw:
kieleckiego, radomskiego, tarnobrzeskiego, lubelskiego l chelmskiego
posiada wolne moce przerobowe w zakresie rob6t:
- mostowych, betonowych l stalowych,

-ziemnych,
- melioracyjnych,
- malarskich konstrukcji stalowych,
- piaskowania konstrukcji stalowych,
- placów, ogrodzeń l dróg dojazdowych,
- usług transportowo-przeladunkowych.
O!erty należy lidadać pod ad,_":
PKP Oddzlal Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnyell i Podłoml
26-110 Skariyoko-Kam., ul. Al. Niepodleglotci 84, lei. 535-340 lub 535-346.

reklam: ,.Exbud 13" Biuro Reidam "Słowa Ludu", teJ. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18.

Redakcja nie odpowiada za

treść

,,.,,

zamieszczonych ogłoszeń.
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NUMER 58

Tel ewizj a-·Radi o -TV Sa t
IP®Ii!IDID~
g) liil€ml!l

PROGRAMI

16.45 The OJ Kat

$łJow

- progr.

dtadzlecł,18.00DiffrentStrokes
- serlal obycz., 18.30 Bewłtched

-serial komed., 19.00 Facta of
Ufe- serial komed., 19.30 Pod-

1UO.!l.l111Doon'-US4,lt5,e.11, 1UD,tl.46.

.......- ..~ ..... -·-u•u\1

jiiiLiorl.t.l.tl...........,r-UM.l"'"tuo,
IIM.)WIIIIIIIr .... ll·i.IIĄ.lllt.liii,IUO,

Tadeusz
,.Obywatel

Słobodziaoek
Pekosiewłcz", ret. Mikołl\i

Grabowski, wyk.: Mariusz
Sanitcmik, Jarosław Pilanki, And.rzej Wichrowski., Leon Cbarewiu
11.00 Leksykon polskiej muzyki
rozrywkowej
12.45 Wiadomości wieczorne
13.00 .Śmiertelna ara· - film
fab. prod. niem. (1980 r.
prod. 34 min.), ret. łWoly
Mak.k, wyk.: Helmul Beraer, MeJ Fcrrer i inni
0.25 _zdobywczym krokiem•

.Pacjcntka"
wa
M. Zoszczenł~ wyk.: Jan
Kobus:tewsk.i

-Go~N.~-~-

111.1104".,-4

...oc--lll·l ....

16.30 Panorama
16.40 Sonda-,.Okrułat.ąlemnl-

"'"

11.10 ,.Artysta i jego świat"
-,.Rafael" (2)- serial dok.
prod.ana.
11.40 Ojczyzna- polszczyzna
18.00 Program loUlny
18.30 ,.Biuro, biuro• (li) ,.Urlop w sierpniu" - serial prod. niem.
19.00 ,.Pokolcnia"- serial USA
19.10 Fotel Dwójki
lt.JO J\ttyk niemiecki (22)
10.00 Wielkapiłka
10.30 .. ~edzi - Rosja"- rep.
11.00 Panorama
11.30 Sport
21.40 Stan rzeczy
12.00 Non Stop Kolor ,.U2:
Rattle and bum• - film
dok. prod. USA
lJA5 Studio
Festiwalowe
Pneal4du Pioscnłi Aktor·
stiej - Wrocław 92
2.4.00 Panorama

..........

P'09'- ':.1.,kocyjny dl:: dzieci,
10.10 Almy rysunkowe, 10.30
"The New Leaveltto Beaver- aeriaJkomed.,11.00Maude-ser1aJ

~~~~~rr~~

oby-

:;
~u!!s30_Th~'f=
13.30 Barnaby Jonea - serial

detek., 14.30 Another Wand serłaJ obycz., 15.20 Santa Barbara - serial obycz., 15.45 Włfe

oftheWeek-tełetumle~ 16.15

obycz.,

--~.-on"-

..........

'M

---INn:J·~.w:--IIUTł-11
~

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

......... _

...........

lłl

~

-~--lf1.----.

-111'101'1CZ1110-~-

.........U..~II'OIII--·-ti
:::--'•II'IL7-D•łiii ....Od ..... -

................ ,...,.-.........._ ...
__.._.._,........., ,_ .

tUD,w ...... l~lłJI.

~I"TOI&lTIIUIIICZIII--.-.

..

--111.431-45..

..aa.~~~

3 SAT
9.00 Zelt im Blld, 13.00 Zelt lm
Blld, 13.1 O ORF-Mittagsmagazin, 13.45 Korespondencje ze
świata, 14.15 BaslerStrassenfaanacht 1992, 15.50 Pep., 17.00
Wladomo&cld1adzlecl, 17.10Pł
noklo-serial a nim., 17.35 Percy
Stuart - serial tv, 18.00 Bilder

~~~~~~ł.2ó1~T

- Studlo, 19.30 Frontal - mag.

~~~1~00~~8=

21.45 Mag. kult., 21.51 Wiadomości sportowe, 22.00 Zełl lm
Błld, 22.25 Helnz Ruchmann 90 rocznica urodzin, 23.25 10

~~~;':Ye~nror.,23.503SAT
PR0 7

k:da!G~~

r:ra·~~9~~~0:~~~

~~5~.:0~:~·.:~~

rial datek. USA, 16.00 P\anet der
Giganten-seriala-f USA, 17.00
Trick 7- seriale ani m., 19.00 Der
Nln}a-Melster - serial sensac.
USA, 20.00 Wiadomości, 20.15
Tentacołl- włoski horror, 1977,
22.1 O Der Nachtfalke - serlal
krym. USA. 23.05 M Eye for an
Eye- film senaac. USA, 1981

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

oblicze

17.15 Teleexpress
17.35 Antena
18.00 Charlie Chaplin - lichwian, czyli szalony
subiekt
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13.38 Wiadómc»ci
13.40 Program dnia - promocja
provamu
13.45--16.10
Tele~ edukacyjna
13.45 Jezyk
francuski
(2)
i impresje francuskie
14.25 Jezyk nierlliecki (24)
iimpresjeJtiemieck.ie
(24)
15.00 Jezyk
ancieiski
IS.JS

·gdzie, kiedy

,.Reklamy Exbudu S.A."

proponuje IIOłflll, cielulwą formę promocji:
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.,;aw Wili
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- Ofenajemy kompleksowe 1151acl w zakresie rt:alłDdl tllJDów
l pncnuaów ~:rth oraz liiiledaha ridea.
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llliR.:r n!k.laatowe., p~.e W SYSTEMIE
BETACAM (ceay ja! M 10 .... Jł)

dd;t4w molltdowytk.

Aaencja Reklamowa _słowa Ludu•
Kielce, ul. Taraowa 18,
tel. 448-58.
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SŁOWO

NUMER S8

Sport

Sport

STRONA 15

LUDU

Sport

Sport

Sport

rlfJl

Tenisiści
z Mińska l ~:~~ Pechowa porażka
•
.l po
Sięgnę1
=:,-olimpijskie ...
ze Stilonem
tytuły

kolejny polst.i bokser wywalczył

PnuPałlai w kidHtiłj lWi .,.rtewej Jl:'łliłiiJdt re~P7WJ1· tO:~~
~t:!.~;;;~~:
M

~:rtJ' .a.tn:..twaHftp kldediepwtraiait. Na amrae .....

był to prawo na turnieju kwalifika·

=:===--~~= :~::pi~::~:;~
Blękitllydt.

Francuzem. ~Wutdle

10~ dla siebie byli fJła bc::rUIA.k:buftrS:r:wcc. ttórzy

nie ... dawno uruili tenl>ową
drutyn9 Bł9kitnych. Ciekawejak

b9d4 radzić sobie w
tum ieju oGrand PrlxPolsti,klbry
jut w tym tygodniu ~Y
be.<We w kieleckiej bali.
Wśród tenisistek w półfinal e
millszczanie

Wkckdt pokonała Sdę:r:ak
6:0,6:{), :td wspomniana &M::r:d.
wy&J'4łaz ~ 6:1,6:l.finał

rnW jednostrony przebieg, bowiem bc:nl zwyci9tfla Wie-

walisi~n::prezcntanci Bie.t.itnych. swejszansymusiałszubćwn::peW waJceo finat R~tkrt.SUWI"H
.....,.. 1,6,,,6% _
·
~ :td T_..~
rd pokonał po wyrównanym po- satacb. Mimo kontuzji lewej dłoni
jcdynku .laeb t..n'łlłlkirtp pokonał on podra.roatycmych po,:3, ,:łi.
jedynkacb A.nglika, Pua. U.y-.le- . . oraz Rumuna, Nk:Mae Alhdę,
.i- tiMt .,.I:UaJI widii e- wywalCZĄiii,C upragniony awans.

.,_.,.......jak
•
*

grał 6:0,6:2 z ~
Warto dodać, te mistrzostwa
doszły do skutku głównie dzi~ki
kieleckiemu ~

dem 6ot,H

RoWt ~Uyotft'Yloordo - ··
.xtn f'nnr1Jiowqe,kt6re

nałów

5p0nsorowałozawody

W rywalizacji panów do półfi·
w tomplecie zakwaliftko-

ł

wskichspotkań rozgrywały koszy·
Zespół

Standlo'flfke miałgr*:

Stant

Grały natomiast wszystkie rywalki starachowicz.anet. Do wldkiej ae~~Uc:jl •ouł•
)lal"kłf:

..

dew StaloweJW•Ii. IUieńJ·

acowa S taiJtQUub u..r.MCJ
wtabdi xap61 Polo•U Wan:r.aTU8 (~. -D.oqo •
pierwuoliaOWJ awus ultiera
więc naldriw, • opnk:u
wan.D.włuH.IIMft u:a.e --M

Stllr i S tal Bobrd :r: BJto..U..

Sensacja
wStalowej Woli
Oto wyniki pozostałych spot·
W drugoligowych koszykarek.:
Meblotap Chełm - Stal Bobret
Bytom 59:87, AZS Katowice AZS Lublin 57:81, AZS Rzeszów
- ROW Rybnik 57:(/J, AZS Zielona
Góra- Korona Kraków 89:73. Ponadto w rozegranym w tygodniu
meczu zaległym AZS Kraków pokonał AZS Katowice 75:38.

l.
:Z.
3.
4.
5.

QIORZÓW. w UkJ•,... QMttkaai• 0 -.iatn:o.twe ...-.pJ Hli
pilbrti ręcue llidedk:h BUDOWLANYOJ •k&IJ • Benowie
~wtdleU llnlłyaieAZ01'ÓWll:l9 (9:16).
Budowlani: fiju, Marc:Dilowslul, Cała - Gnaba3, Kaclorek
3 , ......
t , w1 cbowa~~i«
o.rlej l, KosoWIU 3, Rtltou
I , Jawor.
W pierwszej rundzie drugoligowych roz.grywek,jesieni!ł ubiegłe·
go roku młody zespół kiclec.t.i
sprawił wieikiJ sensacj~ wygrywaW: w Chanowie z niedawnym je·
sz.cze pierwszoligowcem. Tym
razem rulynowane piłkarki "9CZne Azotów, klbre 511 o kro t od powrotu do pierwszoliJowego towarzystWa nic dały si9z.astoczyć, od
pierwszych minut przejmujile inicjatyw~ na parlriecie.
Kielczanki prowadzone w tym
meczu przez Mollikę Mkllabq, zastępujlłcą trenera Mariau
Siewnika, uczestniczącego w
kursokonferencji w Warszawie,
tylko w pierwszym kwadransie
douzymywały troku bardziej rutynowanym i duto lepiej p:rezent\(j~ si~ pod wza!~em warunków
ftzycznych gospodyniom. W tym
czasie na tablicy wyników był rezultat 6:5 dla chorzowianek.
..Jłdzy 15 l :Z5
KiedJ

m

a.

Jd•••

Polollła 19 36 1139- 1169
Bolu·ek 19 .J4 1411 - 1239

STAR
ROW
AZS L

18
19
19
6. AZS ZG. 19

33 1380-1153
3:Z 1479- U87
3G 1352 - 1295
29 14:Z1-1410

' · AZS R:r:. 19 :Z6 11.31 - 1395
8 . Stal S W 19 H 1413- 1531

9. A.ZSKr. 18 H 1148-12'72

:zs

18Mdt1ot. 19
1262- 148!
l i AZS Kat. 1923 1011-1367
t:zKorou 19 Zł 1181- 14"

dynku.Prowadzącpotrzecbkwar·

cesu. Tymczasem w czwarteJ sy-

w Krako-

wie z tamtejszym zespołem A7S
jednak gospodarze wystąpili z
prośbił o przołotenic meczu na
nĄibli!szy wtorek. Od~c si~
on w hali krakowskiej AWF o
godz. IB.

tenisistów.

• da Y ra dY taoh8o4upewnobylipewni~uk·
NIe
chorzowiankom l~~j.~~~~cyn~g~;;,:

W sobote. kolejną seri~ mistrzo-

t.ari.i drugiej ligi.

Zcm:rech zespołów, rywalizu·
j11,cycb o tytuł najlepszego wkraj u,
do Ostrowca nie przyjechali piłka·
rze wodni bytomskit:,j Pei-H. totet rozegrano jedynie trzy mecze..
Gospodarze imprezy, zawodni·
cy ltSZO gn.li ze zmiennym
szcześciem. W pierwszym spotkaniu nic wykorzystali oni olbrzy.
Natomiast inny nasz n::pn::zen· miej szansy nazwyci~wo, ulega·
t.lnt, AHnej Ri:aaJ wwadze pa"' )!&C d OIIć pechowo §d.ło.ewi Gepietowej nic wykorzystał dutej n:6w g:9 (3;1, 3:2, 2:1 , 0:5).
Bramki dla naszej drutyny zdoszansy, u leg.ąjąc w decydującej ·
potyczce przedstawicielowi WNP byijo NieUlalek 3, SłrarUid.
- Wlhwewl Galtc:uiKt i b9dzie !PietraDa. S:r:dd, W6dk oru.
pierwszym rezerwowym w Barce· ......." .. JH..j.
Jonie.
Chyba za wcześnie podopiecz·
ni trenera PiotniK.rys:r:tofłab u·
wierzyli w wygraną w tym poje--

Awans Ciby

...c:ii. ........_ S:r:wec: łatwo W'J·

....._ uwotlak:r:kl a..lowłuydl

•k potrafiły pollouf
b......urti :r: Olono-.., W łdl

dziewanie dla wszystkich zatracili
~.~ry, d~mons~w~c wczcś·
n~CJ t gośCie ~~obyli. p1ęt bramek,

WirU lit :awodłllczell l :r:awodaiUw 11: calq-o knqe ltarOo
Mltn~ spiuiMę ROBf.RT MAR·
CINKił:WJCZ z lli~lectiej Stdll.
PMioplea.y treaen,

Wlkłora

,.,.. WJWalayl ·~·.,. -etlal
włrUj..Uońw.

odn05Ziłcdo6ć szczęśliwe zwyci~

-o.

W drugim spotkaniu z liderem
tabeli, l6tl.tq ~ JOSPOda·
rze nie popełnili jut takich bł~
dów. Jedynie w pierwszych dwu
kwartach trwała wyrównana wał·
tai końcowy wynik. był sprawą otWllJ't4. Pófnicj nasi zawodnicy
mieliju1 zdecydowaną prr.cwa.g~.
zdobywlljącjat nl\ibardzir;j Wił u·
tenie dwa punkty.
KSZO - AliHau 13:9 (1:3,
3:3, 5:1 , 3:2). Bramki zdobyli:
SłrarUU !

, Knowark. l'olłt.

w_.,.z, P'ldnnbl S:r:eld

..J<Uej.
w tn:cd.
:zremisowała

..a•

cy

piłkarze

Aałlau

ze Stile.- 6:6.

W tabeli nadal

prowadzą łódz·

wodni - 15 pkt., wy-

prz.edząiąc Sdło•

- 13 pkl oraz

KSZ0 -12ptl
Nastr;pny turniej o balowe mistrzostwo Polski z udziałem nasze·
go zespołu rozegrany :zostanie za
dwa tygodnie w Jaworznie.

l
-------------------Pr~ed meczem

(po>)

me traącaOtJCdneJ, tym samym

.,..WrndO, an,..,aoUio l
łoJJ ~ :r:osbiJ pnktJCDif:
reu tnJpi('te. W drutynie A·
zot6w nie do powstrzymania były
dwie wysokie zawodniczt.i z daw·
ncgo Zwi4zku Radzieckiego, któ·
re stanowiły osileofc!U)'wncj zes-

Polska-Wiochy

połu.

Jd(Jiko . . . .al~aaaod ..ecz•Jillbnllieao w ~c:b elhmudl •łltnostw Em'oPJ
16 Pobb- WiodiJ, kt6rJ nzqruJ letłuie w łtołlę o aocb. 15 .. • łlllłiollle Kado.U...U.

Uiewc:~ęta.
które
ut6w-...ował1widą.-llli-

Orutyna polskajuż od minionqo
pi4t.tu prubywa na zpupowaniu w

u.•er

Nuu

c;M iwo~ . . lkł. poprzenriepo-

oirodku sportowo-retreacnn)'ltl

w

łnlfiłJjeszueułwdonhtnl- :=~=-s;!':=~=

tę H 4 IOU, ..e u więttj po
prest. aif: bJIO ldt jllł •łat.
Mimo porafti drutyna Budowlanych podobała sie. w Chorzowic,a dziewcz~ta zapo\o:iadl\ilł
podjęcie walki w rewantowym
meczu z lidertarni przed kielecką
publicznością.
(wid)

araiJwRadomiunaboiltu8roniaparrin,owypojcdynehrcprezeotJGM,jumorów makroregionu. Zwyci~li
'kadrowicze S O(l O}, a bn.mki zdoby
h J .s.u)'Uid-dWJeorazM Sawa,
M. &.~~idU. l G. SUn (z k&mc&o).
Sędziowat J. Sąd.owskl.
Rezultat tqo ~u ś"'?ad.czy, te

Winnymspotkaniunaszejgru- ~ =r:=.=~~::;,

py MKSLUiła pokonał drutyn9
AZS AWF Wus:r.awa 32:25.
1. A:r:oą
., 30 4, 4 _353
:Z. MKSLaltli1111 23432- 39'7
3. BUDOWL. 17 :ZD 406-366
4 . ~ W - wa 11 11 421-412

tepncci.M~i.tniebyłzbytsilny.

1

Strzelenie at S bramek wystawia dobre

łwiadectwo naszym

':''putniko?\ a

;::jf~~~~:~::~::s~r-

Drlł w godzinach poludniowych-

prost~

z

warszawskicło

lotniska -

Ostatnie sprawdziany
trzecioligowców

Medalista
ze Stelli

l

Naoserowieddt.i plywJoiDi roz.....,o ltolejay, czwarty ju tumt.i pilbrzy wodllydl o balowe ..utnostwo
Pols.klseaiorów, w lttórydlz powodzelli- występoQe
równid ..oda drdyaa .Uejscowqo KSW.

NljdłDcj u wiOSftlllf: naoc;ie pilbrstie ueW będll kibice
łneciolit:owałw. l.aupnKję: rewulowej 1"D41J W)'UłaCioao
bawlalu 22
więc flltbolistOIII trj kluJ rozii')'Wkowej

...-a.

po:r:oslalo jn:r:cu llieco c:r.an: us:r:lifowaaie
Wszystkie zespoły za.i.oóceyły już okres tmudnycb trenin·
gów kondycyjnych i wytrzymałościowych, a piłkarze sprawdzająswą formę w meczach konLrolnych. Z naszych tnecioligowców w sobotę wolne mieli tylko
zawodnicy Radollliab, którzy
nieco innym cykJem przygotowują si~

do sezonu, a wszystko

wskazuje na to,te zakoóczylijut
cykl kontrolnych ~pów.
Cz~ wybiegąią na boisko
natomiastpiJkarze BrHi. W mi·
nionym tygodniu podopieczni
trenera Mirosilin PcresM:y
rozegrali at 3 spotkania. Jak jut

r....,.

informowaliSmy ulegli w Kieł·
cach drugoligowej Konta.le O: l,
przegrali z Gnm1tna Sbrłys
.., lo2 ( bramkistrzelilio Koalorczyk - dla Broni, ()para l - dla
Granatu), zaś w sobotę zremi»wali 1:1 z Orte. W'tcnbica.
Bramki w tym meczu s trzelili:
Koaiarayk - dla Broni; Nowak
-dlaOrta.
W dobrej formie wydaje się
b}t zespół lidera m ligi KSZO
Ostrowiec. Podopieczni trenerów Kwaraaaeao i .u.;ewsldeao po powrocie z obozu na
Krymie podj91i zaj~a na własnych
obiektach,~ wsobot~ w meczu

przyjedzie równi et do Km:ienlc ekipa
włos.ta, natomi&lt o &Qdz. IS DlRI·
dionie RadomiaU trenować~ bła·

lo-czer~ioni.

Gołcle przywiłZ'ti4 do środowqo
spotkania wieJkił waaę. Swiadczy o
tym rut, te dla wtdciwe&O przYJOtowaoia zawodnit.ów poSliOowili PfZY·
wieł.t z :tObą nawet ... kucharz&. Młodzi
pilb.ne z Italii remisowy rezultat z
Pol.akaml w pierwszym pojedynku
trakt\l,ją w pewnym SC05ie }Uo

.wpadt~".Uczą,tesut

icbniWJIJ'ftJI4.

Staw.ta:u,wodówsprawła,tcrośoie

lakUZAinteresowanie wśród kibiców.
Radomskl OZPłi- (ul. Panyuntów)

prowadzi sprzeda! biletów w cenie 20
I)'S.zldladorollycbi IOtysi~dla
młod:ziety !IZ.tół *rednlch. 1..arą11

ROZPN ,._. llccpk, li .wad
RUi pMatawoWJm~~ -....

Wlłęp

ltuplatay u 1tUI...

Pa- 1-

kontrolnym pokonali

(u)

w Stara·

chowieach tamtejszy S tar po

bramkach

strzclon}'ch

przez

Interesującyprzebicgmiał

ro-

zegrany w sobotę w podkieleckiej Bukowej mecz piłkarzy miejscowej S.C:Otił a Gruataa. Po
wyrównanej grz.e zakończył si~
on remisem 0:0.
Wcześniej w tygodniu podopieczni trenera Czesława Pałi
b. pokonali Napn641 Ję*u
j6w 3:2, a bramki dla Bucovii
strzelili: Kołdoldl :Z iMalap
z rzutu karnego.
Równietwnąjblitszychdniacb

nasi trzecioligowcy rozgrywać
będą
spotkania
kontroloe.
Mi~dzy innymi we wtorek
KSW zmierzy si~ na wyjetdzie
ze S . . zeStalowej Woli, wśro
dę Gruatgrać ~dziezZd..e

Raes:r:6w, zaś w sobo~
fonn~ podopiecznych Lrenera
Piotnl Kmzłyb. sprawdzi druga drutyna wanzawskiej J..eaii.
lftl

•

STRONAI6

St.O W O LUDU

Sport

Sport

~-

Przez Aalborg
(!f' do Barcelońy

f'•dtolonwiosu, dloillopłero slęroapeczęb ..eskNUe...ql
tlbko-. Pienną ..,łoą
•ro4o•e ~e ,~~C~aarewe~ ajlli

•m

ullndnidobanhewabqo..ea.pi'ZJI'Niiłl•ulpllbnezre.

lfł'Ut.ntac:ji ołi.pijstiej.

SC.W'Iqlldl..,.....uuqi r:
pnedd paszporty ul:pzJJb w Barcd. .ie.

Tennin spolkania niejest zbyt
dla podopiecznych
trenera .luluu W6jcib.. Sezon
li&owy na dobre si~ przecie! u nas
jeszcze nie rozpocz,J. Zgodnie z
za1eceniami miejsca na olimpiad~
nuijlł zostać rozdane do końca
sprzyjąjpcy

m"""Piennl)' .aea Połslu.- 0.
.U. rozqnuar zostanie jlli pojtltn:e u stadioaie w Aalborp
(o l odz. l9), W rewui w l ł)'·
godnie w Zabnu.
Ostatnie dni przed 41 wa!nlł
konfrontac.ijt nasi olimpijczycy
~zali

na zgrupowaniu w Haus

~DIIISJ

·Frcund w Oberorke, a dziś via
Kopenha&a udadz{l sio do duóWego Aalborga.
W ekipie panuje bojowaatmo.
fent, a wszystko wskazujena to, fe
trener Wójcik będzie mógł skonystał z usług Wszystkich graczy.
Jedynie Tomasz Łapiństi narzeka
na koot~~ nog~jednak do środy
powinno być jut wszystko w poI'Zfldku.
Wprawdzie o olimpijskim awansie zadecyduje bilans dwóch
spotkań,jednak nie trzeba specjaJnie przkonywać, jak watny jest
pierwszy pojedynek.
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Sport

Sport

Jut w ~bli.tsą sobot~ dojdzie
doinauJUI"'Qi piłkamiej WlOSDY na

wolny cus rol&fYWIJp oni ostatnie

weWrocławiu,gnJpc:tmiejsc::owym

Już w sobotę

gra ekstraklasa
~"'*'-· Pojedynck zatończyi si~
wynit.iem remOOwym 2:2 (l :0), natomiast na Górnym Sl~tu spotkały
si~ cztery lr.luby z tqo regionu, W
Zabnu Geni' uległ chorzowslr.iemu Rlldławł 0:1 (0:1), zaś w K&l.owicach miejscowy GKS pokonał sosnowieckie Zqlęłl>ie. 2:1 (0:1). W
innych meczach Malor 1A611• wygrałz Wiu-o-IMJ 2:0(l:O), natomiast LKSLU.f:zrcmisował z Le-

Pf~ Wanun O:O.

-

nie przeprowadzi:': skutecznej ak·
ej i,

Vłalk(WNP)

WJ"P~!IC o trzy punkty
Włom.~ Slduił~... OIUO

144 ptt.,

12 Biq~-JI . . tec:ll•l·

.........."-nr-1~..,..
dan, T...-J Mqrftl. t16ry "1'Pf7..o
dzil N~p, lljenu Dadllie l
Wlalli-'n s.~
z Wspólnoty
Niepodle&fydl Pailstw.Sztafet~4x:IO
km wyartia Nftrwqia, wyprzedu,j~

przełaj

Złote medale zdobyli: łwaaa
KU.r::uk z GwardU Olsztyn {3
t:m j u niorek), lftu Cnta z
Technika Komorno (6 km seniorek), a wśród m~tczyzn reprezen·
tanci Oleśniczanki - knJutor

w.,..

Po zdobyciu prowadzenia klelczanie kontrolowali przebieg wydarzeń na boisku, nie dopuszcza.

Dziubek raz po raz inicjował kont·
rataki.
Poziomspotkania w sumie bardzo przcciflnY. Gospodarze. kt6·
rey borykaJił si~ z.powafnymi leJopotami wys(lłpili bez ośmiu graczy
l podstawowego składu z rundy
jesiennej,a nie brak nawet głosów,
:te planowany na nąiblitszlł nie·
dzielę mecz Olimpii w Kielcach z
Koronjl mole nie dojść do skutku.
Gospodarze z ambicji' djdyli
do remisu, a w 53 minucie meczu
sobie tylko znanym sposobem elbljlSki zawodnik ~dlłc sam przed
bramkił kielczan traru w nogi le!jt·

=~=~"f:U~:
ta prowadzi Jdeu
-

Na

Decyd.;p.ee o loucb spal·
kaaill obuła się wprowadze-nie u boisko Dariu u Dl.l•bb. Jllł: w tllb .U..t po pnerwie
plasowuy• stna·
Ie. wykońayl dołrodlo•aałe
Gntby l b......."IM..-..,
•ulał WJdfi&K piłkę z slalli.

~.:: ~d;(~a ~:o~~

t.AlbcrtYillc. t.Mw~
{WNP). Sn.afet~4x5 kmW)'Ifała NM·

i emocji ...

BaNyp (6 Dl .todńdow
e6w), La:rd. Beblo (6 km seniorów) i Gruaorz ~~~.. (12 km

KORONA - GKS BF.LOIAT ÓW o,o
Sędziował

seniorów).

S .Grzaic:ztk z Katowic. Widzów 1500.

Korona:Gi i -Sąi qa.fljarc:l)'k.Boryłld, Wojtuiiskl - f'n.•l}dl,
Rofalcuk. Ko.n, Tobrart- Za16no; (od 46 min. Stdońst;), Gij.
:l:ółta kanka: Kaiecill (Bełchatów).
SporynicdosytmieliposobOtnimrnec:r;u sympuycy ticlectic.j Korony. Z ptw·
nołcip. nic W wyobn!a!J sobie oni pierw·
szywioscnny ~pNOichpupHów. Nic
- tyle u spra~ bezbramkoweso .mmsu l
stnttyjednegopunttU,tOstyiUwJatim:ta·
G!5de,którzyprzyjechalidoKiclcpo

bezbmntowy remis~ipgn~h 5\IIÓj cel i to
bez ~ksze&O wy5iltu.

Wyswczyłl zdccydowanalDwłrodtOW)'tb~eJollll:bbol5b.

~tan

.ec:u

Korona w meczu z GKS W)'5!Jpita pod
lt'Odą.nowcgosztolcniowca, ........

a.lpUwa.awjejswepchdcbiutowali
WlkteriWiklllli~Gij.O

prezen!OWilisi~SOSPOdant

Zl

_....

U. lli'KlfH ida Miletbił I'J'Wlk aua:·
11it .airpl• N łlrqoUpwydl WJ·

~

m.qrut,ittidc::utiruinn•dMI

" ••• •ic lindali rd.te .. "-tę
Kltbtewiu, a110•innJ i płde •
kwa,ailłęlle atabwuła, r. akutw-

-...u WMu w .-......,.c~~asrr.

biJ,podobnicjatipozollilalikoledl)'z:tcs-

W klasyfikacji zespołowej ko·
biet pierws2.e miejsce ~ęła
Gwardia Olsztyla przed Orb·
Po:rUJi i AlfOSUI Za·

ae•

..U, a wśród m~1cz:yzn Old nia::a.ab przed CHi• pi:JI Ponń i
W•wete. Kraków.
Nąibardzlej zacię:ta

ryWalizacja
w gronie se·
niotów, zwłaszcza na dystansie 12
km, na którym to prym wiedli za.

o medale

toczyła się:

polu niczym specjalnym slf nic wyrótnili
Wbiciwie tylko AHmJi f~

~drl~'i:J;:~d:~e o P(::-6-

• ZA TYDZIEŃ
Drugoligowcy rozegrajp. koJejOil seri~ rnistrzowslr..icb pojedynków. Z kieleckichdrutyn w roli
gospodarza wysr,pi znów lcieleclr.a Keroaa, która podejmuje
oo.p;ęmftol (ruodrieJ,godz.l5).
Blęlitai ..vyjeżdbjlł do

Warszawy

nameczz. PoloD,.(sobotagodz.l2}.

Ot.r, Mubl ........ l.a... hl·
~.
~mujji!C
picrwsr.e
micjJall wypncdDJJ.c NenrePł a
oraz .lafHię. Na dzl~ poeyQi
upluowlła si~ polska ct.ipa ze Slnlfl:
7.45 mln. do zwyci~zd,w.

Natomiast u oceanem w tanadrif.
tiej micjtcowoki PanoramadWII bieli
;rjazdowcrozcera!i•wturzeal~

cy.

Oba przyniosły sukces repreuntantom S~Citli - pierwszy wyp
WWt.. BaM" prZed swoim roda-

kiem, Dul~ ~ OlU
Austriakiem, c-.~ MMe-

m., uiwdrugl.mzwyci~ył MUm-,
wyp~ Norwep ".__liaan
n..... oru~ A.J. Kiłta.

Kobiety rywlliWWiły w lmtf)'·
Vail. Zwycl~a Niemka,

tańilim

KałjiiSddqtt,'łii'YJ)~JCmiłt·

rzrnit olimpijst~ llnria-l.et Glut·

•er (Kanada)
Mirta.

V..._

01"1%

twOH

rodaalr.~

po medale

17
11
17
17

l l . Bałłyk
O . Oe.Uk P.
14. Dtrobty
tJ. Moto

17 14
J 7 14
17 14

II .S lęu

16.0dta

17. Wartll

n n
1J
11
lO
li

16 18

17 17
17 U
11 U

17 ll
"
10
17

9

2:1
19- 11

18-19

1:1
2:2

18-16

1:2

18-1'7
19- U

2:1
0:0

U - 14

U - lO
13-14
17- 10
17- 31

13- 18

UWAGA: ,Je,I- - GWWU

w~-----

OoO

Avia-Siarka
Chemik 8. - Polonia
Cracovia- Wisłoka
Korona - Bełchatów
Olimpia- Bł~kitni
Stal Rz.. - Resovia
Petroch. -Boruta
Jagjellon. - Sandecja
Gwardia- Stomil

a(AgrosZamość).lkaC.Maal ·

a (Victoria Racibórz), Elibida
Nadolaa (Orkan Poznań) i W·
lak lll KoliA (Bukowina Wałcz).
Szósty wśród rołodzie!owców
(6 km) Rafał Wójcik z Granatu,
podopieczny Knyn:lo&t WeliD·
Jkiqe slrlcil do 2.wycięzcy
26sek.

zaji\ł

NaU Sakłai.

*filtski kierowca, J llhl Kulhae• , jadlłcy na samochodzie
,.lancia" wygrałrajd Portugalii, zaliczany do klasyfikacji mistrzostw
świata. Wyprz.edził on Włocha,
Mass dla Biasslolla orazHiszpa0:0

17- lD

bm... od~ct,. ~ w Bostonie. Do
USA pojadJ: lwou tW.c:uk.
(Gwardia Olsztyn), Dorota Gn-

bn Miros&.w Gołębłewskl

towym zwyd~wie.

:!9- lt
ll- 14

n -19

Juniorki walczyły nie tylko o
medale, ale równiet o paszporty
na mistrzostwa świata. które 21

13, a Czesbw ~aewia. 14
miejsce. Zwyci~yl Tanzańczyk.,

U minimalnic minęła słupek bramki JOl-

ci. To jednak o wiele :ta mało by myśltł
~by o Mjskromnicjszym jednobram·

jadl8piiDCDłltr'JHIIy.WW.W.UP·

l.
l.
3.
4. GGnik.P.
J . Poao6
6. Stilo•
1. Ledlia
8. ZaJCI~ie
9. Pol. .la B.
ll. -n6tl

wodnicy Oleśniczanki. Tu! przed
met{l prowa.dZ{ICeiO niem.al1e od
startu Karola Dołęaę wyprzedził
Gneaan:~•· Trzecie miejsceu,jjlł Miresllw Pb:waa, z tego
samego klubu.

• W międzynarodowym biegu
ulicznym w Hadze na dystansie 20

momcntamipr6bowałpodcrwafzesp6łdo
waltiozwydęstwo. Towtlllnicpo;c.:,tt-

cjii stnalc&IOWJ, w i6minucic meczu pil.

cegoGładysia.
Cieszyć muSZjl dwa punkty wywalczone przez podopiecznych
trenera J a•IDD Batuaowsk.ie-.
ao, jednak wypada mieć nadzieje, !e kielaanie lepiej zagrajlł w
pojedynku z Polonijt, Warszawa,

rywalizo'lfalj dwuboiści lr.luycmi w
koo.turmqii dtufynowej. BeUonturencyjna " tycb uwodAcb obuła li~
druf.ynaau.JtriKbw.Uadzic iDMJ:

PoudlMr:awN•iaeklz:awCMiałkó• r: 65łJ.Wwstute.... w
65. Mktn:astwadl Polski w Wepdl pn:ł'ł.;eWJda, kł6re w .kda:idę oil•rtr się w Kę4rlen:J•ie-Keil•, pny •.ą. W.kJUowul•..tazbiriwlsl..unejpepftle.. Rywaliuda IKZrllsię
. . ,&ętH •JStaulidt.

w

w Elblpgu!

~orwdt~ ~~

IIdii oru trzykrorn,. zloą medal~

s-J,.._ -

Zloiloc.

j{lc do utraty gola. Dobrze spisy-

stylem lr.III}'CZnym zał::o6aytJił'I:WY·
~wem rcprezentant.ti F'Ullandti,
M.ńi- Uily llifftudttlll, tlóra wy-

o.dalk -192 pkt., pned IWoim !'Odro·
t.iem, V~ U ,.,.P. -182
oru
&4 pkt.
W norweskim micłde Trondheim

Pierwsza część spotqnia nie
zapowiadała sukcesu kielczan.
Gra miała bardzo nerwowy przebieg. a oba zespoły nie były sta-

Zwycięstwo

w szwedz.tiej miejloowoki fu.
DUdalen biqtobłet na d)'StaoiieS km

WNP oraz. SneQł. WtlasyfitacjiP$
na pici'WSZ)'m miejscu znl,jdujc si~

-BŁĘKITNI O' l (0,0)
Bramka: Dz:iubek 49 min.
Sędziował J . Kllć zWarszawy.
Widzów 1000.
Bł~kitni: Gladyś - Meaier,
Ko5da, Bonoc, Bilski (od 46
min.Dli•M k)- Plnmiak, Gn.·

z.;.., Gowd
s..,.;eww.

Na t:rasadll ł stebdlurdarskida ro~.ietl•e a: ostat.idll
jll:ia.we46w.U.ialtea•IUOII• zt.owep. WkoltjiiJdlltartadll,
zaliauydiH klasyl'lbcji ~ ~wiaa.IM'ali .UW Wepae_
atakU urdaneałprjscy l Jnt4sławkiele .__... Uurcueao.

......

OUMPIA ELBLĄG

ba,

Zimowe
ostatki

pierwszcm&QWYcll bodbch. Tydzień
po druaoliaowcacb zespoły naszej
ekstraklasy wybiew na boiska.
rywalizuj,cw rewantowej rundzie o
mislnOstwo Polsti. Wykonystuj,c
juf.spotkaniaspa:nioaowe.
Aktualnimistrzowieu.,iu,pilb·
rze l ubiń.st.ieso ZqlęWa wystppUi

Sport

l . Siarb
18 l4
l. Ck~ B. 18 l4
3. Jqiello•ia 18 n 16-17
18 n
18 l i
18 l i
18 li
18 lO
18 19

17-19

16-lł

lG-17
18-16
:!1 -18

1:2

:;:::-•ów :: ::
ll.KORONA 18 17
IJ. Pdrodl. 18 17
lł.GwuUI 18 17
lJ. St...U
18 16
t6.ou-pial L 18 13

2:0

t7.Su4ecjla

18

9

11- 31

2:2

18. CrKo"rill

18

6

lł-34

2:0

22
:
l: 2
O:O

~;~

4. Pola•b.
J. BLĘKITNl
6. Bonta
7. Stal Ib..
8. Resoria
9.WW.b

..... 9
23- 17
n - 14
16-ll
1&-18

17- :!D

ll-30
17- 15

nKiOTKo
•w

frnale międzynarodowego
tenisowego tumleju w Indian
Wells spotk:Ąilł się AdrKJ C:rn-

..Uw (WNP) i Miduel CiaUli
(USA), natomiast w frnale kobie·
cego tumieju wBoca Raton Niemka, Stdi.Gnfzagraz MeŁsylr.an
ą., Co•dt~

Marti.a.

dał:::~~:~~~~;;~:~

ligi hiszpa{lsk.iej, w którym suu~
lou zremisowała na swoim bois-ku z RaiHI Ma.Uyt 1:1.

