ma chęblych na hale i magazyny

PUSTE STANIE
21 pradolfbl.,._ poń"'-Y<ft. opólcbiolczyeh l~

ny<h w o j - I d - - dysponuje wolnymi l nlłiDt
goopodoroww>ymł

-

niaml. Mimo, te ,.. one nlłl wt-

"-lnle-.,-,-plodćanlłlpodot·
Id l dywklondy.
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ZŁ

wiceprezydent:

Połska

odniesie sukces

rowyda..

Zdan:~ ~

Trybunał

o religii

Rbbdt~dl~~lJn •
-NleKD&Miyallll)"•.aJSIOiłd

lriębułd ~- rR<Dib JnW l~·
....ltbkldi.Mbr.lstu•tn:r~ceu
ZIIW!ęllfUpk4W,
{PAP)

Nowa koncepcja ścieżki
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Rada~llli"WbJHłdo..
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łddtl
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_J_wfę-

u.&ciewydl ,.tlttH akdiW. · -
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W koocepcji przyj~to. it jede n
lub kilku inwestorów moaloby kupić oa raty do 75 proc. atcji lu b
udriałów pnedsi~biorstwa

pru-

takte inne

siu Mipneao ma do sprzedania
znany Olłrodek turystyczno-wypoczynkowy .,J..U.wy Dd..-.
Wł(k.uoU IU:.ttM•st.araslę 1101~yl!

4dkytowydl

po~

..

:rM~:blesp~,tderl.awy,~

wy..... .. Niciinne oferują wniesienie nie utywaneao mająliu jako uduału w spółce . W n~aorszej
sytuacji ~
pned..siebiorstwa
~ce

obowiązek.

tzw. dywidendy do starbu państwa. W czasach dawneso
systemu paóstv.o kredytowało bupłacenia

kształconeso

w spółk~ skarbu

pa6.stwL Pozostałe akCJe rezerwoWaM IIll,łą b)lł dla z.ałoci i mcna.aementu. Nowy włakicicl po wysraniu przeWJU (konkursu) m usiałby wpłacE 20 proc. ceny obejln0W1.0e&O pakietu. Spłata pozostałe;i kwoty nut~po wałaby w ~·
au S- IOJat,ajcjoprocentowanie,
1..1..11: jak w przypadłu leasmau, m1
wynosE połowo stopy procentowej kredytu refUWl50weao.(PAP)

Fiskus czeka 1Odni
T)łb IO~wrt.klłal,.zostałou rozlia.enieslęzGbe~
lei"IÓII doitliła

h pod.atkowep.. 30 kwietaiia br. Deodwolalale
I"OCDete RDUla ,.atkewep D rM: 1992.

.U.

Su:ug61y 11a n r. 2.

Bronisław Opałko

Broa.lslaw Opałko, :away u estPłpa, bę

Mtbr osobistych Zl..llllerra zaskariyt!

ldef«ko łlnnę """ G"_.. ....
war w Jęinejowle em lAkłady
fltw....-słde ,.Oła;oct.• w Bn.esllu.
Piwo PIGWA pojawiło st~ na

rynku w pierwszych dniach kwiet-

niabr. Wmarcuna l\Uęlb;yurocłe
Wfdl Tarpela Płwa w Sopodt
UDUO je D uJłepsze, zaś dysoy.

=orap~e"~:~~~;.:C~~ob~
tc.lkiopróc:znazwyznftidUJcs.ię f)'·

sunct owocu pigwy oraz karykatura Genowefy PiJwy. WytwÓrca
piwa, ZPO w Bnesku, z.arnierz.a
równ.iet rozpocząć ptodukcj~

były jedn ak podpisywane na czall
ołtrdlony l u wsze w razie potrze.
by is:lnicjo motliwołć ptuJ~ł

1ycb !olali z powrolil.'ll Ozicrlit
wapo.lWllan.an• ' 4.fL~nn~dywh
dcndy i ponadto przynOlil z.ysL.
Obecnie dla przedsię:błorstw
dysponlijących
wolnymi po"'ierzchni&rol jedynym wyjściem
jest odst4Pteme komuś nicuty-

tecznych pomiuzcze6, u lr.\bre
opłata moalaby pokf)t

PlZfna.i·

mruq koszty ich utrzymania. Niclłety, wcdłua

danych na koniec

UbJC&łCJO tokU

t)lke hó• ,rzH.

dębłonl•o• z USl.leiO wojewUJtwa udałe Alę zukjt dtębQ'dl u
awQje Jobie. PomyWcm na rozWiłlAfllC Lei() problemu Jest np.
działalnośt kiele<:kieao UM. kt6Wydzlał Archttcktury Ran
lię"}\~kln~w•lddc

reao

puste hale ltcrtiiJ' ftll zorp.alzo-.nJe tarxowill z pn..-UI....qo Wnenia.
Qm)

Prezydent Wałęsa
wyjecbał do USA
do Stanów

lJedooezoOJ'c:h.

W USA prezydent we::ł.m.ie
udz.lał w otwarciu M w.eum
Holocaustu. odbę:dzie roz.mowę:,.w czte ry oczy'" z prezydentem Billem Dintonem oraz
spolka si~ ze łrodowiakami l»"
lonijnymi.

(PAP)

Wpią

ek

1\lrnnn<nm~"
"!'~111

40 stro !

J..twlpltarolcuk•,.az.....,.

t..-

w S11taeułowie, KnJR:tor
d.lbl ,me o de~tldewsklm wampie,
TdeaszMaryaiUolaari(jbWDe.

DW.o seosa<;il,
:makomlta lektuno!

domaga się odszkodowania

Pigwa chroniona
U:Ic się domapJ odszkodowania
w wysokołcl kilkuset mlUonówzlotycli za um.leszcz.ellłc jeJO p~e ud.
lłmu l k.arybtury u etyklecie p!n
o DUWit PIGWA. 0 awvw:nk

Wtedy głó wny kł opot polepi na
zdobyciu surowców, czy p61produtt6w, które tnebł było &dud
mapzynowat.Obecniek..lopotem
stało si~ znaJezicnie rynku zbytu.
W dobie aospodark.i rynkowej zatlad, który nie zn~duje nabywców na swoje to waJ)'- nie produkuje, a ~ nie ma nawet cz.oso
ruaauynowat - bale i IDlłpZYD)'
stoją pU!'IlC, a d)'Wldendę: 1 podatek
od nicruch omoki i lak. tneba pła
cić. Zakłady te sąjak firma handlowa, która ~mi,IJe lokale na
siet illepów upełn~c Je
,.n.lechodliwym• towarem. Po
pewnym czasie jej dochód nic wystarcza nawet na opłacenie wyn~
mowanycb pom.ios:zaell.
- Prawie W5Z)'Sttle wolne pomieszczenia w naszym przedsio·
biorstwie są w teJ chwili dzicrta-

Wao,.j pruydent Led! W•-

Wszyscy płacimy podatek

nulde jako Genowera

do~ hal, map.zynów,budyntów
itp.f4dĄkc w umi.an stałcjoptaty . •

łęsa a.Ui sl ę zd."tJUd.nlo'"' ~

Prywatyzacja ratalna

wydl

blu-

obiekty. Na przylład Kopalnic
Kwarcytu i Dolomitu w W'lłniów
ceof~rująte~n~ tys. meuówtw.
pod ubudOWQ obiektów turystya.nych i budownictwo mie!łzta
niowe.. Przeds~IOT11.WO Przemy-

pań!'ltwowe
.....-~uuklrtli&Uw

po.Jcst.e~d

wiane- móWi ~ \bz:a.r,
dyrektor PPH .Cenlrala Rybna•.
- Były one nie wykonyst.a.ne., pomewa! nie było l nie maltoncepcjl
ich zaao-podarowaru.a. Umowy

bcz.a.lkoholowego napoju o naz·
wie .podpigwek*'.
- Zestawienic nazwy i karytatury jednoznacznic kojan:y si~
t. postacią Genowefy Pigwy i jest
naruszeniem mojego dobra osobistego - powiedział ,.Słowu•
Brolllsbw ap.lko. - Po nandzie
t. adwokatamipostanowiłem skierować spraw~ do sądu.
Współwłakicicl .Big Grocera.., Gaqon: Stasiek, ze ulziwio-nicm przyjął infonnację o pozwaniu firmy. - Nazw~ zarejestrowaliśmy w U~c Patentowym,
wcześniej zasi~gnotjgmy opinii
rzeczoznawcy. Poza tym słowo
.,pigWa" Zlll,lduje si~ w słowniku
_kzyk.a polskiego. To nazwa
owocu.
B. Opałko i ..Bil; Grocer" dwukrotnie ro:ana.wiali o wykorzystaniu pseudonimu anysty oa etyk.ic-

cic. Jednak t. powodu rozbictnoś
Ci finansowych, umowy nie zawarto. Opałko nawiązał kontakt z innymi finnami, m.in. browarem
w Tychach. 28 stycznia ,.Big Grocer" 7.Jłosłł w Urzędt.ic Patemowym wniosek o zarejestrowanie
maku towarowego piwa ,.pigwa".
Jak twierdzi G. Stasiek. SO proc.
zysków ze spr:r.eda:ży napoju przeznacwoych jest na pomoc dzieciom specjalnej I.JOski Natomiast
8. Opałko zapowiedzlal. 1:c
w przypadku uzyskania odszltodowania równ iet przeznaczy
CZfAć pieni~dzy na cele charytatywne Przyznał, U chodzi o tilbse.t milionów zlotych. Rozprawa odbę:dzie liO; w Sądzie WojewÓdzkim w K.ielcacb, prawdopodobnie w czerwcu

Darować należy małe pnewinienia,
do dużych nie dopuszczać

50 lat z milością
N'li...mlęj!D

jest mllo!t,

szaamet JD'ODIIItleDle dla sle.. wsp<~~ae
suzęśll,.. ~de dawolJ - bwfe, ""'"" spędńll z lObo ...
ble - ..ą....,..

nod p6l wieku.
.Marszem wuelnym" Mendelssohna rozpocz9fa sio wao~
w Urz~ Stanu CywJ.Ineao
w Kielcach wzru~ca urocz:yst~ ~enll 4-4 kielcekim patom malteń.ski.m. medali
dlu·
goletnie potyrio mał1eństie- nadanych przez prezydenta RP.
Katdaz parprzetyła z sobą co fl.lj·
mniej SO lat, gdyby uumo'Nłt
czas trwani& wszystkich mał·
tcflstw, to wyszłoby ponad dwa
tySiące dwieście lat.
- J esteśCle państwo symbolem
wicmości i miłości. wzorem dla
tych. którzy decydują się: na ulo:!enie rodziny - powiedzjai, witając gości prezydent Kielc, Robł'd
Rupb. - Prz~tyciezsobą tylu lat,
wychowanic dzioc~ wnuków, jest
wdtisiejszycb cusachaodnc nazwan.iabohakrstwem

:za

N•

Ałuhydlkoblelada. .U..-

C20De ,..,.t

Jtawa!J "czule u woj-

DJ't w~ w otoczeniu dzieci,
wnuków i prawnuków, ze łzami
w oczach wspominaJa miniony
czas. Wielu z m~czym prosto po
~ l ubie musiało ull:rywć się: przed
okupantem w kielcctich ła.sacb,
czy trarwo do n1enued.Jeh obozów pracy, kobiety samotnie wychowywały

malct'lk.ic dzieci.

N~

.WkJem para lreu
l Ro. . . Ru:nerowie pozn.a.h się
w Kielcacb, tu tct wzięli ~lub
w 1942 roku, wychowali 3 dzieci,
doczekali się 7 wnucząt i }Cdncj
prawnuczki. Ich dzieci mówit, te
rodzice nisdY się: nie kłócili.
Państwo Jutima l Plotr Pawul.sc:y
pobrali 1l~ li ~a 1942 roku . Pani
Janina uwata, te w tMłłdstwłe

rWef:r d.atcl ....t lObie male przewiDłenla.a doll~dl n.Je ftpuszc:zat.
12 wnuków doczekali lię JOuJa
l Jerzy Sndo..,-. W pogodzie
ducha, szczęściu i miłeltci przetyli
z sobą 52 lata.
(--a}

Polonez Caro-Truck

za gotówkę, na raty, leasing
sknyniowy, zabudowany, chłodnio, dl. 2,0 m ".... 2,5 m

alwplsz w Euro-Auto Kielce,
ul. - 1 6 1 , teł . (041} 524-35 oru 66-44- 72

GRZEGORZ IOZEJIA

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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dla budżetówki

Na roz~tym wa:or• w poludnte posledumu Rada Mtmstr6w
rozpt~uywanie

wc:ho-

dl4Cfeh w skład patiu o pncdst9"

NUMER 91

wiceprezydent Albert Gore:

Przelll2~:otc wczo"\i na forum pol:otczonych komisji spraw
zagranicmych Sejmu i Senatu wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, Albert Gore nawilłUI do przemlan w Polsce na
drodze do demokracji i wolnego rynku i •")'f'Uil przekonanie,
że wysiłki te zakońc::q się sukcesem.

biorstwiepałtstwowymprt;ektówuJ

Iaw: _o ochronie rouaeil firumsowychpruownfkówupadJ,i~hza,.

klad6w• i _O podzialezysku wniettórychsp61kach skarbu pań!llwa•o
ru propozycje nowelit.ąi ustaw:
.O ppodarce finansoweJ przed·
si~btomw l o łch Pf}'WIT)'UQi•
RNa Ml1lstrłw prąjcła ~
rJ;Iłdl..nJewspl1l'IM. .... W)'fdlplac
pracewrtllt6wpa6M-qaterrłl..•

iet~ .~ ·-łre4.390
IJ'S. d w kwlctaJallOO IJI. we wnd·
aha. N_,~ liiiłuk M•hlilln·

Qapdst.........

~llłli(j-_,j~

....tQp -

pncowalq qwlhll

MONIMSW.

(PAP)

Japończycy chronią

naszelasy
~d

Japonii
przeznaczył
21,1 mld zl bezzwrotnej pomocy fi.
nansoweJ na ochr~ polskiCh la·
sów- poinformował W('lOnU dy~k
tor departamentu icłnicłwa w M1·
nisterstwie Ochrony Srodowiska
Zasobów Naturalnych i Lcłnidwa,
J.J.n SITIIlrdzewski. Sma11b.cv.rski
WYJałn.l , te jrodki te poehodUJ ze
sprzcda!y tywnołci. prukazanej
pruz f'Z4d japoóskl w ramach pomocy Pobce w 1990 r. Przeznaczone lOSianJł na wsparcie ochrony la·
tów przed szkOdhwym dz.-laniem
ume<:zyua:eń powietrza t alebyoraz szkodn•ków owadLich i lfZY·
bów. Ootaqa pneD.una bęcWc
m.in. n. Ri.an"rwanie projektu
p.n. ~Ochrona 1 pop111wa stanu
.tdrowotne,o luów

KRAJU

Pożegnanie

Polska odniesie sukces

Podwyżki

roz~la

Z

Połskl~.

poz.

na wykonanie oprysthw jrod.
bmi chemicznym• ponad 100 tys.
ha lu6w
(PAP)

wołi

.Imem przekonany, te Polsbod·
nlt:S~esukces,bowiemdłbcredotea;o
tdetermin~·-powiedziałolwiad

aaj"- te .USA ~q st.! u boł.u Po[s.
ti•.
WicrprezydentGorepowiedziłl,te

budowa dobrze (untqonUJ~O porqdtu demokrat)'CVIe&O i wołneao rt·
ntu, to cele podZielalic przez USA.
W intutlic Staoów lJtdnoaon}'dl
jest, b)' Polsce sę powiOdło - dodał.
Wiceprezydentpowiedziai.U:dccy·
7ja IUwtreMej po 50 latacb Polsb OWf•
boru demob8Cji t ppodart1 rynt~
wejbytadtc)'7J4u~n~nar~

cao- interesy t upu·aqe. Była decy7,jł,

tióB posllwila Polsk~ na czele ftlrodów bCN:Z..lCfch od komunt:unu do
tlll'6rczejdemokrac;i. Tade<:)'lJaotworzylanajlepuewnaszeJhistomstosun·
ki polsto-amtl)'bństie - powltdlial
Gore i dodał, te w m w~ rozwoju tych
stosunkow~d4si~onutaW .stosun·
bmt normalnymi międ.ey demolrnty·
cznynu przyjaciólrrn i panneramt.
Mówi4copopartiuStanówZ,iednoczonychdbrerormwRosjiwiceprezy-

4az\Uklbronl,

7kgtrot,1UioK.2k;

plastiku wyi)Uc:howeoo oraz blisko 500
sZ1ukamunlcjl-lolll3enałsftontlskawa·
nvprzezpoliqt:wPrus.zkoiMeu40-leł

nlegoJen:egoK.I~-IełniegoKaloiiS.
WVOd skonllsltow.nycłl pmdmlolOW

",.

.....

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

......

dzenie piulik 'lnlZ zapalnilwni, ame-

r,bllsk)karabln,wtnehester",amtry-

Arsenał

na

działce

Środkowoeuropejski
satelita badawczy
Państw. wchodz4ce w skład Ini·
cjatywy
Srodkowocuropc:jsll:iej
(CEI)-wtymPolska-przyaotowuj4własnyproaramsatchtarnyCE

SAR-poinrormowaldyrektorCen·
trum Badan kosnunn~h PAN

dent Gore powtcdział, te USA, pomaPJ4C •lłdom Polski, nie pozosta"fri4
jej i innych tD,jów Europy, Pobka- powiedzial-ptdrisll]trajł-mdtialaniai

pracy,polsktmprzyk!Kiemptzainspi-rowana Europ~ wschodnia. Rówmet t
my-o&wladc:zytw~ceprezydenl- rn6wi"- 11. ~Polska stała 11~ łł'7l!itiem
między WJChodem a Zachodem, a jej
narodnauczyłslfrfl4drolc:i-oerpltolł
ilmutku,allkte~rołci-lrlumru

lnadZJCi·.
W spotbn.1u z WlOeprU)'dentem
Gore, tiÓre&Q JOSpoduumJ byb prze.
wodn~ komisji IJlfiW za&raiiiC::Z·
Dych SejmU! Sen.ltu- Brooisław Geremek 1 Edward Wencie, uaestn.ayti
marsulkow1eobu IZb parlamentu, paslowic i senatorowie, cztonkowlt ~u.
ambuadofzy. Wjród pa obea!i byli
m.ln prudłtawicieleKonlfCIU Polonu
Amerykiib.beJ oraz 1nm uproncni
pc1e, wtr6d nichJan Nowa1:-Jezio.
rlllskloruianK.atstl-letendamykurier, kl6ry w JatiCh 11 wojny butowej
inrormoW.J.!.łwiat o zbrodniach popeł
nlanychprzezn~em•eckicłlotupantów.

WClOriJ o godz. 10 kutry 1 ło
dzie rybackie:, uczestniczące w
blokadzie portów morskich wybrzd.a wsc.hodnieso, zakończyły

Umowa wojskowa
z Białorusią
Podcus

dwudnłOwej

wizyty
mtmstraobronynarodowej,Janu·
sza Onynkiewicza na Białorusi
(:Z l - 22 bm.) zostanie podpisane
porozumienie o współpracy WOJS·
kowej m1~dzy obu państwami poinformowało wczoraj Biuro
Prasowe rzec:zmka MON. Oprócz
spotkania z ministrem obrony Re·
publiki Bralond, gen. płk. Pawlem
Kozłowskim przewidziane są rozmowy z premierem RB Wiaczesławem Kicbiczem oraz w bialoruskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
(PAP)

doc. Zbl&niew Kłos. PntwldUJC 11~

w ciuu truch ._.t 1konstruowanie
male,os:uc:hty reponalnesodo badań naukoW)'tłl z zakresu fizyki al·
ITIO:I(c:ry t ochrony • rodOWJska.
(PAP)

Wkąrtz)·dot

premiera
Izraela

Stu6w Zje4Mae-

aylł,1AmGereeDtlwaąMrWw
-.:ą ,......tj .. BdwUeru., l ustę,.te

mb! . . .1)' PRU pm,llnll l.ec:lls
węę IIICZ)lity• A~łta. Obenu
byh Wiesław Chrunowsk1, Auaust
Chełtowsti 1 Hanna SLichocta.
.Odd1,1~hołd Poisce. którapod Płnl

przewodmdwem troczy na a:ele droai
do wolnoki, demokraqi, przestnep·
nia praw c:złowreta i ..."lneao ryntu;
jestdcieciqlejeszruwolresJeprze_Jł.
ciowym,to trudny Okres, ale nJt ma w~t·
phwolci, tl6re państwo przoduje włród
to

byłych państw komuniStyanyc:h •
Polsta"-powieduaiW~CeprezydenL

N1WJ4ZUW do rozmów z prtz)'den·
temWIIP4,A.Gorestwlerdtil.tewJdl
wyniku dowltdzial lil: ,.bard.lo wicie o
sytu.aqiwRosja,nallłraJn~eiS.ałoru·

si·. Dodał. te pruprowadził dlu14 tcleron~rozmow~ z prezydentem Ot n·
tonem. w tl6rCJ pr:z.ebul mu ałówne
tem.a1y lych rozmów. Sam Chnton- ~t
powitdzuł ·z nJe<:ierphwolcq oczek u·
jeaałrodowespotkan~tzl«hcmW-..
l~

w Waszynatooie.
"Przyjair'l m1~dzy !Wlfm• naroda·

mi. i'IUZ)'ml rądami rm podstlwy solidne jat skala~ -powiedział wicrprezy.
dent Gore, dctbruJ~ ch~ rouzer.teni.a 1 JIO&I~bicnia wspólpBcy pohto-amerytańskieJWnl)bhtszychbtach.

(PAP)

Porty odblokowane
akcj~ protestacyJną. Brało w nieJ
udziall36kutr6wi 1Jiodz1.(PAP)

Wczo~ przed poludniem
premier Hanna Suchocka poł.egnala

na

dziedzińcu Unędu

Rady Ministrów przebywl,jĄOO
go w Polsce prtmiera bnela
lechaka Rablna.
Premier Rabin przebywał
w Polsce t wizytą t: okazji obchodów SO rocznicy powstania w
aetc:tewarszawslcim.
Ceremonia w URM zakończyła
ofłcjalnączpć -.izyty izraelskiego
premiera. Jeszcze wczO'"-J udał sj~
on do Krakowa, Oświ~cimia
iBnezmki.
W ocenie prtmłua lznel.a lcch.a..b RablnastosuMI polske-iz11lel.skle poprawily Dęmaanie w ostatnich C'lJeredi. lacadl. Na zorp·
nizowanej wczoraj w Warszawie
konferenqi prasoweJ, Rabin wy.
powtadal si~ taktc o problemach
wewn~tnnych Izraela onu sytU&·
cjt na Zachodn1m Brzeau Jordanu.
Poproszony o komentarz do
znanej wypo .. !edzt b. premiera
Izraela, leehaka Szamira. te
w Polsce antysemttyzm wysysa si~
z mlektem matki. Rabin odpowie·
dz1a/ : .,Wolałbym nie komentował wystąp.et\ iz.raclskic:h poza
moim krsjem. Wolałbym, aby
takiesformulowanie nigdy nie bylo wypowiedziane...
(PAP)

Fiskus czeka lO dni
Klo juz.cu nit dokonał roaaeao rozlia.tnla podatku docbodonco a
1992 r. Dll na tejdynie lO dni. "1e wartotwłebtl nardal.'lię na bry lub
nlepnyjemnołd .
Dziś kolejne przypomnten~e,
tym razem na temat wspólneao
opodatkowania. Kto mote si~
wspólnte opodatkować t kiedy
takie opodatkowanie jest korzyst·
ne"!
+ Opodatkował wspólnie mo~ si~ jedynre maltontowie, kt6·
rzy byli matteństwem przez cały
ubiegły rok i istnieje między m mi
wspólnota majątkowa.
+ Nie mos.ą korzystać ze
wspólnego opodatkowania maitonkowie płacący podatek wed·
ług kat1y podatkowej. Oddzielne
zeznan1a muszJłsk:ładać osoby pozostające w konkubinacłe.
+ Maiżonkowie mteszka.~-cy
oddzielnie, Jeżeli tylko istmeje
mi~dzy ntmi -.-spólnota mli,Jątko-

wa. r6wn1et mo14 opodatkować
wspólnie. W takim przypadku
wspólne zeznanie podatkowe
motna zlot)'Ć do dowolnego
urz~du skarbowego, wlaściwqo
dla miejsca zamieszkaniajednego
.U~

~ małtonk6w.

+ Wspóhle opodatkowanie
maltonk6w jest korzystne w przy·
padk:ach,&dY jedno z maltont6w
nie prac:owalo, ayli nie uzyskiwa·
lodochod6w.lub osiągało w 1992
r. niskie dochody, a drugie wysokie. Warto łącz~ dochody i
wspólnie.JCopodatkowywał,gdyt

ltatde z maltonk6w jest w innym
przedziale podatkowym, to zna·
czy jedno uzyskało dochód nie
przekrac:zający 64.800 tys., a dru·
11e osiqgn~lo wytszą kwot~ .(łatD)

Mleko po 2.300?
Rada AacnQi Rynku Rolnc:ao
opo..,.!edliala s t~ ..,.noflli za ""Prowadzentem na okres letni cc:ny mt·
nimalnej na młeko na ponorrue
2.300zl za htr. Propozyc..K tejceny
preu.sqenejiprzcd$1awidoroz·
patrzeni;~. f24dowl. Jeśli~ za.
twierdzi cenj! na t11.k1m poziomte,
&&enc.t• ~zie JCj bronił: pn:ez wy.
kup nadwytck masła i mleka w proszku Od spółdzielni mleczarskich

Z glebokim talem zawiadamiamy~ że 16.1V.I993 r.
zmarł aaglf: w wieka 86 lat
nasz ruQdrotszy ojciec i dziadf:k
śp.

emerytowany wif:IOif:tni pr-.cownik

pla("JłcychrolntkomOdmajadopa!

FSC w Starachowicach.

dziermb2JOOiwi~ceJzlOłychzaje

denlilrmk:tawplerwszejtlasiejakołci.

Wokresiezimowym,któryupiy·
wa z końeem kwietnia. bliSkO
ao proc, spółdzielni mlec:wsldch
placiłowi~zamletonitwynosila

cena nUnlmainJ.

(PAP)

mgr inż. KAZIMIERZ KASZUBA

~redni tursdoiJrawskupiehntoro-

wymwynosil wczonj 16J2S zł, wsprzcda1yl6.112.5tl Wskupiebylonnitslyod

Srttlnlkursi!'Uirkiwskupickamorowym W)'n0$!1 waorl,j IO.BOZI, w sprzeda·
tyi0.292,SZi.Wskupiebyłonwytszyod

kursuponiedzialkO'łfti0031,Szl,włłlrze

kursuponittlzillkowe&oo)Ozt. w ~prze.

dłiyoS2,Szt.Wtantorachccnydolarawa

datyo37,Szl

Wbnłonthcenymarkiwa

haly5ij!: wstuptcodiU50zl.dol6.600zt

hałyJi~:wskl!pltodiO.IOOtldoiO. I70zl,

wspncdlty,odl6..600zldol6.100zt.

WS9f"lcdatyod IOlSOztdoiUOOzl,

Pognf:b odbędzie się na cmentanu przy ul. Szcncińskiej w Lodzi ZI.IV.1993 r. o godz. 14.
Pog~ona
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Wałęsa

z Clintonem

Prezydenci
w USA
0111 poalethl.,ku tło Waurnctonu
p11ybylo c. uJmniej lrl•lu pttz)'·
dtatłw patdt• Europy Srodlltwo·
scbodnltj. Zaproszeni przez Amerykański KOmitet Pami~i Holo.
IUStu -ruem z przyw6dcami t.il·
kunastu innych krljówEuropynaczwankow11 uroczystOlit otwarciaMuzeumHolocaustu.pcezyde·
nci Polsk1, Czec:b. Bułprii, Chorwacji, Rumunii, Słowacji. Slowenil i WpmĄR wpropanueswoicb Wll)1Społkl.ni•z prezydentem
B. Ointonem.
P'm:)'i6nt L«.h Wllęu l pmr*•tV~eb,.Jłanl-wprt«hritlke ·

wił N ,ozost.tyc:• przyrirkłw s.-t~ się zBUlnl Olatum mclywłdualale. L. W.,ęu W)"S(VI GH
wlfa:ort• 111 spotbnla ruaib(jl
ft'MMmforuiL

Do Somalii
żołnierzy
pa11lenłemlcckiej

koalicji
tzlłdo•~J qoclzily się •czoraJ na
wysłanie blisko póllora tysl4ta :łoi·
nierrynlemledric:h do Somalllwra·
matb pro•ad.zond tam przez ONZ
opent:ji humanitamej ,.Pnywródt
nadzkoję" .

Po rn pierwszy uzbrOJeni toł·
nterze Bundeswehry 'Aezmą
udział w miSJI poza terytorium
dz1alania NATO. Formalna decy~· w tej sprawie ma zapaść podczu dzisiejszego posiedzenia fZ\·
du bońskiego..
PAP

5 godzin w kosmosie
Dwóch kosmonautów rosyjskich weszlo wczoi"IJ z powrotem
do stacji .,M1r" po ponad p 1 ~iu
godzinach sp~dzonych w otwartej
przestrzeni kosmicznej na przygotowaniach do przesumreJa o lb·
rzymiej baterii słonecznej z cienia
(PAP)
na słońce ..

FedcralneBiuroŚkdcu(fB I)pocblo.

dz:ialek. te uaptobowllltrllc&if' ukoft..

1tKoreshutrzym~Mt"J,iJ.stlnowi11!'tlclt-

tlCIIIIp(ÓbJ'IItWWKO,przcdsłaW1~

pcm,poledlswyml)'l!lpal}'tOłll~

mu dmft wczd111d prze: pani4 minimr.
_Powlrdullcm. te mote post~

rues"ilnieob"WirOWat"leiQtompltbudln-

11QdnJCtlym.couwł11uiłusznelpodtlZJ·

rueJausa i zdoili IVWi~ tonW.I z~

rtetZTW1~nieni.lswtJW1l,jl Aln\qcddoo

mU~4d«)"lk;•-pow~cdzialprtl)'drnl.

nu. ayli we«uc Biblii oslal.ruq tNt.y
prud nadcjśoem tOłiahriat&. Ptomicnie

kt6ry w rozm011ne telefOIUttnej dał Janct
kno woll\4 ręt~
!.lm • ,.-'niKli, ki~ .wKV)'
~ O..W,jc:ryUw• ,...ntlil"aaładu. O..W l~rHII.)tfi..;Wihlulfi-

Traclc:rarb.tSJ~~t.t.ia
bMrry 0.~ u.Ril ut)'tłlaiMtlaMt~...,. .. ~...._
aisłnl;jlpmJ!k.bOiDI-wąn.W•·
btcaaep pndaaanb ~ wtłi61
t-. Pani J.net Reno, tt6n nicdwie
12mart~mnalaUPI"ZY'Ji~ON.)IkOnum-

lli..,pl"lt'łQicy,-.Jłl74dtd.ktłrytłlljfa. •llł ~yt ....,..q pnnk.
Plrtloz.dołlłopndJii!t)'łto~~

blystawlcmie~budynti!Jłmowafttprttt cztontówsc:ttySzaep Da"Mdl,
nnueniiMC caly tompltb • stos.

ster spra""edhwoki, wtlOflj nad tanem
W)'TIZlła p!łowolł nalythmiastowqo usąplcnia. biOiąC na siebie peł~q OOpowiedzialnałć n dccyfX władz wtakowaru•
t walety sekty Koruha. Ale pani Re no urazem wysl4Jiila z obro~q całej operacji.
Prezydenl Omton olwiadczyl w ponie-

Prokarltara • PaicnM

pru/wała

tam si~ odbywala, wzi11ł udział takte

Jród9Smicsztll'dwuforty{ikowanejfarmr pototonq 16 tm 111 wschód od W1e0.
Oallla m.In. kobieta. u1ilu~ wedrut
~dojedrqoz~hbudynk6w.~
5llła

ona w altliniej chW1h UII"Z)'mlrll
przcza&cnta fcdcralnq:o, ttórt zeskoczył
tezoilU Wld:ą<:}cJdCSpetlttiepróbyprzy14Qenlasif; do rtstiY wspóinof)'.
Pncdslawicicla FBI oczctiWJii. te po
pn:edosu.nlu si~ IIIICien farmy pzu łza.
1'11JtCCJOkobletrZIIam[4s1f.l~zdzic-

ćmi. Stilo~ inaczej; dzi~i lldlknJ~IO W

bunkrze NIJÓtze.Jdziespaliłrsiętyw
ccm. FBI wy1112.1 przdWllllc:ttnte. teKoresh-reli&ijnyf•nat)'kwterz.11C7,ił.}CSI

Mesjattern osttzepjiiC)'In ludDolt przed
bliskim jut tołlcem łwiatll • łW1adom11~
qt)'ł do zbiOIOWCJO u.mobój!lwa WtU U
wuyslkimiswymiwsp6łwytnawaum W
m~ro:tpncstrzcnWuas~ 111 [~mtlt 01·

IUidoszlodoCZier«htbplolji
Z dtlewi~u ~h cdonk6w
SU:zepu Dawida. atcr«h walazło łll;: w
IZplt.IJU. 1 PI~U ct.!SZ)'th. w tym AUSIBIijczytidwl,j8ryt)"JCZ)'C)'wareszocotrę·

lwiacitowie Poz.a Amet7bnamidosektJNIIetelt81)1YJC2Y(J,AUJ1·
ralijczycy. Nowozclandaycy, fllipu'lczycyi Izraelczycy
Tnckz!l11l.US sarrl«ab 1 ,ew·
FW)1n_,ako

. . . . . ~.yp4altdl~
,.mł....X --~
Obiłolu.. Adwobt Komha. Okt DeGuc-

"""'*"..

rin, 111konfetcnqi pmowtj obafaył FBI
odptn\ledttalncści~ na cał4 apobh~
'll')'tłbRc przetonarue, U K01uh z.
pewrlCllciłspotOJnJeopułcilbyzeswyrni

ludtrru fvlnf;, Jdyb)' nic donło do porucdz:ialkowtso.W:u. Kilkusenatorównpowic!lzialopublia~qdcbal~nadspra"1oa

lf\JP« lcwicowyth aktywist6w u~dziła w
NowymJotkupikictf;.okrcślw•tuł.by

specjllne mntnc:m monlcrców

(PAP)

Wielka konferencja
Ot.l14do25czcNcaodb(;d.zJesię

wWiednJUprawdo!K)dobnltOSIII·
nl&wtymSIU]Ct.:iUilkWICikamię

IJrynarodOWI konfcrcnQa: o praw,Kh ałoWJeka dcbatoWi'ł n~
szefowie 170 państw
(PAP)

ZaWieszenie broni
wAnnenii
i Azerbejdżanie
Azerbqdł.An i Armenia wyrwły
zaodf; n• <łi-&odl.lnnc zawieszenie
b10n1 w Gómyn1 Kanbachu. by
umotlt""ić bezp1ecznc przybycie
miSJI KBWE- pomformowat we:zor-.1 rzcttnlk uerbc,diańskic&O
MSZ Rosun Otcmszlz.. lawieuenicbroni wcszlo w tycie o lodz.inlc
llc:tan~lokatnqownocyzponJe

dzlalk'll m wtorek l istnieje mo1h·
woić przedlutenil co. jeśli mt~
KBWI:. ~dZIC wdąt ptzebywaC w
re1101l1C
(PAP)

Pogrzeb Ozala
Wczon.J rozpocz~ly li~ w Ank..
rze uroct)'51olcł talobne po .śmierci
prc:z.ydcnta TurCJI Turgula Ornla..
kt6ry zmarł w 50bol ~ na atak serca.
Trumna zezwiokanu sze[a par\stwa
W)'l>lawtona została na widok publiCVlY w w1elkim holu smachu parl<lmcntuWok6łnicj:mlltpctnią&c

Nowy ostrzał Sarajewa

Włochy

Amato
jutro ustąpi?
OcubVe
Giu.łluo

się, it wloskl prmler
Amate ,.a się • awal1ck
.. 4ymłsjl • potrłMrlal

Conajmniej2osobyzgin~ły.

a 5 zostało ci~tk.o rannych w
wyniku ostrulu anyleryJSkiego SarĄlewa wczoraj przed południem - poinrormowalo ra·
dio bośniackie. Atak nastąpił z

pozycji
serbskich
wokól
miasta. Radio ostrzegło ludność przed nasliCniem dzia·
lalnoki serbskich snajperów
na obrzetach miasta ..
(PAP)

włeaom.

wczqltiłępcaptmfodnl~ ll·
by DąutolWiydt. Silvano Llbriola
dodał,
premierAmato o&Josi s~
dymis~ prawdopodobnie pod koniec

te

czwartkowej debaty parlamentarnej,
w konsekwencji niedawnego rererendum powszechnego, w którym Włost
przytlaczającąwi~kszościągłosówo

powiedzieli sif;m.in.l.l rerormą ordynacji wyborczej..
PAP

Andreotti i mafia
elljętMd lS stroa, tl6re ••1111. . ilal:su
szaq6ł:r powii\D6 byłfiG pmmer~
Gilillo AMrcoltlqo z aa~ Wjród
nichmają b)i zd#ia ~onane w rzymskim mieszkaniujednego z członków
mafii. Wuroczystaścirchgijnej,która

STRONA l

Administracja pod pręgierzem

33-łttni pnywódra.ameryk•Mkłtjse.ktySzat p Da•·lda, Dsvld Koruli l
ponad 80 Jtto sympatyk h poptlnill w ponledzlalek Ul lorowe samobOjstwo
w urortyflkcnr:anej siethibie sekty, na fannie w poblltu mitjKowokl Waco
wTeksasie, która po st~urm.ie policji l sil porądkowych pny utydu czołgów
l pz6w łza...,.ch pruksztalclla dę w prawdziwe piekło dla "~'rlemirj
sxydl z Ilemłów samon11ńczego proroka.

Nowe szczegóły

-~ Senatowi IIOWł MkWMIIIJ W

e

ŚWIATA

Apokaliptyczny koniec
oblężenia sekty

w,...

Niemcy wyślą
Trzy

86 osób spłonęło żywcem

ZE

Andreott1- co w1dż na fotoarafiat h.
Andreott1 - Siedmiokrotny szef
~u • JCSI teraz dotywotn.im senatorem. Proł.uralurazło!yła wruOieto
uchyłenie immunitetu. Gdyby doszło
do procesu Andreottiego, byłaby to
,.sensacja SluJecia". Polttyt len ,jeden
z przywódców chadecj1, symbolizo.
wał powojenne Włochy.
(PAP)

nenalowlcarmiiiUicckiej DztCllil\t·
t1 tysi~ey micsztańcOw Ankary
przeszły przed lrumn~t. OddąJ;tc w
lenspolbbholdzm.lrh:mu Pouroezystołci~eh p..rt'llV.O"lo')'<:h odbę~
Slf; Ceremon1e reli&tinewWlclkim
mcaecic w Ankmc. Ju110 1rumna
ze zwłokami prc:zydenta zOlliinic
przewictlOna do Stambulu. (PAF)

Zamach

na prokuratora
tureckiego

EBOR

Dyrektorzy
kontra Attala
Stosunki między pre:Eesem
Eurcp~jsk.ieco Banku Odbudowy l
RoZW"oju, J aequesem Altalim aj q o
23-osobowym urądem popsuły
się na tyle, li kilku wdroodących •
skład zarqdu dyrektorów myśl i o
poninym ąranlaenlu Jtto 1da·
dzy - pisze londyński korespondent .lntemattOnal Herald T n bu·
ne".
Przyczyną są ostał n te don1esic·
nia prasowe o dysproporcjach
mif;dZy znacznym1 wydatkami
bantu na cele reprezentacyjne a
kredytami
dla
skromnymi
Wschodniej Europy.

Wielu dyrektorów ma za złe At·
talemu, it przywiljZUJC tak wielką
wag~ do propagandowej strony
swej i banku działalnOŚci. Przy by·
Ie okazji wysyła komumkały prasowe, populamołć jest dla niego
rodząjem narkotyku - ocenia jeden z dyrektorów EBOR, reprezentujący jednego z głównych
udzialowców (nąjwi~ksi udziałowcy to bogate parlstwa znchod·
nie).
Ta sk lonnośt prezesa spowo-

~~;~~j~~ :~~dtr~r:~~~1t~~
tów. "Ludzie czytajlj wszystkie te
o naszych zamiarach i
po dwóch latach konstatu.14
wstrząśm~i. it faktyczny transrer
środków jesl niewielki" - m6w1
dyrektor reprezentuJący Euro~
Wschodnią. Do lej pory bank zo.
bowiązal si~ do udzielenia potyczek i dokonania inwestyCJI na sum~ 2 mld ECU (2,4 mld dol.), z
czego wypłacił 200 mln ECU .
(PAP)
opowieści

Trzech z.amachowtów Jm1eneł
R1C 111nilo wczoraJ w All~nll. na potudmu knijU, proturalora prowa·
dZI!CCJO ·ledztwą W~plliWiC zamaChóW tcnory~ty<:7.nych Mile politycznym 0....-óch mętczyzn t JC:dna
kobieta otworzyli ocleń. do 44·łel·
nieco Ethcma Atinll w chwih, &dy
wsiada! do samochollu znajdujące·
&osl~przcdjcsodomcmwrezyd

cncyJnC:j tlztelmcy m1Mia. AklR
z!Tl.lrl w upilalu, a JCJO klerowca
jest c1~tkoranny. Słl:radt.IOnJsafnO.
chód. tl6rym poslu11wah s1~ tcrro~CI, ln.I.ICZIOOO pótmCJ W Innej
ap" m1uta.
(PAP)

Próba zamachu
egipskiego
na ministra
N1eZf\lni sprawcy Otworzyli
m.tm.51·
ra InformacJI. Safwdta Mohammeda Jusufa ti·Surifa. przedJego rezydcncjlłwkair,;klejdztelnicy lle-

WCZOI~ OJ,Ień dO e~tpskltiO

liopołls.Jdy ministerwsiadał

że

Z głębokim ialom zawiadamiamy,
17 kwietnia 1993 r. po ciężkiej chorobie
zmarła przeżywszy lat 19

AGNIESZKA SOSNOWSKA
Msu iwięb :blor.tdl ołliprawiou zosba.ie w kośdelt w Bo·
beaty•łe llllwietala

I"J r. oaoU. U , po n,-. u.stęi

W)'pl"ewabeaie droaidl . . . zwłok u c:.e•IAn w

Bołlua

śp. JÓZEFA STĘPMA
a w szaq:ól•oki
J .[ .. lls. r.isbpowi dr UW'U111owi MatenkH••
i J .L b. •uu,.wt dr A.._.wł OGt.kowl,
Kąlaao• i Siestro. Zakoa•ya. Cdoako• Cedl•
lb:e.iosl R'iiiJdl, laru]dowi i P'racoWlliko• Baab
S~elnq:olb:e.iosla

R.uiu

dosa-

mochodu - podano ze tródcl ofi·
CJalnych Mmisterzdolatujśćzty
ciem, jellynie klerowca jego samochodu ZOIIId lekko ranny.. (PAP)

Chińskie

egzekucje
Wykon•no eczekut.JC dllew~
ci u członków pllcst~pexe&o pncu.
aU 1nnych skauno na tary 'łrif;tle
nla u a.z.eroc roZbojów i napaki, w
których q1nęt., dwte osoby a SS odnł0Sio111'ły-podlł~ofic.ial·

oru Pt-Hew.ik. . probnt..- wojew64ztwa rHo..sW&o

tyole

....

W.uysllda, kt6ny nięli ••zil,l w osblaiej •rodu
a. .rtq:o, kocb•neao

scneaM .-Qięllowa•t. sllbłla

ny dZiennik duMki .Rennun Ribao-. DneMtli dodaje, te była to
n~wa.blieJ$l.IIOZpr1Wlldołyct.ł"

RODlJNA

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra

ca dzialal~ei zorpmzowanc10
pncu • p6!nocno-wschodnleJ prowincji Jihn Od 1949 roku. (PAP)
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RELACJE

Gdy społeczność Fałkowa dowiedziała się, że ma
szanse powrotu do przyszłego powiatu koneckiego,
w ludzi wstąpił nowy duch. Odżyła nadzieja na
lepsze jutro.

Słowacy
szukają partnerów

,.Dzienniku Piotrkowskim- notatka policyjna.
Rada Gminy niemaiz eufori•,
pozytywnie opiniowała przynald.ność: gminy do powiatu koneckiego. Jednak w leJ opiniijest wiele ostrotności.
- Rótni wojewodowie rótnie
ujmują granice nowych województw - mówi wójt FaJkowa,
Mariaa Pqthwski.- Ra.zjestdmy
w Kieleckiem, innym razem w
Pioukowskiem, to znów w Łódz
kiem. To pnypisuje si~ nas do powiatu radomszczańslciego, to opoczyóskiego. Teraz znów koneckieao. Wypowiedzieć si~ jednoznacznie, chybajeszcze za wcześ-.
nie, chocia1: ciągnie do Końilich.
Z Ko~skimi mamy znakomite połączenie autobusowe, tam pracują
nasi mieszkańcy, Okręaowa Spół
dzielnia Mleczarska skupuje u nas
mleko, dzieci uczą si~ w kontckich szkołach. Do Końskich jest
tylko2Skilometrów.
Dyrektor Szkoły Podstawowej

••lnołd

w Falkowie, J6zrC Kołaczek twier-

dzi, te jest mu wszystko jedno,
cdzie będzie amina naleteć. Nie
jest stąd. Ale z obserwacji wynika,
te nawet dzieci szkolne przesiąkły
Końskimi. Ponad Siedemdziesiąt
procent absolwentów szkoły,
dalsze wykształcenie kontynuuje
w koneckich szkołach: liceach,
technikach, zawodówkach.
Podobneao zdania q inni. Pan
J hdCucll•trSk.l oczeki.Ue na au·
tobus. Twierdzi, te wybietł się do
Opoczna po ,.kuroniówk~". Jest
bezrobotny, ale wyjazd po zasiłek
zabiera cały dzień.
TadeiUZDu.kaljestemerytem.
Doskonale pami~ta c;:usy, gdy
Fałków ilył pod Końskimi:- Wtedysi~t)'Ć chciało-mówi. WKoń.
skichzalatwił pan wszystko. Teraz
człowiek zachoruje, wiozą do
SZpitala do Opoczna. Jak chorego
odwiedzić w szp1talu, gdy nic ma
czym dojechać? A do Końskich
wsiadam w pierwszy lepszy autobus, pół godziny, no, motc ezter·
dzidc1 mmutJUdy iJutjestem na
m1ejscu. A tam szpital nowoczesny,specJ1hst6w WICiu. lnnyjwlólt.
Lepszyśw1at,choć ta sama Polska.
Cale tycie towan:ysko-poli·
tyczne toczy się na rynku. a włd·
c1w1e przystanku autobusowym.
Ludzie debatuJą, dehberuJą, spogląd3)ą na kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Szkaplerskiej,
którynaletydo- tejsamej co paraf.e koneckie -d1ectl,j1 radomsk~tj
Bardzo często spoglądają widnie
w stron~ kościoła, zza którego
wstaJe słońce. Coraz częłcieJ, ra·
dośniej witają ~wit, bo i dla siebie
widzą wschodzącą nadz1ej~.

-Był: moU JOlOm]' się ns-. 1le
szansę ldobyds
i niezaldnośd, stwon:mlt.
rdtpOdlqltto p1ristn- mó~ SlołfK1Iszuk~ mo1Jiwołd wspólpnwykon:ystaliłnly

Wszystkie drogi
prowadzą do Końskich
Po sławetnej JUt reorganizacji
administracji
państwowej
z
1973 roku, amina Falkówzna.lazla
si~ w województwie piotrkowskim. Dla mieszka~oów było to
uskoczenie, niemalteszok. Przeci et z wo"ew6dztwem kieleckim,
a powiatem koneckim ł_§czyło ich
prawie wszystko. Tu przynaleieli
od zawsze. Totet ostatnio w Fał·
kowie powiało nadzieJą. te mimo
trudności , codziennych kłopo
tów, adytylko przejd. do powiatu
koneckieao. b~dz1e l epiej.
PrzY&odni rozmówcy w mało
parlamentarnych słowach okreś
l~ swo~ dotychczasow• pnyna·
leżn<rić woje'lt'Ódzk4. - Tot to
chybajaki:l niepoczytalnywymyś
li!, tcby Falków oderwać od Kieleckieao. Zostaliśmy skazani na
zadupie województwa piotrkow·
skiego. Ani o nas nikt nie słyszy,
ani w tadnej gazecie nie napisze.
Chyba, te ktoś kog~ zabije, to .fest
w ~Wiadomościach Dnia" lub

NUMER91

te

jednak znajdą s1ę w koneckim powiecie. Bo, jak mówią - którąkol·
wiek drogą by jechał, zawsze do
Końskich dojedzie.
MARIAN KLUSEK

eywnS.fnychdziedziucb.
W Kielcach przebywała delega-

cja Wyt.szej Szkoły Transportu i
Łączności z 1:ylmy, by naw•ązać
kontakty z Politechni"-4 Świ~to
knysltą. Słowacy spotkali się ze
środowiskiem
naukowo-tech·
nicznym, odwiedzili ,.Exbud"
i ,.lskrę:·.

Żyhna licząca ok. 90 tys. m1esz·

kańoówjcstna

warunki tego kraju
średnim miastem, podobnie jak
Kielce w Polsce. Tet Idy w aó·
rach, ma rozwini~ty przemysł lotyskowy, chemiczny 1 drzewny.
Podobne są profile w obu uczel·
niach. Politecbnika tworzy kierunek orpnizacji i Uf"Uidz.ama, w
1:ylioic. ma.i4, jut lrzyletme
doświadczenia. Jak zapcwn1a kierownik katedry Technoi()Jii O~
róbki i Przemysłu lotysk.Qwego.,
Micba.l Obmasc:tk mop przy.Mt
dyplomantów Pś, którzy spec:jah·
zować się: będą wtałnic. w dziedzinie lotyskowej. W Kielcach,
mimo dobreao zaplecza badaw·
czego w .,Istne", takiej specjalizacji na uczelni niema.

Dziekan WydZiału Mechaniczneao. Peter Palcck zauwat.a. te
watn1ejsze są oddolne, naturalne
inicjatywy opiera.~~ce si~ na kontaktach m1~dzy ludtmi, ntt umowy spisywane mi~dzy mimstmmi.
- Poc~tkowo byldmy zapalTleni
na Zachód, tak jak wy - mówi.
- Okazuje si~. te mimo przyznanych środków nie jest to takie łat
we, m. m. ze wzgl~du na wi~kSl.Jł
barier~ _k:zyko~- Wcześniejsze
mi~dzypailstwowe tet
podpisywane były ,.na sil~", wynikały z doktryny politycz·
neJ. Z teao powodu Slow&ąa była
zapleczem Czech, dostawCol pólfabrykatów dla przemysłu zbrojenJOweao.

umowy

cz~to

Słowacy muszą zmienić gospodarkę:. Muszą tet wielu rzeczy
zwi4Unych z państwowości4,
uczyć Sł~ od nowa. Pnygotować
słutby do współpracy z zagranią
zarówno pod wza.l~dem politycznym, jak i aospodarczym_ Jedno-

czdn1eszukł6 motliwości współ

pracy między poszczeaólnymi
miastami, przedsi~biofSiwami,
Instytucjami, uczelniami. l to
włtinie podcz.u pobytu w Kieł·
cach robili naukowcy z tyliny.
(u n)

J.NOWOSCl
• Kw1cc!Cń stal ~~~ bopty ,.. en»5.JC
ll)l(lk6wpoa:IOW)'th Poa:ty l'oiKIC}. l
W l h•'lełnll wprowadzono do oblep
znaa:ek pontowy 1Un~ poczto~ po ISOO
zł.upan11~11u~750roclllac;nadanta

pnwmw:jsk•d! Su:zrono..1. tl

k~nctnia

dllupanur~n~mlaof"W"hoiOQustuUnq;
ponto~~Dt•en pa~loliaructady•, t9

I.Zt't'OAnf
l'oczt1 Potsb u spn... Jt.l d)'l"cklora p.
Grzqoaa SzcrmtftOWKll dosln:cdl w
4ll.aa!Aokl Połsbqo Z11o1.Uu Fdłtcllt
\Ow po.,.-unqo swtnen w II()CIU]aryZ«JI
polskidl znUó• pontowydl Dno temu
wyru w trUcie ą10tbma. odbytCJO w Ja-

szoww, wtt6rym IICZCitruczyh drrettonr

W$l)'Slk1Ch OOPP oraz alonł:o111e Pra:r·
d1um ZG 1 JXettSI ZO l'""ll'. W dyskUsji
oiTII!I'Wiono fOJm)' dal'll~ beńonfl1bl)'Wq
W'lpólpncy,chmlnoWinlanacodzidltqo
co utrudnia nonTlilny rol"''6j ~ontakt6w
na lini1: pl~wk1 pocztowe- OClilWI PZF.

kwlełnilltlłact~m~ni.1HC)'S0roa
n~e~ powWnlł

lydów w IC(uc WJCSU'If-

*•m Podobny,wspOinJZI'IKlctoklnts.~~

lfltllJ1tq roanK')'r6wn.et•·lztldu.•lO
hnetn1.1 Ubl.i Sl~d.,.llllllClkl zcm•>JI
~Eui"Opil•, klOn:;~ tem.1tent jeR Klub
"'ł'Óktcuut Oto n:produb:ja ~
pn:cdsuw~<FP~Plnon~Sl=llll'lfl

mledllot)'IUti72Jr
(Kas)

Naw~no taldelio polityki em1~)1ntj, re·
klamypo!Jiucgozn~ezb pocttOwqo,ułll·

'Wllflillbonamentu prlCZ koł1, poi!UłiiJ'tC
mo.!:hwoit Zlml'lilłnl.l zruk6w poau>·
•'J'Chnali6mJC:Si~lnJCnae~lyrot.No

Od~kwlelnlawNBP~
"jOIIQuMdy~racftwł..

kbw-'ulowrth,.A·.o-kl.,ill,.
c:tw.ld otwarte po tym łen'nlnle, btd4i
optOC:tnl~nit.łntf:~

W~ue~uwllnnezban

ldtmpozost.Mwmoq,[)ostOSOWI.Mc:
wysokołt atopyprocen~OWiłdo ~
nle~naiUOPtlisldch

rynkachli1ansow(cłl.f8>ustalłłne.slt-

Banki
doZachodu
pujJtOI oproeentowankl wktadOw na rac.łlunb.chtllm'llnowvch.A":dol.arUSA

na 12mlesitcY-4,Sproc.,na24 mle~-5proc..,na36mlultcY-6proc~

na

12mleslfcv- 6 proc.,

na

24~-7proc..,na36mlesJecy-

7'""'
Osoby, klON pmd 1.N.br.

OłWOtzyły

riChUnkltetn'lirlotMI..A"... ~ait
obMać o naje~- bJrit
Wtymujt optocenlowarill M łych kontac:hwgltlrycłl zuad.dokotlc:a . . .
najaldlOitalauwwta~Dia
~OI)I'OOinlowenlrtracl'u\
kówWIIILiowvcłlwPKOSĄ,~

c. od P'*MY INJCI (dołw USA, odpowlednlodllloueztdnołd roc:znych. 2-1
3-łetr*ti):4,4,S,SI)r'D(:*ll.

Sandomierski

StanałetiM~otJuetrtpwS.
Mitru, lbzal D! pierwuy la;zyl ..h·
mi(łnłbSatMalmk;q.•. WJI29i IIJO
wydaM piC~"WUC" dwa roczniki płsm w

('ws)

mic!Uiep•lll"fli~r6..-rud.Akks.uv:b
Pattowsb, pubhb~W w !'lO wsparualy

kawo tnKZkl wydrvto.-ane w lrh!iUCh
odo11100 notyabma, połcm rł.ltneJO ro~u .ar:zeblcruam•", at wrcsme w lutym

ncco .Pam~tmkl SanckxnicrskłeiO", D-

noki, m1ast.:h 1\adrit.a\sbcłl, nowotyt-

w.c,.dnejl:ejaymroz1~,kl6res-.~w
ksi~ i r,topiskh onz dlwn}'d! pom-

MJ urb&niara Malopo.IW, Centralnym
Ob~ Prum)'Słowym, o ducJlidl Muzeum O~IO'il'e&O i wiele 11\!lyth ackł
wychlrtykuiOw
(JW)

prezentac~umiej~tnościgrynains

Z.OEXAWOSTll
• P!mmc ~bkool'liM znxzki poczto-

miCSlCUinOinlłeriałJoWiilcwscamtyt

lf'edlcOwanc pnu Tomasza
UJIZdowskiqo, ktOfy dldat na łamach

trumenc.iez zakresu 61at oaut.i w
szkolemuzytznej.Wprzypadku,ady
kandydat n prezentuje swoje umi~t
no&ci ns innym niż foncpian instrumencie. obowiązuje go sprawdzian
grynafortepiamezzakresullatszkoly muzycznej l stopniL Dodatkowo
tandydat6w bf.dzie obowi4zywlł ea·
Zlll'lin ptSCmny s~y umiek!nośC rormulowmia opinii i wrateń
estetycznych zwi4unych z wysłucha
nym utworem onz qnmin ustny z
podstawowych -..iadomości dol~
cythzasad i bistoriimuzyti, rorm mu·
l}"CZllych, rOIIkJoru muzyczneso itp.

mla torpniWWin M: na wysobm pollomte

llandlu filllchSiycznqo.

li'CulaułJ~•AD&llldopicrnpol4btKh

WlltiZI~

Wrdzl•l Pt4•&ockzay. Kandydaci
na wythowanie muzyczne ~dą musieli przej:ść przez sprawdz1nn prak·
tycmy, na którym komisja oceni Ich
dyspoZ)'cje słuchowe, &łosowe i manualne. Spra~~o·dzian ObeJmuje takte

wo powolłfll sp6tkl POSTMARK upew-

tom prx hist0f1Clllych pod tym Amym
l)1ułcm. W pletWSl)1nleRJ'("iewznowtO-

!WO)CIO pisma, _,ak UUIK:l)i w przedmo-

mUchzawienR·. Do.Pami~lnlbSando-

równają

tNrb-

Pamiętnik

odthwiliuka.un~o~~!ll~p!C1WRell)Znaa:b

poc:ztOWqOnasWICOewroblli-40.Pocąt·

l&łrokuwpro•Wono•Anchlmałlfll'
do~btowan11Waków.

Start po indeks (3)

oraz.uS1nyzhteraturyigamatytinru
historii. Na toleaium j~zyk.o...ym z
angielskiego (wydz. piotrkowsk.i)
kryterium przy~ia ~dlle eg:Umm

jęz.

p1senmyiustnyztego~yka.

Zgodnie z zapolłied7ją publikujemy kolejne inronnacje
o ep.aminach wstępnych na wy:isze uczelnie. Dzi(óiĄj o kryteriach przyjęć na studia dzienne w Wyższej Szkole Pedagogiczn~j im. Jana Kochanowskiego w"Kielcach.
Na mqisterskich studiach peda&Oł'ki

obowqzu;. d•'l egzaminy- pisemny
z języka polskiego obejmu_kcy interpretac:Jf. i ocenę wydarzeń i r,iłwist z
zakresulitenturyitulturypołstiejod

1918 roku do czasów wsp6łcz.csnycb
oruustnyzjp.. polskiep(tensamntres),historiilubbtoloeii
Kandydatów na pedqoci.t.~ o spe-~cinauczanie~tt.oweiwy

citOWinie

prndnltołne

w Wydziałt

Zamiejscowym w Piotitowie Trybunalskim obowiązY"'"llł ~zie spnwdl!an z umiej~tnołci plast)'Cznych,
sluchowycb i .... ymowy, epamin pi·
semnyz~ polskieao oru ustny
zgmnatykiiliteratury,ataktehistonl
Polsk.i lub biołogil. Wydział w Piotrkowłe pnyjmuje takte ch~tnych n.a fi.
loklsię.polst.,(stud11W)'b.Zenwodo

we). Wczdniejjednat. mu~ oni zdat
egzamin pisemny z hteratury polskiej

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra

Na kltrunkach: liielogia rosyjska,
historia, bibliotekoznawstwo, nauki
społeczne, nrządzamo i marketi111.
matemat~ka, fllyt.a, chemia, biologia,
wychowanie lechnieme oraz pedago&ib w przypadku mniejszej lub rów·
ReJ z limitem mieJSC liczby kandyda·
tów, przf.kcil odbfd4 si~ z PQmini~·
ciem przewidywanych byttriów kwa.
hfikacyjnyth.

Egzammy wstępne oraz inne rormy kwalifikacyjne na studia dzienne
w dniach 1-lOlipca. Termin epaminów na nauczycielskie kolqiajęzykoweprzypada 7- Ił wrzd·
nia.
Jtttr.-nHi•tHC:.a"eiwi«ttnJWW!.

od~ s~~
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KOIDU
Chęł

pnr,kd. altrtcli t:alych
,..,..,~ COSPHamw rolaydl
(GęNnen, Sitka, R)'bl i l.arlsk}
wu lłdewłędu obłd.t6w tdosill ~
"bkkltlt.
Bra.kjtdnak usta"'Y rtpi)"'QtyucypltJ uruemothwia spdnienit 1ch roszczeń. Wszystkie v.1~ prZYJmUJC od·
dzili reg~onliny A&encji Włuno.łci
Rołnej Skatbu Plństwa w Lublinit
O.tie5ię:łspośr6dtrzynastuwczdniej

istmej4tych aospodarstw w Radom·
skiemqencjljutprzej~L

Trzy - oarodniczc: w Ryczywole,
rybackie v. Piutowie l rolne w Łazis
kach - ma przej~F od wojewody do
końc:aczerwta.MimozmianySIIIUSU,

prze~tyc:h aospodarstw me
uleJło przekształceniu. Pierwsze w

tadne z

G~barzewie, zostanie wystaw)one na
licytac_k-wkwietmu br. Wjródpoten·
c:jalnyc:h dziertawc:ów lub nabywców
jest spółka pl'lCowniw utworzona

1~h człontówzałot:i.
Sp6łkitakiepowstalylubqwuak

clt orp.n1Z.Kji równie! w Sielcu, Potworowie i Boauszówce. Nie ma jcdllll tadnej pcwnok~ te~ się ooe
l.ltJI.kownibmi lub Mlłctcitlami
tych ppoclłrrtw. Byh pracownicy q
b!edn~ me sttć ~eh czpto uwct 111
wykup llkłldowyeh miesl.W\. Czy
wiłesiJĆich~zielllponosz.eniedo

dlttowyc:h _,ednonzowyeh

opłat,

np.

R YNKU

PGR?

,.·płat~ przynajntnle) 20 proc: no~ Dla l·

nyz.akupmaszyn!
Z sondat:y przepr~>""-.dzonych
....sr6d roln1ków md)"foidLllinrc:h wy-

stWISłJprtecietnie~necboc:ia:t:by

dla lUladania

ma, lub wytupu popeJterOWSkiCh
cruntów, a mate nawet W)'I"IIJmu
czpci budynków ppoda.rskich i inwentarskich. Nie ~e 111tomiast
zbyt widu am~torów do dziertawy
ziemi w innych re&ionuh; ziemi na}
cz~ciej lichej. A na pewno wa.le do
wyoajmu lub zakupu budynków, bowiem w nid;tóryth byłych PGR war-

donine zysli qeacjl, parcelowat
wszys1kle PGR'
Marian Kowalski z Wydziału Poli·
tyLi Gospodarcz.cj U~u WojewOdztiqo w Radomiu uwata. ii byłe

~::.:~~~=~~si~p

nawet 80

Powołanaustaw~zl9patdzlernib

1991 roku Atencja Włłsnołc:i Rolnej
Skarbu Państwa, ma do końca br.

plant~eji nn~Cru~yc:h.

CzyWJ~trztbiDUI~,hQ4CIYikoDI

PGR,szcu:l61nieuśte,tt6rymniq
dyś lizano prujmowat wszystkie nie
ehciane ziemie, mu~ pozb~ si~
grUntów oddalonyth na rzecz indywidualnych rolników. Aresztę.,WTIZz
budynkami, powinny prze}t spółki,
w których udziały miehby równie:t:
pracownicy b. PGR. Cytowana wytej

=~~Cb~~n!~!:~:

p~całemieniesbrbupaiutwa,a
nast~pnie rozdysponoW'łt je tik, by
było ono efekt)'WIItc wykorzystane.

alne, muSZ4 b)t spełnione pewne wa-

Na razie niekoniecznie dla celów rolnych.. l to wt•rue- zdaniero niektórych jest powatnym niedopatrze..
niem. Ziemia bowiem, szczeFirue

fereneyjne kredyty n1 uruebomienie
produkejilubprZynaJmmejoklesowe.
na rot - dwa, zwałnienil spółek z opłat dzltf"bwnycb. Istnieje równiet

~musidawatpłoey.

W Radomskiem, pWe areał byPG R nie pnektoczył l prounii
wszystkich utytków rołnycb, wyprzedat ziemi indywidualnym rolnikom
łych

jest motl.iWLlnacmiełltwiejsza,ni!
w Polsce północnej c:zy ZKhodniej.

runki.Rozmówc:azalitDdonicbpre-

motfiWCI6ć powoływani~ spółek prł
wa~dlowtiO :r.udzillem indywiduałnyeb rolników w ppodustwar;b
posl~~ układy pmtwórcze:
aorzelnie, summie, mieszalnie pasz,
itp.
JAN WOJ.SUO

stół

~ klzllll...-ula Ńę mllr11Włll rlbiJ~

biclłqa.Na pnykbd"OSMwKoftsticlroshp
wzrMia10,1proe.,wChnulnituolł,6proe..
awcWłou.tzowlcal2,4priX.Nłlaml.słm.in.

w'-iadl5-1lhMtiiiiM.

wOS,MwKozietucaciiUupKinOwmarcllle&O

lo.,UU,poł~IIChdutaruble.AkP*t
tywa.tryłlnic~łnlcupe"tłftila
patrubl')'nluSpldctpodl.t)'t.pca~
doftlwztOilttaA.upu.Zatlad)'~w

stupllllldawotre~~Cod,dol5twmmaw

ub.qltsoroh. WOSM w GIÓjell 5pldet ltn
.."u6ssl4,6proc.,podabcucpkwOSMwTar·

zkliJi;bDbkJ&rMiipbqttru.lllyl..z!.NaCO.

nobrztJIIISiłSZhle.

Dł01sz.EPIOSIĘT.-\

KJdcachpodwJ:brJty~A.u~Nbrlha400
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Ponad tnydzieści :iJ:ódeł finansowania polskiego rolnictwa
z funduszy zagranicznych, powoduje, że mało kto
ońentuje się wszansach ich wykonystania.

Wedlu&~daaych.wPoiJCC

obfitości

stil"ropam Dondztwa(obowl~od
1990 rotu z lenninem uł.OI\aenia we
wndniu leJO rot\1) został w pełni zreah.

ochronyrailin,maszynrolniaydt.

IIIOCJiilllmOW'eJdla~IOinictWa.

nitowanydlitfebywniedziałW)'Choł·

Niepokójbudlit musijcdnat mak, jat
111pol1bc: poerzeby, wytorzystanie wiclkidl pieni~ III &lf-bobc uniany Jtruk·
tllriiM. Uzdrowierut sp6łdrlelaa'd,

Deklitowana . . d ""' tetct mil»n6wdolatówiECU.
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wsi, tworunie nowoaesnc:; mfmtruUu·
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lOWłtiJ.Powstaiowtn,juZ06obrzezorp

daqi

wododu

rotu ub.

dzi~ti łtJ fundacji
dotlrtdo.ai)'SifcyiOSPQdlrsłwrolnyth.

tilkltysiFCfpodl,:tOfiOdoSieaklnaliu-

ibc:tPOiredruapcmocnnaMO'ft..,tarzyt«:hnadalzałcpj;;tsttbiiUilon6wdoii
IÓW i ECU, blhooyzłOiytb. Pnesttoda

&f6wna • blnery prawne i Proci bluroUI-

lefonic:r.na)potredytyinwest)'C}'Jnc,ma-

cyjnej, wybudowano wiclc-u~zcn et.~
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tracji tcreno~j. s~ i wspaniale wyniki
Dobn'ehprzytladówefcktywnq;o,bo

warciu tamy dla ocuku~ wbanb<:h

Iyane..Bctl,l}'btiejm~ianywustawodl~r

t}'wnołdowqpocl~łił!.Maponadlo

nyehfunduszywspicrancythpolsqwid,

lnfl4'. 4a·
nie ze stutklm1'P(IIctmymi i politycZnY·

nłe!teły,nltwielemotnaUIIIdt.Mote

ptypietwRanlczOICiiaspoiyłtowana!

jeszcte telefon,., jednostkowe I"Ol1ri~

nu~ioJObie:r.naknittylto111wsi.
W dzi~ttadl ~ron spnwozdali re-

ntalery10rialnc np. prQSBm hodowli 1»wydlodmianzicmnW:ów 111 frytki w woj

I }CSUt(J(SinoipOSłrzderut. Wrt~eze
niaofiCjalnesnnahtuh.,lładarue~du:t:y

wym~o~r ws:zcchop~.-r

sortow)'th..pt6banaiJZ.lforrnułoon.Dia

racjonalneJO

wytorzys~ania

zqanicz·
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thp~eni~prtt:r.obuclowęldmlnistra

CYJIUJITISI)'tuqimł,AC)'Ch~kracjo.

liiJUOStbw, oOra:r.wieltteaoobiett}'WTIIC

Próbf hokndmko-polskie w r.one-

nalrqoichwytonysliDSa.Napra~pu

pocencjlłupomotJtlóci~t}tJefettyw

niu nowoctcmqOmltczaniQ w Turołli
woj. lorntyMt.ic:, bez:pohedmc dosU;wy
ty."noki t USA i EWG, pasz, łrodków

benuliardy~wbiurka,aplllltt,tlrzęd-

nym -aykort)'5U.ruem. Na

dobr• sprl1l!l

motna uznał, te lylto Potsto-Amerytlń-

nll wylepnie jest Qdm. ,.magda".
nJJmmeJ- "lot" 1 "dema" ,.Magda" JCSI r6.,.,n1e:t najbardzlej odporna na mączntaka.
Odmlany bronro,re- z.re)Onizowana JCSitylko odm. "rudz1k",
ponadto 5ąJeszcz.e; ..&ros.so", "orltk",,.maresi" i"polo".
Chńes- zrejonizowane są odm.
:t:óltouamiste. tj. ,.dragon". "komes", .,&órnl" oraz bialoz.iam1sta
odm. ,.!>:lntor" i ,.kwant". Najwytej
płonowały w roku ubiegtym ,.kwanl", "santor\ a nast~pnie
"draaon", najni:tej ,.góral". Najwytszą zawartośt luskt 29,5 proc.
ma ,.dugon" i "góral", najmniej·
sz.ą 27 proc::. ,.komes". Ponadto są
jcszcz.e odmiany białoziamiste·
,.farys","karol","boryna", .,borys"
i Miloziarnista- ,.german•. Spoś·
ród mch tylko odm. ,.german" pło
nowala na poziomie odm. "santor", pozostałe ni:tej.
Psual;)'tojare-wuprawicznaJ·
duj~ Sił J odm.; .jag.a", ~" t
"Jabo". W roku ubiegłym odmliny te płonowały średnio 34,1
kwintala na ha, nl\ilepiej plonowala odm. "gabo". ,.Maja" natomiast

m•,~;!""~~t~m;OO:zt ŃSKA
WODR w Modllszew;kach

Wa:tnym problemem współczesnego rolnictwa jest deficyt
białka paszowego. Na wyprodukowanie l kg1ywca wieprzowea:o
potrzeba okolo 360-480 1 białka.
Rozwiązania tego problemu motna upatrywać w zwiększeOlu powierzchni uprawy roś hn str~tczko
wych, ttn. grochu, bob1ku, lubi·
nów. Ich zalety~ wlelostronne
Pnede wszystkrm zawleriJą duto
białka od 2Q proc. groch do 4)
proc.. Iubin :t:ółty, co detyduje o
ich wysok.iej wartości p~owej
Pozytywnie wpływ~• na tyznołć
i s1an fitosanitarny Jieby np. zbota
uprawiane po roślinach st"czkowyeh plonują o l-10 kwintale na
ha 1.1arna wi~ccj nit po mnych
przedplonach. Praktycznie nie
potrzebują nawotema azotowego, co pny aktualneJ cenie l kg
N-6100 zł jest znacznq oszcz~d
nościiJ. Duta rótnorodnołł: ga·
tunków roślin strączkowych sprawia,:tenaka:.tdyrodzajglebymot·
na dobrać odpowiedni. Na aleby
najsłabsze- /ubm :tółty. Na :tytniejszc; groch pastewny, Iubin
wąskolistny. Na dobre zasobne
gleby: bobik, groch jadalny, łubm
biały.

W ostalnich lalach hodowcy
dostarczyli wiele nowyeh odmiAn,
któreswą wydajnośc14 nie ust~pu

odmianom zaaran1cznym.
Wśr6d21 odmaangrochuja.dalnego ~ odmiany wysokie bez wą
sów: ,.kant", "opal", ,.kwestor",
odmiany p6łb.rlowe: .,ikar", "ergo", ..&niewko", "hermes", "szafir", ,.diament", ,.rodan"", "rub1n",
,.agat", .,ametyst'", "sol", .,elektron", ,.perkun" oru wąsolistne:
,.runir", "bosman•, "miko", .,legma". Te ostatnie szczególnicpolecanc są na gleby tyz.ne, wilgotne.
Rófne mog;~ b)Ć sposoby wy.

M

korzystania arochu pastewnego.
Na z.ielonlc~ lub nasiona polecane
są odmiany wysokie, pOtne: "helia",.,k.ama","stel\a","valra", na
nnslona lub zie\onk~ odmiany ,.fi·
delia", .,migc", ,Jaran", .,kormoran","crolka'",.,perkoz".Mo:tnaJC
uprawiać. równici w mieszance z
j~czmicmcm jarym l owsem. Od·
rniany polecane jedynie do uprnwy na nasiona są stosunkowo
wczesne 1 nlSicie "gom1k", "pca·
ro",,.g.rapis" Nastonagrochu wymagają dołt gł~bokiegG umieszczenia w alebic 6-8 cm. Spośród
odmian bobikUSIJjU:tdwieodmiany samokOOczące (o wysokości
o kolo 90 cm): .,tibo", .,tmos". PlonuJ~tjednako 10-15 proc.mte:J niż
odmiany tradycyjne lecz doJne·
w~ wcześnieJ i równomiernie, są
odporne na wyleganic
Odmiany tradycyjne bobiku to:
"nadwiślańsk i", ,jasny", ,.Slego",
"d ino", ,.kamir", ,.bronto" .,tom",
"alen", "p1onier". W ostatnich la·
tach dutym problemem staJe si~
poratenic nasion bobiku przez
strąkowca. Zaatakowane nasiona
przed siewem naleiy zaprawlać
preparatem ,.ncxion L" i pnestnepć terminowego oprysku w
tzasie kwitnienia i pocz~tku wią
zania strąków. Nasiona bobiku
wymagają Jł~bokiego siewu 8- 10

om.
Na &Jcbach najslabszych upra·
motna Iubin żólty:'".,topaz.",

wiać

:::~~~~:~;.;~.t:,S;~~!~:~~7e~=:
"pop1el", "cybis". Nasiona wysie·
wać na\c:t:y na &f~bokość J-4 cm.
Ze Wfilłdu na póiną wiosn~
mote nast~pić :tnaczne spi~trze·
nie prac przy siewach. Pami~tać
jednak. trzeba, te nasiona roślin
Stt"\Clkowycb do skiel kowania pouzebuJił duto wody, dlatego siać
Je należy jak najwezcśniej.
mer lat J OANNA KUPIS

WODR w Modliszewkach

strumicnj finatiJOW)'Cb. Tat oa.cki,.....
nydlilltpotrzcbn)'dlpolstiemutolnid·
wu. Sł)rawalym piln1cjsu, te podpiJYWll·
ntlł'ZJ,dwa blatemu umowy korit14swój
prawnyblqwnieduJimaasie. Klonat~
nuast uchoe udzielić koleJnej pomocy,

Rolnictwa l Gospodarki :t~dowcj.
Oebl!owll nad lym ~.KERM itp 51)~
waoczywina-tryzyspolstiejppod.utl

są doskonalą paszą

zapotrubowlnieukłld6"pw::łw61"QJthby·

toUojed~~mltb ntnlt) III! WIIWCU

Dziurawy róg

Rośliny strączkowe

mUnlcowłna.WokrCiicprtcdiWI~CCUIJ"Al

WIĘC!JMLIIA

ilkUWifCCJ,Wit.acklniLanK~~t~IIJłNhzya
1,4PfOt..•T~al,l,rac.AJe
WU\a lbW, te" kllh ~--h ...
c:wWcb 'łłOJ, Udccbqo w .m~lqO rob

,.ars". Wysokor6wnietpłonowała
holenders~ odm. ,.mq;da", która
dopiero wchodzi do uprawy.
,.Art" i ,.lot" q przydatne do uprawy na &łebaeh słabszych, o n~
mniejszych wartościach pH. Warto dodać, :te najbardzłej odporna

tfW\Xhi)'JOdni S}'IUICJIWikupict)'Wtlbyla

stup_IOIIOoWitlc::~mlctanlł•nrcuu·

*'

Pszenica- odmlany jakołdo'fle,
o wysok.iej wartości wyp1ekowej
to: ,.sigma", ,.henika", .,alkora",
,.orne p". Na,iwrtsz4 jakość wypiekową ma "sigrna" lecz plonuje
na,in1tej chociat jest nłijbardnej
odporna na mączniaka, rdz~ tóltą
oraz septorio~ liści i kłosa. SpMród tych odmian najwytej plonuje
,.henika", lecz jej jakość jest gorsza. Odmiany o zlejjakości wypiekowejto:"eta",,jota"","hera".Odmiany te plonuj~ wytej nit jakoś
ciowe.
Jęc:::r.mJeń - odmi.lny pastewne
to; .an·, ,.bielik", ,.dema", ,.lot",
,.k.łimek",
,.naarad", ,.edpr".
W roku ubie&fym n~ej plonowały: "lot" i ,.nqrad", ~ni1ej
sześc~owa odm. ,.k.limck'" l

reUal~jlkourruuto""'- aUintcresowanic
kupnem ;est hediLIC. W Dł;rc:JIC 05talruCh

. litlad hib·

pofÓWIIMII•zt.51.11$1Cmwpopnednlmt)lfMIIIIII byt WJiRJ' wt WSZJ~łbcb trzcdl 1110jtw0dztwacll• "11 ktded1m o 7j PfO'.. " r.
doatlm o 2,7 proc.., w JJrfiOI:xzatUII a jJ

Odmiany zbóż jarych
zalecane do upmwy
w woj. kieleckim

21oe:tehu~wSclłlOWlC.I'oda1PI'-.cot·

m.tj l apdqł Sk•,.t Pn:ridnln NtJk.Nwlll•re:•Hsi~• Wilar~"«J
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22-874

__

POSZlJKWĘ

IPfudt.t.urnianl,~.
1Utłc41,Slenklewleu78,~s-11

.lordll caprl" 1191101

Ookumlnlleft

877ft

8944/r

SPRZ.EDAM ~unik. Tel. 2&-154,
32-45-73
11513/g
Plflc:ZOw,tel. 746-91

bupit.tMolel'ly,~oblługt

cu. 76. &6-1H1. 66-05-93.

12000.000.
8707/g

c::eglt K-2: Klllcl, 81-52-26.
0698/g

SfiRZIDAi04PQR'IPł z przy8'ofrlk4,.
1 ~ do .tll.rto W-200". ~

1

WI'M'I.58.

............,..
~1-~·
tNtERLOCUili
AGENCJA:

~

z

~~K~

ÓÓ~klkii.Om•lkll1!.
863CII'g

lluńcMnit.Killci,S21-S5.

KUPIĘII'1:ypollojowe~buctc~Wnł
ctwo ~ plflro. Sprudarpdwupokoiowe
komfortOWI.Kielce,32-49-6ł. ~lig

ŚPRZEDAM miltzXanil kom~
35m.(041)22-910.
11562/g
DOM okollei Kielc zatnlnlt na
lllłlukMilłub8PQI(iMI Połreclnlc::twa

.Kontrałcł".~.~76.

8101t

ÓÓ WY~QA tklep 35 mtł.tOW,

es

rnetrOw

8697/g

K.ltłce,31-34--49.8701/g

BIURO Pośredni~ Miellklniowe·

r.::.~i~~.~:

321-401 - ztrr.eny, kupno-lpradt.t.

~~me~O~

Jotell, puty -nowe. Tli 2&-475.87021;
SPRZEDAM.tarper~t 0 (19iir.).
Cl,21-712(ł-15)

!(MM..

8699/g

sPRZEDAM

.mertldiM
l 23"
(1971r.). 3!-52-76.
8664/g

DO

M--4

KlolłCI,

8667/g

WYf'WĘóA budynek 200

Kilłc::e,61-87-87.

m.

8665/g

SfiRZEDAM kom!ortowe M-4 pny
~lprat8ni.Klłlce.teł.253-19

8329/g

POSREONiCTWO: Mnlc::horno6cl,
mlealklnla, spnedat. wynt)lm. Kltlcl,
66-45-82.
81571/g
SPRZEDAM netariilinii miltzluonil-

ŚPRZEDAMki".....VHS.pannonic
M-IO"tllf10Killc..321--566. 86621;

dwłlpok(ljtz~ok.50m,lplftro,

.rrr-t'

KII~Cenldouzgodnlenlt..PowaJ:·
!'llołtrtynumerl719 .Słowo ludu' Klll-

sPAZEDAM

(1989), cena

30mtn Klllce,547-S3

8681/g

PROOiJt(CJA&itllk. Klllct,229-24.
821Sig

SKLEP gll.lln - tenokot.e opoaytt-

6k1.10ełcł,l.ll.

Nmll CUMOI'IIj 222, ltl
283-ł8,od9do 18,tobot.I9-1U178/g

c::~\"li=on~~~
825&<g
nit

komlorl OMidll

a-roll

Luóowotj w

8719/g

c..

504-21

ł4181g

c::..";:~~-{881~
śPR2EOiiOM
25-253.

Skład

•• s-

(1985). Klłlce.

reklam: "Exbud

ł63Sig

13~

_REłWA.lT'RAAC"
Kłllci,S57-92,po18.

KUPIĘ.uatilregllł"~w
t.rdmdobrym ...,.(191W85r.).IGII·
ce,61-o9-23
8734/g
I<U'IĘ oponf óo .lUka"

Kila,

50-02 1.

1743/g

śPRZEDAM .1111.1 1251)• (1984 r)
Klełel,

Mlhomltttwkll l 8

iJKiADANE

8742/g

ii&JdOWY,

bOI.ZJtfli,

.....,

-łustn~araq.kłe,oneN.nt•solu."ultlatr·

-lkwozmywati sc.towe
- dywaniki lutenkowe w

pu~elowyor;h

tolo-

~•
-ltolltt rozprpntrqu~

ł7351g

Proponujem)' taltte: stolarltł PCV l drewn111114. IJ'POwt i

1'111

umllwteme

-l'łOWOŚĆ:dnwi małlonioweotwsrdokłcfwulttoCme
prult~IWllrdolłd~bu

Din nrm- ceny bez podatku obrotowego
Hu11onbo:
Skkt t1r.owy:
Ktcloe. ul Kokjuszki 6
Kielce, ul. Pańskt S4
tei.S16-8J,S6G-ll,S74-91-ccntr

fuS26-71

mlbll. .Dremont" Klllc-l,
31-79-66.
1730/g

80•

11989 r.)
873Vg

SPFiiEDAM .FSO 1500'" !1988 q .

Hurtownia "Armer'
~.

ul. H•Mnówek 20, ,.,.fon 530-88
dzielnica Hftrby

Kitłct,32-46-97

.POlóNEZA-

117-217,po 12.

ZATFiJółiĘ ktmllnilny,lriOfltltyl,tOw~IOboła.nl.ozklłL

Skal'!ylko, III
17-20.

5!-2ł-31,

w godt.

20700/tk

SPRZCDAM .uno
Siflnno33

450S•

!1M9)_ Tel

SPRiEtiAM .12&1" .bisa'
(1990). Kltb, 6!-o5-J4.
8758/g
SfliUEDAM .wanburgl" (1987) plukowy, 011'11 19 500.000. K*c;e,
31-91-73.
1744/g
KUPIĘ

JtdnełOw,
202/j

P!UdPtllt

631-81

.óPlA

(1986/!tn

hurt i detal

K.lt!ee,
1721/g

pgea)

·śruby. w*rętydo metalu l do drewn•. bl«howtlfty, nal<rftkl. pod·
ldadkf,ltołkl, uwleczki, nity- powytUft~•ttJioWOC)'I'lkow.ne.
aluminioWe, miedzlaM l rnosiftne
• Elekfrody- ER 146, nlerdztJWnfl ES l wonremowe do~
wargonl'lt
• GwotdzJe twdoWf8tt6, &loMnkie, b.
• Pn;tyl druryeynowo-dawWne.
"Onq~walnlcze-zwyldetllt 4orazdo•lltomltówł0.S.• f,2.
· Drut wuelldego rodz.;u Od ł 0,09 wf4z•łkowy do ł 8 pnedw·
odgromowy.
• R6tnego rodUJu Mtld- podtynkowe ~do oelon6w. pneclw aw~dom, ogrodzenJowe oc., lub pot~/if~Une PCW, mos/flne.

Zaprosumy od 8 do 16

KADETTA" combi diesel
62-73-56.

....,,

Ołtr~.

M-5~mlubzal'llienlfnt

l'l'll'lllłwi.Klllcl,554-08.

SPRZEOAM

690rłs

piekMn1k eltrktryclny

t~.~Ooplec:.nlll

pelltttu+ 20grulekł~ 5.000.000,
eltkti')'ClNimtłZYI'IfóoktolenlłoPtków

8705/g

"rnnikl"umlnlowttpokrywMII30ar.t.,
ltolyn.llrllólzar.ulladl.mlar.t.2,•·
QriOMY chtodnlcu ar.l. 5 {aQrt-), Pl·

eltkl~

wldtdwymlenny-1~

+ grułld

Wyrazy głębokiego wspólczuda koleżance

EWIE FRĄSZCZAK

15,5 mln. bl·

z powodu śmierci

OJCA

rownildc:l'llodnic:.NRl.4.Starachowlcl,

.21-90po 16.26--!6do 15.

149/łt

541~~kuPł-~

MEDYCYNA

..

.......

(M) apned.MI.

budowli.... w Cflnłrum

8355/g

nJ'Chrlrmwlosk~th

-«l'lll'lllt•luienltowswloslta,aaUipolsb
-bbill)'MI"..Itowe w tołonch.!Oiłrm. c:urwonym., tłotrm. biłlłym i cnm:~m
-brodziki

887Vfl

KUPIĘ dEIIItt'

.,..,,

-PLYTK ICERAMJCZNEtn.«hrenomo- kOfTił)lcly łu1enko.oo bopl.ej kol()ł}'tt)'CC

EKSPRESOWE

8705.SL"Klelcl

ŚPRZEDAMdom.Klelcl. 431-19

AI!1YKULÓW WYPOSAŻ.ENJA LAZJF.NEK

Mirtynt tgubilll

.....,~··knlniowe8Rl.9001
7001800,Iodnll•luminlowri~IZL.po

LcnHI (l trentm1 Tel.

śflf\ZEOAM.biM" (dr.). 61-20=33.

WCióESlYNSi<A

wruz kotttm

łubnatr.tlewylotowllzKIIIc.Ołll'ly

liiTOiMWEMY SlANO\lMOIIIJENIÓW, ŻE ROZI'OCZĘLIŚMY
BIEŻĄCY SEZON BUDOWLANY
NOWYMI A111AKCYJNYMI DOSTAWAMI

cłt-~Ptmdt.t.Klelci,Krro~.f,Jg

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEOAM 'flllciWI •ll'ikCY!i'li tuk·
łlubnll

~nycłllllylkownlk6w.Klllcl.
Słow1Ck.lego21, 111.151-11-SII. 882/hk

_FOf!OA ESCóATA t
Kltlct, 66-09-31.

MAiZENSTWO poRUkuje kiMWill

DO W'fNA1E,OA
32-58-81.

grtrnOwKPIFI< dltblutrKhunkowychl

ł69Vg

m-centrum

wynljem.Peln;aobllogt~nwna.4390/g

Si'RZEOAM.ntlll26il"l1991) Tel
po 16.
8685/g

.w:J-ł3.

rUpocM.UioWIIPIT)-k.titolprzycłlo
dOW-~handlowt-lpn:l!dt.tpro

llgitymK)łlt~P$.

.t Ptlhb 14,15-I I IIOtke
ool.l41/574-fi.S16-13..... 13
CnH I/Sli-71,dxOCi l l580

23..

85a3Jg

ZIJBiX. 8Uo m;;ll;- Nznl·

nilłypovrfl.

Piłlc::toWto-dlllłlln<»the.ndlowa.Oftr
tyzc.l'olł klerowae 8697/g.SL"!Oek:e

doiiiiYMifcla

2łotll

68--93-łt.

Kletce.

66-30-98.
8691/g
MIE6ZKANIE do W'/l\łlitc::ła. 27-842
OOWYNIUĘCIA.Iokll36

łłu111Ddllsp.tl.l-

.

Olasecl<.l

iJiiill)lEi'iA!Imly~-~

dt.t. - - . .Teur" Kl*l.

kupno,

wyS'III'ilt38(1 1 -16'),tll463-63.~

milukanie

~lntMkludowllazsitw~

lkllple. IOtłoi,~ 1 7A3nld

SiJPRtMO( ~- PfOdl.*·

nolM!usD.~-~.IOiłc::e.No

66-45-11we'M'I.58.

lłiMO!robraOo73.WI. 504--21.&354/g

m:~~~11it

QiliO

obsługi

tNSTAI.WEMY DU2:E SIEa SKLDOWE
EpOS to dute moi:llwoki l konyśd
Twój naJlepszy wybór

c:ia~)Kitlcl,uiBoil

643/t

Glow.c~"'~

~

r

~AASZA p.lllnltrit t odM! w
hurlowni.Migo". Kl*l, 463-80.6925/g

LOKALE

kłonl.payczlł)kf•~ldolk

przeznaczony do pracy w;
hurtowniach
supermarketach
sklepach
restauracjach
kawiarniach
barach szybklej

LekOW .Gnmi" Kletce,

I.II.SdegienrwQ06zatrudnlpn:l(tlti'IWI-

ciell handlowych. I(Mice, 61-11-11,
61-11-31
8882/g
fióSLłlóAM AI'I'IOCłlód o.ol)owy
COT.Ibl, ctebm na olerty Kitlce,

I'IWI•.....,ejów,

(ITIIRIC 1992), ceni
tetsn-71.

.

KOMPUTEROWY PUNKT SPRZEDAZY

PRACA

SPRZEOAN .poOieza

caro'

IUa,GarbtrlkiUlll.

(1992)

8979/r

SPRZalAM

piWet ..polonua caro

SPFtZfDAM

.opli.

16"Ua.tel550po:Z0.
~tt.t·

Kot'ekll.3&--47

B1uro RekJam ,.Słowa Ludu", tel. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18.

8978/r
1983 r.
BO

skladają:

Dyrektor i wspólpn~cownicy z Terenowej
Slllcji Sanitamo-Epidemiologicznej we
Wioszezowie

Redakcja nie odpowiada za

"""
lrdć

zamieszczonych

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra

o&)oszeń.

SŁOWO

NUMER91

OGŁOSZENIA

DROBNE

REKLAMĄ

Z

----

frMUtr.i110-

PmGiębilrsnr.
-"-Do..-.-l!sł111ft' ..OO~IAK•

SICLEP AGRO METAL
..._W. POLSKIEG051,1el.61-41-1l
--~MSW
-pOn'ipJ'Qn.lo.IC

Bojsu..,. k. Tydl

....,,

IQ.Jf'IĘpmdpłett 10tłee,31-79•

USŁUGI ~ .K-406" oru: • ·

mochodem .tatra•

81-22~9.

Tel

527~

8693/g

NOiJTANIEJ

elełttr)<clM

uelugil

31-66-0S
KUPIĘ prudpiMf - pilnie.

leł.637~22.

RlóDm.

8968/r

IWAĘ utvwne ~ clll .-.11
oraz PMlocłłlo pllłukowy ~

31-88-03.

8&42/g

8673/g

ZALUiJe:

31-27~7.

vertble.
287-89.

IOtk;e.

Mnlg

to.t86Wg

~

UKlADANIE gluutr,
c.. 562-21

IWf'IĘ~.I<lelc:e,47~!il

lRANSPORT .'łOI~" 210ny. T... a&-12-21.
68i14/g

IWPIĘpmdflłlłf 31-11--st.idófg

265-91

Kllf'tĘI)!Wdpłltt t<~ea.S:2i1.po
11.
8711/g

~
6823/g

WIOEófllMOWANE.

napn~wa. Teł.
6578/g

PROTEZOWANt

502-52.

VERllCAL.E.lalulle. rolokaNty. Re*

gwwanctl.Kieb,61-24-2e.

80'23/g

ty~~~~;~
MN...óWNit

USŁUGI
ciL!Oeb.22447

7639/g

'MOEOFILMOWW.o.n.o.·. Klflł-

e~.31-92-58

181ł/g

DOMOFONY

Allrmy ~

nlejaze~nla.~.5-52-39

noug

V.WZJE.~.31-59-łt.n431;

~
5659/g

-

61-01-33

lALUZJE,rnontat, Ml)r'IWL~

~.

CYIU..INOWANE,

&1-a-23.

5795/g

76711~

SiidARZ c:tornowy, Kiełc., 424-54.
,..",
bóiOi5fóNY,alarmy.•O.rma?', ł(leł.
c.. łlCI-463. 2e9-S8.
3aalgd
~-l-IChoclnle,pOI.a>e,

•'"*"-

wszyatkll. rod.Ziił' %

S:ybko.

l łJIII'!Wincłl! lniad ubezple-~.Ofllnlje,.......&ryW~

IOHdnie,

~~fJfl.ak*łlnlłaiKłAIImiO

W)'dl.S.am",IOełci,Potl'lor.U11,1M.

3.2-2G-72.489-04

vsmcALE.:

bil$

Kielce,

31~5-56.

701&/g

....,,

TIW-ISPORT l l KielCe', teł. S5-123.

NN'RAWA tełewlzoi'Ow, pnesłrl]e·
IM, piloły, mgr Wllc:lak. ~.
łl-20-40.
702&/g

AIJlNClłO.CNł&-lel.33A5CZi=

~~5~M~
tnyeł\Wir\lnllllcłll'llłyl:hmll-...,ch

NAPRAWA
32-50--80..

C'VJitLióNANt !102-70

&ii91g

ZAiJJZJE:KJM:e.Sh-ii

&511Jg

NliJiRAWAiodOwM. ."._. ~-

tycznycłl.. Tel

458-44,32-64-40

SUfiEfiJSZCZELNIOiiNEO

~

'""'

lll)lcerb,

!.Ilu$,

66-7......

n~pn~

drWoi.

8427/g

NAPRAWA. pnntra;1JIIe wiOlO. rtv

(zachod.-.1

~~

31-60-00.114651;

WIOf.OALMOWANIE.
222-28.

Kielce.

...,,,
11042/g

CYKLINOYO'Ni( lllcletOMnie 101ió.-.llnlo~.31-7&-71,

80821;

NAPRAWApltcyii(M~I(łeł..
Q,IS1-2ł-ł7
1'97&1;

.~m ~r
7195/g

1,5LI<lełc..S55-40.

.SESr- dodt.t~u:w~ tln:WI. ~-

22-106.411-74.

78561g

ZAluiJEpoa:m.,pior10'4,taPICif-

q dn'wl. umkJ. Klfice,
31...()4-«J

31-ł9-2!il,

1540/g

RTV- n.~ prustra~ Klei·

ce, 66-75-011.

7488/g

CYKL.N:JWNE

31~4-11.

-

likierowatWe

7500/g

CYXUNOWAME. S0:27Ó

8500i~

NAPRAWA. paltlirajenie 1'1, WideO
!Qełc41,555-tł.

NAPRAW,I,
66-14-94.

fAPETOW.-\NIE

32-27-03.

864CIJ;
lodOWek.

-

m&lowanle

8646/g

lJKl.ADANE glazury -

570-74

Kielca,
116341;

rachunki

1712/g

ROBOCZE
RAJSTOPY - .FENIX"

.....

PPH "MADOX.. KIELCE,

•I.PHniillb.59•,
łtl.ll-1•-91.

4$6/(lD

ooi"-'CHA'"-

ZAPRASZA NA

.. , . ,,
KURS PRAWA JAZDY
KATIOORH A, •1 T.

ll~brMll.IV.I.łtJ r

,,

f

',,

pnp1erosy
i zagraniczne,
bilety MPK.
tabletki od bólu głowy.
bntony .. klcx"
krąjowe

gumy do ±ucia
ortykuły szko lne
papier toaletowy,

UWAG.t r MOtUWOStlł'I'LAITWDO

"Miwex"

"

11'1/. .

....,...._ .

l'olifo•ka 17: 17: 17

GOD!VrCHII.ArACH KAtDAOSO._,.
K7Ó/IIA ZGUW' SI! Z TYM CX.I.OSZ~
/VICMOTUrMAJ,.-.c .tA.tAillłl!l~

't-,11

podpt1skl,
~

Chwa•tox

. ....-

PlASTlKOWE

...w,

MASZYNOf'1SANIE ł1-73-2G.
1375/g

.,,,,"

rAPETCM'ANE: ".,_",._ 4Ci14i

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

~.fG*e,31~12-15.82'S7/g

• HAóES"-OOdllluJwedmll'l;rownllt
.talowi.Klelce,31-29--e.J.
l!iiOOig

:~~·&::;:.~

ln1. Clchowlld, SO<l--45

8334/g

~1.5-J,StKlełct.

487-57

1359/g

ćYKlJNOWANE,
32-28-98.
CI,

.. ~rM.

'""

TRANSPORT .~ 608"
872\lg
1Gelce,66-31-()5.

zapraszają

,,Fea.sibiLi(Y
Odałl

.......

maritetingowe

BRAMClfONY. Klelot, 434-7b!il

iN1"ERKóMY

biurowe

Dzieł~

• strategie w zakresie produktu
• str8legle cenowe
• strelegle rynkowe l promocyine
Dzień drugi - 13 maJa 1993
godz. 8.45

e godz., ćwłczenia- 4 godz.
• pomysł przedsięwzięcia
• jego geneza
• analiza marketingowa

• mocne strony firmy
• szanse w otocz.eolu
• ryzyka l zagrotenla wewnętrzne
• ryzyka lzagrotenla zewnęlnne
Kwalłfikac:l•

godz.13.30
kldry menedt...-sklej
wykł•d - 4 godL

• Ol!tOboWOSć l predyspozycje menec:itera
• aystem oddziaływań motywacyjnych
• samowiedza l samoocena jako warunki
sprawnego dzlatanla

•personel
• t'lannonogram wył(onawstwa

• analiza finansowa

przedsięwzięcia

l<ielce,

434-79.

8234/g

DOMOFONY. toetc.. 434-79.82331;

TOVI ARZYSKIE

l) udxbl w se-lnarkun, aakrialy sdcołe•łowe, 3 obbdy l J kolacje

1.700.006%1
Z) M aocleei •

~ottlu

EXBUD (pok6j 1-esob., inladanie)
800.000%1
Katem od osoby 2500.000 d

.El.OOR"-~~Piń.lli.O...

Klfltc., 483-łO

57SSig

JUió'łbF!uk:lusoM,rii'IOmOMM

111geocja poa.zulwfe atrakcyjnych peń do
t~rzyst-Gwarilntujemieszkanle,

lóe1lne Wlfl.lnkl finansowe. WlfUIWI.
35-93-33.
6392/g

MlMJS::sHóP -

.

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

l mocnych stron
uans l zagroi.-\

,.Ftlasibłtltystudy"
wyłl;ład-

.........

trud -14 rMja 1993

AMłl.ta ałabych

wyklad-3---3-

"lokaliZacja
• projekt operacyjny
• projekt organizacyjny

r~

.sćudy,,

z Polsłdej f.Aitdzynarodowel Szkoły Za~unla w Warszawie

pMrwszy - 12 rMja 1193

Słnl~

l.lt<ŁAOAHIE

boueri,

l MARKETINGU

na seminarium 12 - 14 maja 1993

Zajęda prowadzą wyłda~

·zasoby

mebll,zatluóooJMwntk,NIIftllpe.......
cu, lme.Kiek:e. 66-26-ł8 (9- ~~~

sobota 7- Z4.

j ~~~7-.~

SZKOŁA ZARZĄDZANIA
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M~sce ~~l adres holtla:
E:<BUD - CE..VJ'RUM BIZNESU Kielce, ul. 1\tanlft.stu LlpCG"'tJO 34.
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~minańum ,.Feasibility studY'. 12 - 14 maja 1993 r.
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- eleganckie l funkcjonalne komplety wypoczynkowe
-zestawy pokojowe
-komplety jadalno-kuchenne
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,.podejna.nych"' sarnocbodów
wraz z nazwiskami ich posiadaczy
prubuno w końcu tlW'CI br. do
Biura Docboduniowo-Siedcze10 KG Policji i Prokuratury Wojewódzkiej w Kielc:ach.

Ludzie RJ.Itkowskieao twicr·
dz4, te b1111b:td7lzalepłbawula

,.Rutkowski'"

RFNorulue-...dtodJ~
rowue r6Willet w Iitlcac:IL &.,ię

-·-

..... 14 ................._

Zapytany o szcze&óly ~f
Wł. ~pc:a

dyrektora biura

odmówił

koment.l.·

~cłl~wHIIoUtapqe

na.-Ziotytemoficjałne:uwildo

~ . . . . . . . ."*~da
llAG:L Dwie osoby ZOllały jut zatrzymane przez polkję: w lutym br.

mienie o

Niebezpieczna
-..so-·Joot•SeJ-ieJabqraponale*lta,~eczac

-

powiedział

w.we--

=r~~~~:~

,.s•, n• poniedziałkowym spoib-

alu komł•i zakładowych. - Ceyrtionc ~jut próby politycmeao

p~pstwie i dziwię:
ę, te kielecka proturatura nie
wszc:zęh.jeuczejledztwa- powie-

ski'"rtieq-naruie-~
poniedziałek przeKo65kich pracownik

W miniony
b~4CY w

KG Polic;ji powicdrialnam, te pod-

,Kte zostaJ:1.4 czynnoki sprawdz:l·
j"ee, dOtytz4CC samochodów z listy "Rutkowst:ieao•. Niestety, nie
ujawnił azcze&ółów o jakie samochody chodzi
Rzecznit pruowy KW Polic;ji
... Kielcach. AMn:tj brył ołwiad
czył,teolprawicl'lic:nie wiciodellłł nu do prokuratury.

(IIS)
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!PłllbiłlnllwiiVD-IIX• . CIJ-• ,_..

dzlllb.ct11'riil...,..,.,.u, •wum.
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SIF.LPIA
łUZI.IłlllAGl.CIUSJUOf'OLSII!&O
(()MW...._ T.wl NOT • W...&łJ •
~llf . . . . . . . i~I,..,XIX •

-

,....._~*abiatiiW.....

Mle"Teą..w.-t-111U·I1.•poeieRialb

Najazd zagranicznych
W.sp6łpnc:asospodan:z.alkul

turalna była wczorl,j tematem
spallania ambasadora nadzwycz.ajneso pelnomoc:nqo Białoru
si, ~ l.eeuwa SkAl z
wojewoclił
~

kicleekim

Jftde:•

.UtllplX)'~~wy-

,.s· .. - - .. - -

przewodnic:z.IJCYD'
Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego w Kielcac.b Wtjde-c~M- c.:MII oraz posłem".......
..-J. . . liruHa
Po południu ambuadorbylao-

..-

ściemstudeot6wWydzia.łulan4·

podpo~d.kowania
mające

zwi4z,ku,
n• celu jeso osłabienie.

Zdaniem W. 8artocza, ...._

.. --c;,tl6rzy

c~ działlt politya.nie musą

szukat kOAlicji z innymi uarupowaniami. Obecnie tatd.t propozycja usuwowa jest motliwa do
pn:eprowachenia pod warunkiem
poparcia ze strony SLD.

O.Ol

dZania i Administracji WSP.

11-.e Markluli l

JeuH

Moeller z Beralq (siostnane&O
miasta Kielc w Danii) rozm~.wia:łi
kiełcdim wojewocliJ
~wej konferencji

wczon.j z

o

n•

Długi

"Fosko"

PJ'łal 720 praco..Ukom. W -.fbUi-

130 osób.lmftiejszellle

pl'lJ'Jęteco

propa.mu upnwcz.eco.
Program został zaakceptowany

przez Ministerstwo Przemysłu i
HIUldlu oraz Ministerstwo Fmm36w - o czym poinformowmo
wcwnJ kierownictwo ,.Fosko'"

~-
Konkurs
"Poznaj
świaf' 103
Wspólnie z Bluft.m 'l'luystyctDJIII. ..Wqlde,.. w IJelcada
(al. BuC2b 55, td. 518-36) przyaotowal~my seri~ konkursów ze

znajomości

miast i ~w, do
których ta ftrma organizuje wyciccz.lr:i i wczasy. Trzeba prawidłowo odpowiedzieć

na podane nitej trzy pytanja, wypcł~
kupon konkuriowy i pnesłlt ao
pod adresem BT .,Wojdr.r"
(2.S-S0211elce, Dl. Bacda 55). by
wziąć udział w losowaniu na&ród - atrakc»aydt l wart:ńdo-

rowywania odpadów, która od~
dzie li9 za roll: w kieleckim Centrum Biznesu ,.E:zbudu".
W dru&im dniu wizyty w Kielcach Cenni ~ l l1n
• przedstawiciele firmy

Sdaolł

koMUitin&o~. przyaotowu~

proararopomocy dla Połald- interetOwałi ~w jaki Jp086b

rnies:z-

talłcy IGelecczymy, i:tón.y przebywali na stypendiach w Szwy:arii. wykon:ystali rwo.M ~IDOiić
tamtejszych daiwiadczeó w pracy

lll'DOI'l':lldów. Z przewodnic:z.t·
qm Wojewódiliqo S.;m;ku
Samor14dowqo rozmawiali na
temat promocji oczy5Z.CUlru
eli:oiOCicznych.
(d)

temat oczyszczania i z.qospoda-

Wypowiedzenia dla 720 pracowników

zatrudll&e.llla wyalb z

11-ll, • llioliiDde • piz.II-U
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MI.JDA · WYST.I.WY

kolicznoKJ.. w tej sprawie.
Zdaniem szefowe;j Prokuratury
Wojewódzkier;i w Kielcach, Alek·

~~t.la.,.merc:t4a"I"IO,..U",.wkt6-

11 • .,..,....~~~~~r~twa TidcuaSąpori!ep.
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nych marek RFN. - ,.Mercedes"
miały pn:eb1te numery
nadwozia.

ce do wszcz~ śledztwa.
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Kradzione, a jeżdżą
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-o167.-4J, IIILPnllłl·m-ru. wsw - ~Kii,c
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NUMER 91

Detektyw Rutkowski ujawnia

Co, gdzie, kiedy
M .... ·li ......... IIIMIIItftlllb.
......,...._,..,_,SWa_....
......

KIELECKIE

Jak

powiedział

nam tymczasowy

kierownik, Boada.a WlłkoWJik.l resort przemysłu i band lu (orpn zalotycielski) f&Odril su~ oa ustanowienJe dla ,.Fosli:o"' zanądu k.om1·
sarycmqo, ale me ma jeszcze decytji personalnych. Zacdnie z
programem naprawczym rozpozUlt.&Ww ,.FoKo'"
w C:ara1rckieJ Gón.e i Stoplllcy.
Zwolruenie ppowe 850 praCO\\'·
aików spowoduje dostosowuuc
z.auudnienil. do liczby zamó~eó .
~ lłhldaQę

Obecrue

,.Fosko•

wcuśnlejae

realizuje
zam6wienia cD-

portowe oraz produkuje obuwie z

z.apaJÓw surowców. Realiz.acja
pozostałych :z.amówiel!. na ponad

O,S miliona par obuwia SlOJ

pod

znakiem zapytania: brakuje środ
ków na zakup surowców.
U kilkuset wle:l"Z1deU ,.Festo•
za!~ ae splatJt

153

.nlanłów złe

t;rcb iłu&ó•· Pooad poło~ tej
obj~o
post~ie
układowe z wierz)'i:ielami. W ub.

kwoty

mies~cu .Fosko• zwró ciło li~ do
MFopat1.DCJ9 na ISOmiliardów
zł kredytu . Odpowiedz:i nie m.a..
Bantt nie cbą rozmawiać o kredytach bez f7.4doweJ gwaranc,ii

(IIS)

"WJcb~ Terminnadsyłania
wypełnionych

kuponów upływa
po tyJedniu od daty dzisiejsz.eao

tontursu.
l) Do kt6rep ,..._. ulefil
Lofoty. Vesteralea

ardalpeb&ł

IS,itsłterzea?

ll '"" _..."'

eci.,..•
Jtaro--

adasto połeł.oae aa terełlle
f1łn1dt Teb, w kUrym zadlowały
... ....,. ..eW<)i...lyÓIAmo--Re z ftouma ałp..atyCZIIJ1DI

--07

Nqrody w kollkan;le z 71rwłd·
Kamlla Fałbu

ała wyiMO'ftlł:

sb (Radom, ul. Osiedlowa),
Z,p~~Wtt Stępłe4, Jędrzejów,

Sienkiewicza) i

KUPON KONKURSU . POZNAJ SWIAT" 103

l) -···- ······--···-·-··-··--·-·· -·-·-·-··-·---·--···----·----·--2) --·-··- -······-·-··---·----·-·-···-·-·- ·-·-··---·-·--·-·----·------

3) -·---·-·-----------·-----··-----------·----

lrni~ i nazwisko: ------··---·--·---·----·-·---·-·---Adres: .................- .............- ....·--··-··--·-·---·-----·--............ _........... Telefon: - - -

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra

ul.

Michał Mołuy

(Radoszyce, ul. Kopemita).
Nqrody ZOSimil wysłane JlOCZł.ł.

St.OWO
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Z regionu

Uboga
ku Hura
W typowo rolniczej plirue
Wdniów jest tylko Groinny Ośn>
dek KuJtury oru biblioi.C.k.a pub-

lk:znaz dwi60\l filiami. Dod«Jmy,
teOOK tolylkodwiemalc11ru w
lok.aJu lecznicy dla twiei'Y.4l Na
utrzymanie tych obiektów, dz1ałaloo6t merytOryczne oraz płace
przeznaczyła

tylko 2SO mln zJotych.
WGOKdziałateatrzytdla

dzieci, klub ftlmowy, orpn.izow:ane 14 imprezy okolia.nokiowe
oraz PJ iwictlłcowe. Na inne formy pracy nie pozwaJ..M, w.runki
lokalowe i rmamowe.
- Wiele imprez orpnizujemy
wespół

Z regionu

:ze Wołami - informuje
Maafta lara - kic.rownil:
GOK, pcrwJOcl i wotna w jed~
osobie, ablołwentb. klelectlej
WSP. - Dzicd bardzo chętnie
ucus~ w tonkursacb pluiJQ..

W listopedzie u b. rotu, w Urą
dzie Gminy w Bodzentynie, rozSlnyanię.ty został konłtuS na wykonanie dotumc.nw;ji tecbnk:zoej obiełlu. Spoi<i>d 9 ,.taszo.
nycb ofert, specjalista z teao u kresu, int. Maciej Dzikiewkz. u-

oa? Ro~wi4z,anic to me Witało
do~ sp!'lwdumc u nu w warunUch
timowycb.
Natomiul
OCZ)'RC::Ulme, oparte o pozostałe
dwie dokumentacje, utajdu.M, się:
w razie budowy na innym terenie.
Nie wiadomo wi~ a:y ułotooc

turaJnych procesach bioloeicznych, koncepcje: ticlccticj Spółld

cji

opiniował pozytywniC trzy: projekt typu .J...emna", opany na na-

,.Remwód'", wy~ązłot.a

oraz

nych, recytato11kich,alatemwlm~

tów int. Marca w Kielcach.
p;~o projektu nic zaakceptował
ydział Ochrony Sn>
dowiW
w Kielcach. Przycz,y-

zacb JpOrtowo-tW)'It)'tmych. (CIII)

bioiO&iczne

;J::u.~=Ścle~

W tislopadzi.e 11r00a francutb.

~"~fe
........,
sa:kitlafJI.~Bc..

aok:E

fruda.

Gok:ie przywietli dla szkoły
pomoc:e oautowe. ~ tucty,
py ~k.owe wru z m.apetofoncm a ponadto przetaz.ali upommki dla Domu Dziecka w Na-

Przybyli tu~ wru ~
10-otobowym aroocm opiekunów oa zaproszenie ucmj{)w ze
Szkoły Podstawowfl!i nr 1. PodcJ-

mowali icb i aokil• w swych
domach rodzinnych uczniowie i
nauczytłele tej Woły.
Wszystko z.acz~o si~ dwa lata
temu - wspomina Mamtaa lot
główna inspiratorka lej współpra
cy 13 lipca 1991 r. powstało w naS:ZCJ szkole Towan)'-stwo Przyjatni Polsko - Francu!>kiCJ. Popnez
korespoodenQ~ i wspólne kon-

będzie

młodziet

oaszcj

szkoły.

&łowicach.

C!.Luemy się. wspaniałe- mówi
PucaJ Barco- Dircctcur Groupc

Notrc Damc- Bavay. ZW1edzdJś·
my Kraków, Ołwięcim, C:zę.sto
cbowę.,

a przyaotowany przez
uczniów polskich wieczór polsko
- fraoeuslc.i "'fWUł na nas olbny-

z zaprzyjatniooym meros-

mic wratenie.Jutd.zi.Sil\1 myślimy
jak zrewanto~ si9 naszym pols-

udał o się na~
s:t.kołą rrancuU.C

zyty.HENRYK MICI:IALKIEWTCZ

twem Feisnes
współpracę

:ze

kim

pi'Z)Ijaciołom

lcchnic:z.oo--etsploatacyjne i przybidone koszty realiza-

parametzy

oka:t.4 się; zsoctnc z pro.,ektem.

54 to bowiem obiekty pionierskie.
W :r:wl4ztu z tym- mówi panj
Nata.lia8roc:l.zi6sU-:zwróciliśmy

potneb i warunków koncepcji
oczyszczania ścieków. Fundacja
ma w tej materiJ nejlepsze rozet·
nanie. ~kamy na odpowiedt.
To wcale nic omacza. te Komi·
tet prótnl\ie. NieUłlannic u.bicp
o powiększanie ruodl.liZy. Do tej
pol'}' na konto budowy 0.• Wy·
ciealowy P'rii pm:k.azal • 20

~u m i Liceum Oaólnokształ
cąceso im. Joachima Chreptowi-

cza orpnizt\lc od 25 do 27 czerwtabr. V~Absol.wentówiWy
cbowanków Szkoły. Osoby uin-

t.crcsowane 14 proszone o podawanie adi'C96w cnz kontakt tdefonicmy lub listowny :t nast~pu
.kcyml OIObami: Tadeuu Far-

bln, LO lm.. J. ChreptOWicl.a. ul.

--~-1.
włdc:idele pe~. ,.., Dl·

620-821; Andtu; z.i,.Wowski,

-•.s',..

.... Stqk
Złtłplew Lek·
slłskf- 2 lll1n zł. Mrucjszc kwoty
wniosło w sumie tilkudziesi9(iu
miesz.Wiców $wię.tl;j Katarzyny.
Tymcwem
Omlll7 w &o.
dzen!ynie zapewnia, te t chwi~
uporanill si~ z bud()W4 wlanej

u""'

do Pundac;ii w~;
Zao9atrzenie Wsi w Wodę z siedzib~ w Warszawic - o pomoc w
budowie oczyszczalni. Chodzi
nam nic tylto o wsparcie finansowe, lecz równie:l: o wsb:z.anic nl\i-

ba.tdziej optymalnych dla naszych

(Mf)

się

Towan}'lltwo Absolwentów,
Wychowanków i Pnyjacibl Giro-

młnzł,io.bięQ"pall~w-10,

oczym:zalni łcieków, prz)'St.tpł
do jej realizac:jj wSwię.tqj Katany·
aie. Wszyst.ko ws.b..wJc oa to, te
Swięta Katmyna przybUty ~w

~ pistolet

Wieczór po frahcusku
y,._

Absolwenci
,Chreptowicza'

oąjbłiiszycb

latach do Europy.

Rolłol'lstlqo

Jana

l,

w uakcie ich rew!·

do gł<Nf'ł l~ plenltdzy

Jak to wśród swoich
Nakoncckimbanncdojcd.nepodeszdwóch młodych ludzi. Jeden z
nich dzjeWJę.uwtolctni Aodrej,
równie:t ROiilanin cbyba nie doltć

IOZ. bandlu.M,cych Rofiao
ło

JI"ZeeZDłe~haod.luj~-

0

czystO

polskim nUWIStu - Ko-

waiWeao o 200

tysi~ złotych.

Gdyten oponował,Aadnt.mlllęa

oolapu,.,.--,.",._
IJI .........- . . . , .......
500 ł)"llęq. Jednak pan KOWIII.sti
niezbyt wystraSZył si~ wycclowaneao pistoletu i :zaatatował mło
dzieńca aołym.i rę:kami.. Zae:z~la
mę bijatyka. Towanya:z Andreja
adz.id raptownie znikn4!. Ale pojawiła si~ koneclca policja i Andruszp pnetran,-ponowano do mieJscowej Komendy Rejonowej Poli-

Qi

Ta roup.J Idę 4n~P akt. Andrej
-pop~unaz.a11'1J1011t

a1kobolu we krwi

Komkie
Będzie nowocześnie
Od kiltu dni ~~prace modernizacyjne toneet.iego bazaru rrucjstic&O. Jak nas poinformował acnerałny wykonawca prac, dyrektor
RPGK.iM, Hearyk Poplk, teren bandłowy :zostanie powi9kszony o kilDset mcttów kwadratowych. Plac b9dz.ic utwardzony asfaltem i płytkami
betonowymi. Ponadto, na nowym terenie zostan4 posadowione tiosk.i
handlowe, lctórycb przyszli właściciele ~d4jedyniepłacE za dnertawę
terenu. KompleDowe zakofl.czenic prac i pn.etazanic bazaru do u.tyttu
przewid:zia.oo na czerwiec br.
{ad)

rotu .mieszka" w Torn.uwwie.
Mazowicctim na goicinie u koloal. te trudni się handlem: tupUJe
burtem od wsp6łziomtów artykuły taniej, a Polatom sp~ z.

-"·-

Z)'Skiem.aM~dteW

łJ'Iko~",.,,.t;raMe ••

Następneao dnia, Andtą N ~ przed obbczem koneckicao
prokuratora reJonoweao. Tu takte 1fZCC%n..ic, z naJetytym władzy
57..acuntfcm, potwierdził wczcł
nieJSl.\ v.·err.~ę; wydarufl..
Jak nas poinfonnowal prokurator rejonowy, ZUbb;wGmt. wobec Andreja zastosował areszt
tymC7.ISOWJ (dwa miesiące). Bronią okazał łi~ p1stolet aaz.owy,
który naputnik posiadał bez sto-

sowneso :zezwolenia (wyma.pneao w naszym kr-.lu). Czyn tenjest
b'attollł'l.oy jato wykroczenie. Po-

-jął bzyczeć,

licjaskicn.ijc :zatem spraw~ do Ko-

W'l.yWf!t toosula, ambasadora. Poniewa.tJednak altomar wykazał it
Andrcj, niestety, ma zbyt dllt.4
dawt~ promili we krwi, ponadto
nie posiada tadoeao dokumentu
totsamołci., policjanci zafundowalimunoclCJwttw przejści6w
ce z prycą N~poeao dnia.
Anetrej jut nic wzywał konsula,
ani ambasadora, lecz anecznic
odpowiadał na pytania policjantów. Wyznał, te od lfUdnia. 1992

legium ds. Wykroczeń. Protura
tor natomiasc postawił z.arzut : usiłowanie dokonam. rozboJU (art.
li§J kł:wzw. an.2 1 0f J kk), u
który oasze prawodawstwo przewiduje ~ wię.rieoia od trzec:b
do piętnastu lal Porwito o czynie
powiadomił Konsulat GcncraJoy
R~i w Krakowie.
MAitiAN ILUSEI[
P .S. W tekście zmieniono pcrtonaliaR~an.

tet

Kombinat Budowlany, ul. Jana
ROiło6skieao •. teJ. 624-121,
620-804; Wiestaw Katzulewicz,
Urz.td MLuta. ul. Gł010ws.kieao
S,tel.652_.9-4.
(u)

Wąchock

Bliżej świata
Jut tylko dwa mieal4ce dzieł4
oddn.la un.u:bomleniawW~tc:hoc
ku nowoczesoq ceotrall telefonicmr,i, którt umotłlwl uzyskanie poł4CUD.ia niemal
łwtatem. Obecnie trwa

z całym
budowa

l.in1l

l

Ję~jów

w,_..,.,..,...

Ostrowiec

Swieta Kałanyu.)ą..tua,r. ołrodkkm ruchu taQ'IlYc:mep w Palsee.
Ząlecze aodeco.e l pstroaomkme ltale się roJ:rl.llłL Pom .. ~
J•'",O..em W)'deQto~ l'lTK,CJJ')IDCSIII PI"JWWIłnepeiUifonaty. KUb m!Q"de de • budowle. Jetb&akje Uhz;r rozw6j baq ~nej
baa-.Je brU ec:Q"SICIIIłaJ klekW, O jeJ ltadewę QYBIItarallla SIIOiecm;r
l..ttel. Wn.a ~ lta'll"'lkzb.. paa1 N.talbl aro.z&.lbb.

~ie
mccbaniczn~błoiOSiczne, wyto-

takty

Z regionu

Biologicznie czysta

pani

...........

STRONA 9

Święta Katarzyna

Waśniów

peJSOnelu pmna

KIELECKIE

hrłatłowodowcci na truie
W~ttboek -centrtia&łó'lmawSta
rachowłcxh.lawesty* ta w dumiene fł.nuaow.nl )Mt t.

bd

budtetu

oeotra~.racao.

Abonenci

ponos:qjedynie komy instalaeji
aparatów
telefottlcznych.

Pawłów

- Kunów

Wspólna
inwestycja
Od półtor. roku Kun6w z Pawłowem reałinU4 wspólo.ie budoW9 wodociuu dla 4 lct.4cych na
lcb terenie IOiectw: Bistupich
Dołów i Nictuliska Duieso oru.
Godowa i KalkOWL Kosztem
1.150 mln zł po~~awiono dotyebczu budynek Racji uz.d&tniaoia
wody l utupiono dla niej wyposaienie. Prace,_ kontynuowane.
Ich zakofl.czenie, Jącznic z insta·
lacj~tnnów, nastąpi za2-J lata.
(mb)

Waśniów

KGW wrozsypce
Był

czas. IdY na terenie Jllliny

WMruów- prowadziło działaln(ljć
at291cółao-PD<~}'6wiejl.ti(:h,

Or-

pnttowaly one turą i szlolenia
~wiatotre, roxwtialy dUałałDOLłć
kulturalno-artyslyCZl'l.\- Ta auteutyc:mie IJ)Ołoczoa działalność
zamarła obea:ne. Zapracowane
kobiety ,.&łówtuj~•tcra:zjałprz.e.
tyć od picrws:zqo do p1crwszeao,
(wo)

Kronika policyjna
Oficer dytumy Komendy Woje"IIIIÓdzkiej Potiqi wKielcach, nadlomiwz StaWa" Śll...wnf infonnuje:

• W mieJacowołci Głlala (Jmjna
Miecbów) 18 bm. o&odzinie21.2Sz

nic wuJonych przyczyn wybuchł
pot.ar wzabudowaniach Henryb M .
Spłon~a llodoła wraz :z muzynami
wartaki 600 milionów złoc)":h.

• W PMc:MjMdl (Jnuna J9d-rzcjbw) 19 bm. o godzinie 0.40 Stefan

Sz. (lat 31) kicfUJ.. IIOlOCbodem
,.opclucooa"(nrrc:J. KCO 1890)za~zakict~~:z,JCZ.drui

uderzył

w przydrotne drzewo. Kie-

rujący doznał

obraten

ciałL

•w~mdr.prz,-ul.l

Mt,ja
18 bm. około JO(b:łoy 21 n1emani
sprawcypobili Marka M. powodUJ..
u niea;o obrateoia ciałL
• W Ostmrrca w osicd1u PułuW
.-okresie od 17 do 19 bm.. złodzieje
•łamali

1119 do micszlc.aola Jcn.eao
W Stradli radi()fJ].IłDCtCI(oo, dwa
upry ścienne. Ola!IZJtl9 eleltrya.04 do szycia, odtwanaa. Wideo, totucb mę:lb i 4 milionyzłotydiw aoIÓ'O<e.

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra

• w SUradaowłc:Młl przy ul . Na
Szlatowi*u w nocy na 19 bm. zło
dzieje włamali aię do sklepu wa·
rzywniczeso. z ttórqo sicradli ton·
aerwy mlpnc, papiet'05J', kawo i alodycu na modo Adama P

• W '-łllddt. PTZ1 ulicy t.az.ienncjwnocyna 19bm. nłexnani~J~tn'
C)'wlamalill9dobiurai hali roas:zyo
układu poharafkmcao. Sk.radll radiOmacoetofon .,.aonJ",

cztCJ'}'

bl-

kulatory, bruster z ole,em ~
wym oraz artykuły biurowe. O.lt.)

SŁOWO

STRONA lO

IIII

CENTRUM MEBLARSTWA
zaprasza

1

proponuJe

REKLAMĄ

Z

"RZEMIEŚLNIK''

ELTUR

B.T.

~

NUMER91

Spółdzielnie

Budowlana

Kielce, ul. Stolarska 3/5
teł. 516-04, 66-75-80,
31-59-17

Oferuje przejazdy na trasie:
Skattysko-Kielce- Rzym (Torwanica)
Odjazdy z Polskl -piątek
Odjazdy z Rzymu - niedziela

wykonuje usługi w zakresie:
- ogOinobudowłanym

Informacje

-Instalacji sanitarnych

-.ELTUR", tel. 25o-91 (non stop)
-Kielce .arr, tel. 66-05-60 lub 31-79-()4 (non stop)
-Kielce ~Gromada", teł. 32-29-711ub 32-12-31
- Skartysko-Kam.•Gromada", tel. 538-495
- Skartysko-Kam.•Orbis", teł. 312-554
-Ostrowiec Sw. "Orbis", teł . 65-36-25.

1elektrycznych.

PROOUKWE:
- atyropłan
-klej lateks
-masy tynkarskie.

Wysoka

jakość,

niskie ceny.

Zapraszamy.

TAft~'

T~l- . 228232

KONTYNGENT1993
Ilość SAMOCHODÓW OGRANICZONA

CORSA- model 93
ASmA1.4

VECTRA1.6

~

,.",.,

SALON SAMOCHDDOlNY-SERWIS
sprzedaż czę:fc/

ll

f&ijj
~

AUTORVZOWANY deeler GM OPEL PL 19
EVCOOP Kielce, ul. Pomora.ka 53, teiJfax 445-64

Produkcja i sprzedaż
*BETONU ATESTOWANEGO
* ZAPRAW OMENfOWYOI

PIIDomel

poleca
* lodówki

po konkurenc:JinJ'Ch cenach z moillwŃcl" tnnsportu.

Sprzedaż

hurtowa i detaliczna
*GLAZURY l TERAKOTY CZESKIEJ.

** pralki

zamrażarki

* kudlnie

** odkurzacze wody
ogrzewacze

bez poręczyciela

PHDomel
Kielce
(Hotel "Centralny")
od ul. Czamowskiej.
Zapraszamy
lO -18,
teł. 66-03-52 Skład

-PIERWSZA WIUTA 20 PROC.- 6 RAT- BEZ POIIĘCZYQEU
- BEZPtATNY TRANSPORT NA TERENIE M. KIELC
PRZY ZAKI.I'Aał POW. 3 MIUONOw.

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

Redakcja nie odpowiada za

treść

zamiestczonych ogłoszeń.

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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'TARDO -WŁOSKAJAKOŚĆNAI'OLSKĄKIESZEN'

REKLAMĄ

Z

ZAKŁAD

STRONAli

PUH "KJM"

sklep USI'EWKA
K1elce, ul. bdoslow. l
lel.lfu:22-łl0.61-91-22

i'*'Jodod-.t.,_ ....

$PRALKI
$LODÓWKI

,...__,.....,._l

ofuąjt:

-fłł'Pkttt,lfłO:atJ.r.botmrlr~
- dmo'lła,_uk-. obl<ia,
I•Jr.,..,.·koritttlliOIO't

$ZAMRAŻARKI

-olulrla!Pitłłiowt',pl>ty
la~~ti-'riM,IHIIf)ł
-IIIJ/fa,brltttlfkt,~~>lu:okl

"h.! l l' \J{(,O-\(,[)
u! /1• dl o>\\ 1 l~ 1 I I l -l"O-?t.

III !Ul l \\'\1\
K1~k~

-1Mb/l! ł/YIIW'I>'łiM

1

-kl~.lllkiuy,forby

- rhtmf( JOJpqdoraą

P110DUXCJA- IIURT - DETAL

SPRZEDAŻ RATALNA

(BEZ ŻYRANlÓW)
ZAPEWNIAMY TRANSPORT GRATIS (KJELCE)
ZAPRASZAMY ODBIORCÓW HURTOWYCH

=~D~~RIAI"~v
l.APRASZAMY "' p.b. 9 - li

'"'"

solitli 10-14

SAMOCHODY RENAULT
BEZ CŁA •
6 LAT GWARANCJI
V NOWE llJŻYWANE (SPRZEOAl
OOTC!Nt<ONA. RATALNA, LEASING)

V MONTAl' ZABEZPIECZEN
SKRZYNI BIEGON .MtL-T-Loc:K"
.(; MONTAl 1-W<.OYI HOLCJIM.ICZYCH

RENAULT19

Sf'RZEDAt ~ŚCI ZMIENNYCH

-za gotówkę

-na r~ty w nowym systemie -l wplata 10 proc.
- kupuj4cemu nowe meble pomagamy w sprzedlży uiywanych
- bezpłatnie dowozimy, montujemy i ustawiamy
w nUeszkaniu klienta.
Ceny promocyjneJ

Upusty ceno-l

1fo
TR X

CENTlłUM HANDLOWE
Kielce, ut 1 Maja 191 •
1ł

66-39-00, wewn. 268

Finna Handlowa

W./fu . .l1

ot'e~e:

-~-pokajowydl,k-.,cll.mlo

d:zleiowydlllllurowydl,. ..,_iychkrtjowycllfab-

Hurtownia Kraków, ul. Wielicka 72

~

teł.

Przedstawtcłel

ryk mebli.

~ AMSTAR

~ Klckc,ul. łłl:.~

25 n

56-34-66 w. 220, fax : 56-33-09

ch

,.._.,....__...w _
Tedwl.lnłynienltk:h DELTA Sp.
25-0151Gełce, ul. Złota 23,

z o.o.

tel526-32, tellbilli 88-25-71.

Sprzedat lturtowa l dec.lkm.l

PROMOCYJNA- WIOSENNA

KOMPUfERÓW

SPRZEDAŻ MINIKOMPliTERÓW

O komputery TUUP
(autoryzowany dealer)

Okompulery
AM 286/386/486
O drukarki i akcesoria
O serwis komputerów
NA RAlY, BEZ ŻYRANTÓW

Tulnp"
cornputers

u11•

POLIGRAFIA

wKft/(fl(hlll. GiltffalO
posiada wol~ pooMerzchnif
200 m kW z zabezpieczeniem
mej~owym, pn:yjmle na aldadowanłe lawary przywolione
ln~:r.Lofto-11do14

Kielce~

fałszywe

Cukier 'TOOO zllkg

banknoty

Globclub, Warszawa,

dla pnetw6r.vtwa,
pozostali "7300
orut pllct.koHIIUłY i h.~tbala

ul. Górnośląska 29, loka!JI

,.Rafpof" KI~~~~J~;: J4

tel./fax 625-06-09

sp.zo.o.
m41•

UWAGA!
szkoły

oraz kłtenci prywatni

-wykonujemykalelkowanle, przeróbki pomieszczeń, posadzki cementowe (równe).
Wykonawstwo syslemem zachodnim
(15-letnla praktyka w Szwajcarii).
Tanio- szybko - czysto- sołidnie.
TelefOn grzecznośdowy- BUSKO-ZDROJ 26-50. u 1611
Skład

NA RATY,
Bf l ŻYRANTÓW

PWTEMAS.A.
-pytelell'i:ąj n e

""''
szpitale, sanatoria,

Kielce. ul. Chrcińska l ,
te/. 619-614

al. IX Wieków Kielc
t:eL 433-09

llmldzenia wykrywaj.,a

Tanio!

-wieie,radlomagnelofony,
ttsllwysatelltame,silo1mik.i,
&lowice bbło•e, powleiatu
btz pltdatku, CD radło,
usil•cze CB

HURT
Kielce, uL Kościuszki 11,
tei.4S7-67

DETAL
Kielce, OH ,.SZUMEN"
(parter)

reklam : ,.Exbud ll" Biuro Reklam ,.Słowa ludu", teł. 448-58, Kielce, ul. Taraowa 18.

Skorzystaj z tej szansy!
Zaklad Produlu;ii Handlu iSkradu

PIECZĄTKI

od godz. T do 15..

386 DX/4MB AAMIFDD 1.2; 1.44/

SVGA 51 21MONITOR SVGA cołor 0.28/
HDO 80MB
cena 19.900.000

Towarów Przemystowych,., ODZIEŻH

Graf.-Bud (obok "Pigwy")

z.za;rank:y

klasyiBMPC
486 DX/4MB RAM/FDD 1.2; 1.44/

SVGA 1 MB/monitor SVGA color 0.28/
HDD 120 MB
cena 28.900.000

ofenQe:
- odzte:t. i obuwie ochronne 1 robocze,
- wszelkłe środki ochrony praey,
- r~ezniki, ścierki, środki czystOŚci,
- buty gumowe procl. ZPG ,.STOM IL" Grudziądz
w cenach fabrycznych.

Towar posiada atesty CIOP lub GIG.
Poszuk"Yemy zawodOH)Jch akwizytorów.
Prowirja - do 50 proc. zysku netto.

To się wie!
.Najlepsze kasztany są na placu Pigalle._•
natomiast
najtańsze wyroby hutnicze kupisz w WPZDW,
Kielce, ul. Zagnańska 153, ret. 3 7-82-08.

Zapras:za177y
Redakcja nie odpowiada za lreść zamieszczonych oalos:zefl.

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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50. WIEStAWA 10WJUSII:A:'1'~1ł-t6t
UL.
III CKA tłllt
st. KRYSTYIIA SIIADIIA, 6s-on .~~. •.: . .u ....
AL•. WOJSKA POLSIIECO
52 •.CECYLIA TALACH, SI-1SO STRZECOM, IRANICA 11
Sł. RYSZARD SYJIOCZEK, 4J-2JO COCZAŁKOWICE,
OS. WODOClĄCOWE 1/10
54. HELEHE TROSZCZYŃSKA, 72-S10 MI~DZYlDROJE,
UL. PRlY WODOC ĄCACH 2
.
SS. AIIIIA SOBIESZAK, 42-400 ZAWIERCIE, Ul. PADEREWSKIECO
56. BOLESŁAW STUDENCKI, 66-400 CORZÓW WLKP.,
Ul. FREDRY 7819

Skład

reklam: .Exbud 13'" Biuro Retłam .Słowa Ludu•, tel. 448-S8, JGclce, ul. Taraowa 18.

Redakcja nic odpowiada za trc.łć zamieszczonych Olfoszeń.

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra

SL OWO

NU M E R 91

OGŁOSZENIA

DROBNE
NAUKA
. ENGMA." ~ kiKII . . " . .
lorOW Rall6d łUdY l.lwlo-1 NlilePRYm
oferujemy pra~ !Oełce. Buczka 1<1,
542-32
631/s
I<.OAEPETYćJE - polski. 66-24-42

""""

T U RYS T YKA
WCZASY ... ~ -Rimlnl-ntJ·
Uonlitll<.ielee A8Elt421-ł l
174/hk
I<.Ot.ONIE,Oboey-I'I!Om.O(Jry. "'-"
Wit'f. IQMce.ABEX. <I26-9 1
1 74/hk
tłSZPANA

-

~M

11-:zt.-10

fifłiUJJii - MMtr;t;
WlecMtl. ~
464-łl, 43S-ł3

REdliARNE

pnnwy
N3/fi1

PitYi
..oo-c.ru·.
27/a

RZ;m:

pn.efazdr

wm

do &n!pyzac:łlodnMI.IW"Bullco.lal.

,._,..

223/b

. m·.
Aotr1cowska 12. t.! 464-69
27/a
vt1ZóWANiE - iifi(ii:
FlRMA •.K.Ie6c:anWI"

ov-I'IIZUie .",..

jaz:dydo~. IOalca. 31~

1218/fil

~1 ATR YMO NIALNE

A UT O-MO T O
TECAR-OIW!ar- cNI<:hy samoehodowl w dutym wyboru, błolwdy alek·
tf'OI'Iic.lM,bagablikldowuyatlucłl ...
mochodOw Kielce. 31-23- 1&

11&241{1

'ZW\KONNE poiazóow RECAA.

~. tM&Ia19t.talss-n t l209/fil

UCHYiiEdachy~.

to.Wmy .<:&Mini" .Eko-tKtw."

cti, 222·28.

1Qeł

IIICMIIfil

NJTON..ARMY . boaet". -~·
Of&llrac:ttcYineodiOOOOO.ZI'IIlkluba.l.·
~.

gwaranc:;a,

Z

R E K LAMĄ

Bank Ziemi Radomskiej S.A. w Radomiu
ul Żeromskiego 75, teł. 455-335
ogłoszo .,.-g olettowy na opnedat:
1) linii rozlewniczej do piwa, win i napo)Ow gazowanych
- cena wywoławcza 367 mln zł
2) samochoduciętarowegomari<l.robu~ . rokprodukcji t985
- cena wywoławcza 23 mln zł
3) samochodu ciętarowego marki .sta~. rok produkcji 1978
- cena wywoławcza 14 mln zł
4) puyaepy dwukolowej typu ,beakoWOz", rok produkcjl1978
-cena wywoławcza 10 mln zł

ST R ONAI3

Tecbnkzno-Produkcyjna
Sp<tldmlrda Pnc)·
Klelct, ul. Gónu l b,
nrtel. 490-81
wynajmie pomieszczenia
o powierzchni 302 m kw
na dzialalnołć produ kCYJną,
biu ro~ lub na hurtowni~

,,Juventur" Radom
sprzeda

-

sarnochód markl ..lutosan"

H-9-2 1, prod . l985.

-·

tel. 275-09, 278-3 1 godz. 8- 18

SKLEP MEBLOWY
PW " WALWOOD"
w Kklcadl, •1. Le-piel!.. 28,
tcl. 481 -96
H)'IUI)' 1 ł- 1 11,101toła lł - 15
,-Ieca urrokl Mfl17_..1:

Oferty w zalakowanych kopertach prosimy składać
w terminie do 29.1V.1993 r. w sekretariacle BZR S.A.
Wadium w wysokości 10 proc. cenywywolawezej nal•
iy wpłaceć w kasach BZR S.A. w dniu złożenia oferty.
Otwarcie ofert nasł4P! 30.1V.1993 r. o godz. 10, w sali

- -Wcw..rowc
- ustaW)'..tMakł•wc

101, t piłlrO.
W ceł u obejrzenia ww. linii rozlewniczej Oł'aZ umoc:hodów i pnyc::zepy należy zgłaszać •'• do pokoju 116 do
27.1V.1993 r. w godzinacli od 8 do 14.
~ sit prawo unłOWIUnłonlo ~bez po-

dawania przyczyn.

Płyty wiórowe
finny "Polspan"
.,. laminowane i zwykłe
.,. blaty robocze
.,-' obrzeża z klejem i bez kleju
.,-' płyty pilśniowe
.,-' panele boazeryjne

.,-' listwy wykończeniowe

poleca Hurtownia KJK
Kielce, ul. Górna 25, tel. 450- 83.
Zapraszamy w godz. 8 - 16.

Wzwt4Zkuzm"*"lfclem ul. Karczówkowsklej na
odcinku od uł. Mielczarokiego do ul, Jagiellońskiej

w celu wykonania przyłączy kanalizacji deszczowej
l sanitarnej w dniach 22- 24.1V.1993 r. autobusy komunikacji miejsklej linii nr 8, 13, 28 kursowały będą
w tych dniach trasami zastępczymi ij.:
- linia nr 8 ulicami G runwaldzką- Wallgóry i dalej
wg właściwej trasy
-linia nr 13 ulicami JagleUoi\ską - Grunwaldzką że l azną l dalej wg YAaściwej trasy
-li nia nr 28 ulicami Jaglelloi\ską - Grunwaldzką 
Waligóry i dalej wg YAa śc l wej trasy .

raGIOmOfQł

pdKa In:. AMłuatldar .lulaak. to.!·
u , SI - 71-81, 31 - 11-51
7&32/fil

LAVItl'VwypotyCZam f,."..:JJrt•·

/nCICłlodOwkrat,ugraniCa Klałca,,..

wraks3S.473-U

559IHk

SKlEP .Fam.·. t.t. $02-52 6S751e
.FORD" - cztjC( I<.Mt!U, 502-52:

8492/g

lo40TOAAT_amOftylatory, ~tcllil
nlkowol, podwoliowe satnOChoóOw za.
ehodnlch.
Zamo...ienll
IOtl<:a,
66-18-35..t.labe.strow.43
8683/g

POMORSKIE TOWARZYSTWO
UBEZPIECZENIOWE GRYF S.A.

CZJ;ŚÓ.łada"-.sk~XJ&"Kielca. ~
~ 1 3,432-76
1067/g

_ SZ'fllER!)ĄQf(-
. . . T.C:V Kle>lol, lJoła 23.

.,._.,_..

050210

:AL1tb=MARKF kliict~, Ul s:et1kli=
wit:UI69,t.l66-00-16do24JV pnyj.
rnute zamóWlenia , . Clłki tnowe) do
MmOChodóW zac.hodr'llch. Raalilaq.
29.1VZa~

EXPREŚ

841Sig

SERVIS - ;:p;o;;;;c&my

cąołciN u.~ do •mocr.:xtow
~hodnlclll,lapo(wldch.NDwelutywa
,...NIIjkrotsze lermlnY~ce

n

GR~F

JUŻ W NASZVM MIEŚCIE !
NASZA DEWIZA- ZADOWOLENIE KLIENTA
NASZE ATUTY- FACHOWO$C l RZETELNO$C
NASZA OFERTA-ATRAKCYJNA 1KONKURENCYJNA

W INNYCH MIASTACH
JUŻ NAS ZNAJĄ.

nyl(oelce,JAa.lwska56, teiJtu4~

POZNA.JMY

.JID_EMJ

SIĘ

l MY

ADRES ODDZIAŁU :
25-520 Ki e lce ,
u l. Targowa 18
tal. 469-97
32-12-53, l piętro

mJiroWNTA

ART. SPOŻYWCZYCH
6tz:poindni importtr o{tfl4ie po
ATRAKCYJNYC/l CENAQI

==:.::78~g

- orzeszki ziemne 90 g, 180 g
- papryk' pomidorową 720 mi

ZAPRASZAMY

-ryt wsaszetkACh
- inne art. spożywcze

ZAPRASZAMY
PHPU UNITEM Sp. 1t o.o.

~~:::

tlx ł13TZ4 unit pl

I60Jia

Sk.lad re klam: "Exbud 13" Bturo Reklam "Sł owa Ludu", teł. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18.

Redakcja nie odpowiada u

ttełć

zamieszczonych

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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Te l e wizja- Radio -TVS at
~m® ID&~
~n~

PROGRAMI
6.00 Kawa czy herbata?
9.00 Wiadomości
9.1 O Mama i ja - prosram dla
najmlodszych
9.25 Domowe pn.edszkole
9.50 Porozmawiajmy o dzie·
ciach
l 0.00 ,.Słyszysz moje m}11i?" film obyczajowy prod
angielskiej (powt,)
11.25 Podróte na kresy
12.00 Wiadomości
12.10 PrO&fllm dn1a
12.15-JUO
Telewit.Ja edukacyjna
12. 15 Maaazyn Notowań: Co
słychać w SH1UZ; Cielęta
in vitro; Gdzie zna\eU
dobrych rodziców
12.45 ~~~\ dziwnoluda-

16.50 ,.Przygody Hucka Finna"
-"Huct si~zubi" -serial
amm. prod.p.p. (powt.)
17.15 Dom- magazyn
17.40 Skrzydla blitej man.eń magazyn lotniczy
18.00 Program lokalny
18.30 Panorama
18.35 .,Pokolenia"- serial USA
19.00 ."Nadzieja umiera ostat·
nia"- film dok. Tadeusza
Wudzkiego
20.00 ,.Orzelczyreszka~(l)-se·
rial obyczajowy prod.
austra.J.
21.00 Panorama
21.3& Ekspres reporterów
n.oo Rewelacja miesiąca; Giacomo Puccini - .Cypne·
ria"'
0.20 Panorama
0..25 Zalr.oilczenie pro&ramu

NUMER91

Sport

Środa pełna ~

ligowych emocji ~
W l~• t JIX3'rotOnllłll.t rąrunc.QI .. tli-.atr~Hce -en MŚ-94tS..

JlbriHIM<DI•illrustwtdiSI111ldu)'l.rucitJiicl~łłęjatłlzłł. K.. tłH e!H(je
~•lttkid«kl~•r•,a~rk6•rul1Mht.~-.Jnliohl.kl•kktrudellc••ą,•
"'6o.lule~ ~U oMJrutw&kcjiiWtra.

W dru&•ej lidJ;e ry,.,.lem Błęłilta)'dl ~<łzie w Kiek:ach nspół Głntllu Koailo. ~
~tek spoikama o a:odz 1630. .Jedenastka• Kor~ nr ...,._.etdt."l do Lubima !Q mea "t
IJimt(jszym M ..«t• (~tek apOiklltlia o &Od~ 16)
Rywalem pllhnr a-....u w mecz.u o lneciohaowe pu11kty ~d%~ trspól

KSZO Osl,...i« faock.. t6.JO). ~!omia11 •·~~u wyjd.dh do Sandom.ttru..&dzie
(d)
Uflltrl.)' li~ Z ,.,edeMłtJl4~ llmtt)SUj WbiJ' (&odL t6).

chcą
Kobylańskiego

Kibice

ANDRZEJ KORYLAŃSKI DCZ)'ft.ll llt"oj~ plika'"*- karierę w KSZO
Ostnnrltc. POihieJ rtpreuntował barwy tarnbrzulde] Siartl, a od

.ue-

występlijr

13.05 "Nasz wiek" (l) - "Nowy
łwiat" - serial dok. prod.

dawna

14.00 Postawy- Twarzez Riaza·
noa
14.3& Fotografia l fotoedytor
14.58 Na planie filmu ,.Arizona
Dream" Emira Kustricy
15.00 Obm)ilam świat- Wisła·
wa Szymborska
15.30 Lekcja polskiego
16.00 Projll'llm dnia

~Trener Joert8er,er,kt6ryidwf\4łpanadoKoiotlillicz)'ł,:ł.cA!Mlrzej

francusko-angiełsk1ej

16.05

~~ K;~~~'!riia..~~,ti~~
dziecięcy"

16.50 Muzyczna Jedynka
17.00 Teleexpress
17.25 .,Szcz~ ia nte motna
kupit"(6)-serialprod.ka·
nadyjsko-francuskłeJ

18.15
18.35
19.00
19.3&
20.15
22.15

16.30

,.Orzełczyreszka"(l)-sc·

rial obycz~owy prod.
austral. (54 min.)
Studio otwane
Z ziemi polskiej: ,.Czerwona ziemia .. m•:Qoncs"rilmdok.
Programdnia
Anysta i jeco łwiat ,. Toulouse-Lautrec" (2) film dok. prod. angielskiej
Panorama

16.35 Spo n
16.45 Losowanie &ier liczbowych Totalir.atora Sportowt&o

w,,.._

wowdjdeUliln".
""I)Sytuacja FCKocłnst.ljcai~ooru.

trudntCJSlll Maclc.punktyttrlltydo
15 drutyny wt11beli, Walltnscheid.
NfeiMtwo~dzfeW)'dostałSI~Zcstref"y
spadk~J
-~Mtlllaiat rodtęnant

ak alkt akHpuna.:~ m:rłlla

ałeld.:de,

spH:klldollllci.B:ubl""llblaltędde

bal:sittaryeyko-.łlsled:datt•llllłl

uJbłibu kolejka. Wyjdd.b•r do S.·
aQrued~m•ll.ISI ~JI"aillkJJirywale
-Wattensdlelddal>of111111nda.W~

""-

"* Ponct pana

powrołu

na boiSko

dom;!pli~kibite.

.-1• ~ ~ariu IJHaa, a poaHt• ale
DI.IN .klrb 1 al~ ,.crar~ę poTRU.-kł

l<m

C!.lł)' Mea.

.UaldaD~łepret~LMy.Uęłltadtfj

kon'łf"llesttll(jlprHdlu~ałlc.Trtltf

trc.nc"M. PewiN!ial:,itsytu.l(j• .u-t·

12.00 Studio DwóJki
12.05 R6bta cochceta- program
Jerzego Owsiaka (powt.)
12.25 Galeria 38 milionów Malarstwo
Lecha
Okc;>Jowa
13.00 Panorama

- Tak. zqra~~m

Ułeprrt"cnUł.,-l~•łetre.c-raW

porr łtę4ę 111) bltpł aaiHibb w pobta--

prHI"WIJOir11'.1ultilwtci.)"IWe6, ale re-

Wiadomości

8.10 PrOiflm lokalny
8.40 ,.Pn.ycody l·lucb Finna"
- ,.Huck si~ gubi"- serial
ani m. p rod. japońskiej
9.05 Studio Dwójki
9.10 ~Pokolenia"- serial USA
9.35
10.05 Ję~~~ ~~::ktt(if)Yn
10.35 Ję:zykniemiecki(25)
11 .00 Panorama
11.05 Studio Dwójki
11.15 Trzy kwadranse ze spor-

15.50
16.00

lt•,.IWI-.ł61n:lldnt.l\IJUalt-.tr

Studio sport- FCBrugeOiimpique Marsylia
Nasze, polskie ... - Polski
poślizg kontrolowany

8.00 Panorama

14.00
15.00

Kob)'i&{lski ~ strzelał bramki i
pomotc drutynie w utrzymaniu 119 w
lidze. l);mtusem nie INI bramek 1.*
mematrc:nera8et1er..
- Zadebiulanltlll w IDł!C:lU ,r~w
Kaben!aute1111 ubrlłe• dołt ,cl(hleblltrettii1,)C'. Nll$tl'1y,~jdatcol
trealapw lllor:~~.~lem kontw.l\1 miiSI.I·

l'l'kkt"v &IM• -'will, k

PROGRAMil

13.05

• uspole bundesHet FC Koeln. Pned mettem polskJ.f

rtpreuntscjl z finlandilł była oka7Ja do królkitj nmnowy.

Akademia zdrowego ciała
Codocrosza-PITJJ
Wieczorynka

22.45 Wiadomości
23.00 Studio sport
23.35 Muzyczna Jedynlta
23.40 Go~ca lin1a
23.50 Linda po kolei: "Pł atki,
kwiaty, wieńce"- film fab.
prod. węg. (103 min.)
1.35 ,.Punklwidzenu1"(4)-se·
riaiTVP
2.25 To lubię: - jazz: Maria
Szablowska
3 05
'
~:!fekk~: .. o:k~:~~;~
-film dok. prod f r.
4.00 Zakończenie programu

Sport

- N• inal!lłl przydtM:d duło ""·
,._,.łe

ae-.cnLa-wialnallllcat~z

dęlplltt~IUIIHii.skL

-l"Apanconato'
- Otl,atł~-. W da łtrHiaab ~ra..dr;
~omoU.kzyb alt~

,.endu..

-l" Trcnca Bercen uslllP•I Wotr.
Pfil J~nt. Czy Ił zmtan.l wplyn~a w
jati:łspo516bna (Wlapozytjęwdrut)'·

ka jcsuu - • tlę zUrQ·t. Na JK"ntt
ł.lc....."..le~y.
>"'" Obccnołć i pozyQa w zespołe
AndneJJ RudeJO, który p motorem

n~owymFC.Koeln,powmnapanu
ał.hmal)'taf;Ji

pomapt w

-UIIban;kl, llperl.ttinl~lbMly

ta lrl• w;,ot... AndfUj

rr.eaywłkk

dułem! tomtpllllatwł.lknlti

w nowym

otocuala, ale~ sobie spnwę. W
-sz( l iczył pne4e ~ki• aa siebM.
'.)ACOZiflWtepreuni.ICji?
- Nle utuywaa, te -ba ID.Irunk•

-w,·~emlsi(,łltprzyik-IJtlle
ml.lłbym wł(lts«uanse, bo to on dtdal

jestzakwalinkowanłesi(doReroklt.l
kadryADdtz(j•ScrrJiau.. Powołaaieu
lll«llflnlandl~trochc: mnltltikoay-

mai~ w FC Koel11.1. NatomiaR naW)'
szkolen.lowi« f.lworyzuJ~ .,swold' pił ·
brzy", kt6rq wacW~Itj al~ midi

uuranllsekk.Qoncra.

nie?

mltjscawdru~al~.

'-"~-

""

Nieczuje si~ pan od nich slab-

...

W

słę.,·p•WJ.Ikn-.lltpkj.•bY~tleuwidi
'."1"-lnakomec,proszępowtedzict,

co porabtll pan w wolnych chwilach'
- lnltnsywnleuczęslcj(l)'iunic

mltdti<'IOizwł~mKolonit.Sztu-.

-Absołutale.
~

lo,lto mJaiemprltrw(W lidll'. restanm

meczu przedw llorussi

MoenchenJiadbachdostal panszan·

cOł•łetaarowanyjesaC"JIIIUttj~bk-

'""

ZBIGNIEW PUSZKO

Star przegrać
jużniemoże
llala AZS na poUiaiukiej Star6MJU peypomina wiele neey, ale
miejsu, IPklórym rywalir,ują pirnnr.oliiO'!te dn~i;yny ir.ńskirj ko.~Q·k6w
k~ chyba na końcu. Ztlmiast parkidu tw}'Ct.iUnt duki, kibice sietlz.qcy
niUU~l na b«:n}'cll liniaclr. Slowm wąsko i ci4UIIO. Wl)d warunkaelr
przyn/o Ulwodnictlrom Stam Staraclrtltł'ict rozegrać. dwo pierwnt
m«u, którycli st~*ąjullli'1J'manit w r.lmmklasie.
Gdy )«hai/Jmy w flltdzltlnt pofHł'
ludnit z wojsko~<>~ hottlu. gdrlt
mlnzkaly 11asu thl~·a:rra. do hall, w
drutyttit PDIIOtt.ta/a radosna f luźna
atW!Odtra. Jak rwyklt. Z"'YC%4}nlt, ni,..
Sltl)'nftbylo. Pnn dw/C"nmrly drutytir
om/jofy "oinltjsu kontur./t l thoroby.
A tup«łt. Wpfąttlc. tutpntdwyjazdrm
do Pomllnfa :tltltorolł'O/a Edyla lA~
ka, J11Ypołya.OIIa zlcrtłkowtkid Karot!)',
by pomtk zltlotło-c:aTJf)'m obrotłft
plnwszqllltf. Nftpotlłł1da. Nnrl Wanł'

ho·itrnqJrq "'obronit. W nitdzltlł' al/y
znpDI roz~rol btmlzo dobry m('q. Po
IłYSOk/d pondt:t d:::ltn wt:dnltJ noszt
dzl~'t2ł'IO zmobilizowlii)'Jił' l stnttoioly
bnrrho zaritty opór poznonlonkam.
łlltwltlr, :~TSttą brtJkowalo. by tHJ.
niosły Zlt>oydfJtwo. /mO .. tirtJmat. P".
rtJJ/cajnlllym punkltm. nąhonzy: 10)'n/kO...
Mimo d'wu pt)rrdtk. którtst~
JIONidwłł'IC%tJttklwbllrdztltfłldMj.J)'

tuatjl.)t.illdtodzlt1JZDIIJentiUin;fma·

nftpnyj«ha/alddrvfarozrf)'tł"ą)qa~

nitJił'.,llldu,tutttrMarianZ4ifr}tst

- Udia tlob«ka. Jnt koni~'"'·

opl)'mlstq. ZbfznW Gndcyk. trmtr
AZS. docnrląjqtkltJJł'Sttlfll:- Tajld

Ko,.~byłyai~romulywsk/adzlt.
Na pozyt"jf rozrtyWqjąf(/ pnarla Nt1·
di11Nawlkolliłll... rodziltJSob/ttł(ldJIH"

w
nitdzltlff)'mspotklllłill, wkuJrym lmponowalazanr..·,.o«<ff)'ml nulaml,jtJkl

d::itWGttlt

dobru.

l"tlflanc:za

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra

nltttnsamznpói,C'Otł(lpoc:zqrkuroz·

IIY""tk.-rwlmhlj(ll/110/c,itłtJSlarodf...
włcpn;)"jddłllrylkotur,itdtn/ltttT..XIo
mt1 mrj(1 hdMJ }rst rwwne. Star pn..
Krnł)utnlrmoU'GRZEGORZS.UÓI

SLOWO

NUMER91

Sport

Sport

Sport

Z okazji 70-lecia
Skarżyska
Nl,jwi~CITIOC:Jidosterczylypojc

dynkiw nJ,tlteju:c;i tatqoni wqowtj,
do 65 q. w ltt6rc;j utdy z ateroch
pierwszych zawodników nual wnte
1\1 totkowysull:ca. Ostaleanie poza.
a~tych Wllbc:h, w kt6r)'Ch n1e btaltoWIIIo
~ ~pruen
tant Kidcc:t~C~Q Klubu Karlte Kyo.

docrJ'wct

kush•nbi - filie w Skadysku, AMru:J
Plo&
Wuwodathn~eJtartowaliWR)'KJ'
~lepsi u wodnicy K.KKK 1 W)'SIW w

Sbftystu b)'ł obl34 do potawua 11e
mlod)'chuwodmkówteaotlubu. Oto
rerulr.tr:
6S q - l. AMntj ..,_ (KKKK
Sbrtyslto), 2. M•r Oc:W (KKKK
Kidce), )_MkW~(KKKK

Płw

lUdce), 4_
Kklce).

Juowskl (KK.KK

ocóblopol*łm lamiłju

~-

Z.wody w SbriJsku nualy mlł~

4.

1S ta- l. Mard; Kodd (Lublin), 2
SbwMiirPIWs, ) . ~lodd.ten Sttm!Uewia,<4. Sie-'r~(WRYXY

KKKJ<Kidce).
10 kl-1 . MU.sbw ~wlickl (Zduil·
sta Woła),l• .......,Siltdak(Lubhn),l.
GnepnJares,4 Jen::tiS.AD.I(otNJ
KKK.KKłelee).

PoW)'teJIOit&-I . J...eaełl~

hMrt Hendk, l.

KKKK B\lłł;o), 4.
A.rbd.i1:111 Met (KKKK Kitlce).
Drutynowo ZW)'Ci~y lleb.

wr·

~~iL
Za lłiJiepsZqO ted!.nita tumic;ru
uznanoPWn.J~zKielt,zal

klnltdtówhcznieqromtodzonapub-

lic:znolt nqła OJI.. dać pokazy kultur)"ltyane, wyst~py niJmlodszyl:;h u-

wodnlkówKKKK. potaz.yjudowwytonaniubylejutrOdniezti&łP;ltn)'cłl

K!eke, MwU IJI'II'l...ta. Wrstwila
t~ ronnaqa tancana K-9 ze Sbr-

.,..._

NII,JicpMbntccyOCrzymalicenne
napady, ttórycł! 1\indatonmi byli·

. . . Młasb.~s.MUCy-
włlu,.NEXPOL", Calrui Gale,.....
-'aa~DIAD..",BJ... P..wtJ
,.ORBIS",SU,lJ-MttiH I - . .

NamalathwSiedlc:athi}'Wallzowallos-tatniomlod.zljudocyzklub6wna-

Mlodziczł.i

o medale MP ...-.Ja)t

dopJeropodlorucetob

(""'

~•uq.wrllllkpot-.to.imc:

~~·Ntble:byłl~

ao
·~ Albllltm Wllub 1 ~~~
lltll)'ttt, ll6f}' VM1 w lei wadu liniA , .

tż.ala,klbntrl)'walłl e rozsti'Z)'IIIflllwa.

....

dy Zw~6w Sponowydt. 51 deleptów rtprnentll,j~ch 17 z-.1\Zków zruszonych w
pod.:wmąje minione l-lecie dzialelnośd.

oazs

PodnW.eemOomlftiCJIIIHlJdtjlldotbw
wspóluwodruawo w btqoo• wap-

WCJdoSJk&-ZW)'tlf!)'t~S,.W:

Zlllflt!lllydl., JfMd """- ~
J-1.-..łl&ia(obrtibtKidce)

lO ~ - l ANta ....,_.. (KSZO).
l.J-$-wenb (SK.SSP6Kidcerl..l).

w S~adl pn:u ftallYd!Jtldolltw:

Slka-5 FUI,FMiu.ot$ll(Bifllln1),

6l 4 - J. Maritw: M.our (ŻU.), S a.&ł
ln,łtm.l (Swt R..sc>nl), 7 Dominik C::m•el
(ltadollliłk), 61 q- 2. Mkut tetor• (bk),
7. l'łllrSłttłt(Biet••ni),KnyutofJaaldlo

(1ak),7Sk1 -l IMfMJikoo\K(II~klllli).

bNftd(SK.SSP6K.t:k:rdbk),-łOla

Nie tak dawno w Kick.acb podorew-et~ linrdowe:JO tumu:Ju o

mi..

h~.Bel

.trptJHM.,.,....wec--

nyto~sport••szktle
- powiedzlal nauczyciel wychowania

lrzostwo województwa. Drup lokata

fil)'(:ZneCO,Aadn.cjb~

W S ziole Podstawowej w Sorbmie
uaysi~nacoffzic:ń pcaWlCI20dzu:w·
t~ąt i c:hłopo6w Wię;tsz..:: z nk:łl
aynme utle$1niczy w ~ęciKh
Sztolneao Klubu Sportoweao ma~
otarierzeAndn:c:jaGrubbyc:zyLesz.
h Kucharstiqo. Owa pin&POOrowe
sloty, którymi d)'Sponujeszlola~ob
lepne codziennie od rana do wieaorL Rzadka to sytuac;., by tenis atolo-wyspychał w cień inne, bardziej za.
zwyaoj popul•mc: wśród mlodziety
dzledzlny sponu_ Takte chłopcy
z Sorbina piln.etwicq. .uzdroszc:l4C
sutcesbw swym koletanltom, które
w na,;rod~ ze sponowy sukces poJechiły na l-dniową wycieczk~ do

plao6wek

zterenuCIIę"K•ele«:zyzny~

na przez E'ftlloę QnQowsą_lukłę

8oac:l. ~ C'bna.o~ oru
1\bi(CH'lltę Gunrlkklt, to bez WIJipłe
nia nl,l~iaQ:ysukees w dotyc:huuowej SJ)OftOWC:J historii Szkoty Podsta·
wowej w Sorbinie. Ju.t. przed rokiem
dzie~ta zasyanaliZOWłły post~py

UJmUjljt w finalach wojewódzkich
tzwarl4poZ~,Jc:dnaltthYblrnalo

kto wie:nyl,

że

teru zdołają one za·
do z.awodów Itrero-

kwaliiikować sl~

wyro
- Nm sponowy sukm chy••

~

berilkj, opr6a n ea jama uwod.nł·
a:tk l rMdcP, udesQi ,.~
. . JeWllep ~DA 4)Td1Qę Kkł«
llłdl ~farb IIAir.lc:r6w "P.UWłl'"t.BUt)llL Oe<y4aJ~ttdęMwąar·

deldl(jlteablstot-co URl'pSKS
dlykałelłayll, i1!4llewczct~blr.~

b~I... 'IHM10"7pod-./'ll'k

tllt

u .....

11tdałe

..hllr.,...

za~~;.,u

.a. Slhly IImy i nkielkl.. w lllllłu

. , ~yllnDt tMoar szł;...
oydl ZIW'O!Ww. Qbł•t• 14 ~ ,...
td(kowat 11 wsprde ude• :aklMo
- nlpiew.wi Sta6allkowł, WldawowiBn.ezi~ll,TidettROwiTroja

~onu:odtjzał.Ue

.. Pellfar-

Przy zielonych

Gdoń"'-

Nie da si~ ukr}t,tc ta,iemnią suk·

~•adedatlliMorpalzltorqlm
prtł)'.C'IasanlepozoJIIItjuHuio,bo

wicM~II')'łdcuW)'DlKZMO
aal~a.Jeś!IWU)'SikeJ6jb.kq:ocl

llle 1 ,tue-. de Metoile WJJe'-: M•ńlLSł Bllewsld. Mul Wola6!illl, JarnlawWs61, KadMirn&anl'j,Att.r lo11·

4J"Ktlll\tardaWen&on.td. Brt-bedo

·ni~ ,tO~len.d 'tle'. ( lrł"nt'n
lr.Q'RI•f'l Stuile doi4QY laHe Toaaszlłr'ot:r... kl«yu1111b 4111 ~
1 W)idp dookoła Deł~ SabHII. (l)

\\- FiNt WOJtll6drl:idl llfZ)'Sit
MlodzletySzll:olneJWpi!eoSY.tkowej
chłopców zaltoilc:zyl si~ Z.WJ'aę:stwem
zespołu
reprez.entu~
Slk~
Podst~ nr 24 w Radomiu. Podo-

plecmi Jldul Gł11dta pokonali SP 2
Warb, SP 11 Radom i SP RuSlnów po
2:0.Zwydeskeebp~~ZJerepru.en

tować

WOJ. radomskie

w

c:hmmacjach

mattOtqionalnych, kl6re odbęd4 sit
wZa~tiU w dniiCh 23- 2S ll:wietnee.
Q
rozearano fina!

w

Rusinowre

w pi/te siatkowej duewcql. Zwyti~
!yla dru!yna SP Rus1nów (opiekun
Paweł Clllbior), • n1 kolejnytłl
mieJscach uplasowalysi~zcspoty SP
nr2 Radom(JMnMDroboR,) i SPSUr·
!)'Sto Ks~te {MHirzej War'II'U).
Dziew.cz.~ta z
zegąjlj w eli·
mi nacJach makrnreaionn.Jnych "'Tar·
nobrze:cu.
U Zwyci~twem dru!yny z SP 2<4
(opiekun J c:n;J K!a,łs) w R.adomiu za.
kończyi ,.~ fina! wojewódz.ltkb

Rus•nowa

l

Wielewsk.ll.ujewięcnaco,teolc

msislbth i tenisistach stolowyc:h
z. nieWJeltieco Sor!Hn1 jesztu n1e raz.
u.słyszymy Obytaltb)'ło...
(wkl)

Nl\ilepszym uwodnikiem okazał
Jamlaw hrs~.ewskl z Grt~natu,

stołach
~~:::6ww~~~~ ~':6!.P:!tlf~
lnemlb, WIHI•••Mazu,b 1 Emila
Fabla&klero. Na dalszych miejscach uplaSOWllh si~ tenisiŚci stołowi
KoiC::Jiru,Micluł Su.-a:)t 1 LakiQ
Kml~.

Drutynowo zwyc1~t)'h awodni·

cy Kolrjaru Klcltt przed p1e!'WSZ4 1
drurą drużyn4

Cumydl l'uszłw
orazGtaMte .. Sir.ari:)'lko.
(p)

(Oorl...
Jaaldto).4. SP2 Grójec (lruwa:J ...
nl!l.eWKI). N~lepsi strzelcy: Leiuli
Mlrke1JSk.I(SP2 Grójce:)- 69pkt..S)'i·

'ftSiul.akn:ewski(SP2<4Radom)-61
pltt..P.-.dt..lt(SP 1 Radom)-64ptt,
GfutonJułanrtti(SPI Wlllta)-Sl
pkt.

(ą)

-6 Oob1eatr końca rOZ&rJWti o m~t
t~wo Radomia 11161 ~rednu:łl
w piłce !lllkowq e:hlopców. Zawody

Komunikaty

:. ·~ldtal u,,..". dtrlttd• dlęe·
111$ •• ''n..-lu.. kltM.l.f'l4u11b

ku4)'•at6wu,ltklanJ(wwięlr\117bt
laiHH),reyJ•IIł•toddnllleH,otlle
lłlblh•o,l41klw•tubow('jbll,l'1)'111.

Śdttin•łft• w Klekadl, w &Ht.. 15- "

ltellerlwydtoWiwnkUhp~~kełd.lo

}'SI••

IKkidiiMtkJerłw, Wł..
Lllbwskl.
~
W-JewUzkł TKKF w KI~ ·
rotllillf«-.je,łl15blnllilru_u.-J4 tH·
,Ubntldi. Zełulula

z..n.1

P'Y••I .. ~t•"

4r~ł)"ll llł'l1i-wu• lAł

4e l l llwkl•il
w ałeUillle TKKf 'rey ul. Slukiewl·
e&~~6A,t.t , "-81-JJ,waNt.t-ll.04·

pn.-a u,Jta•.. l tłeqqlk6wanp.Uw
Hllt4dułc r6wald2J 11•. o cHI.. 17
Jlllli••lealęlllpzli., ..,.. ... KJ~cxto.

••

TUSPORT~

SZKOLNY~

qromadrlły n1 stame tylko 6 JZk61
Orpniz.atorc:m był 1.csp6ł SU61
Ene:r&etycznyeh 8roni4ta lfi.Uiu,
dru!)'n•VLOim.R. Tn~urune,wkt6rej wyst~powal m in. reprc:u:ntanl
Potslti juniorów, Robert Prniel, bez
problemu poltonala wszystkich rywa·
li. Zawi6dł n.atom1ast " Kodl•nowszc:zat~, sdzie lf1lł inny zawodnik
Cl.atn)'C'h Radom, Paweł UrbanOWICZ
Zwyci~i zespól tworzyli: SolrolowM.I, Prnid. Borkowski, Skotkowskl,
Kllłlnll, MaJtd.l om: s-rułewla.
Mllelllla, Kalka, Głowacki. Opldrq• ArkMiillll&.wlayikll
Kolejnalt; l V LO, 1. • Eieklro-

~!d6~:.~61l:~:l LO, S ,.S.

cesudzie~tzSorbina,oczywiłcie

poza praoowttołd4, jest pfZY(hylna
dla 5p0nu almosfera w IZł:ole stworzona przez d)TCittora, Hearyb hke
oraz radzieów. Pomocli te! dziliacze
zeSklrtysb., bo mało ktowi~tespar
rii\J;Plrtneramidlasorbinienell:byh_
dneJOłi&Owi ,ungpon&iki Granatu

a na,in'łnłejsu k~owe Imprezy

.tol1Mar.U..C'Iekemyu•utty,kt6n!

( will)

w

łfOtlie k1ltuliziesi~u

si~

Natomiast w cru!Me 8 w Donmundzie Flnlendlnwydętyła F ranq~; 2:0 (0:0, O:CI, 2:0). Cuchy pokonały &OSpodlrzy ml~n.ostw, reprltunta(ję Niemiec 5:0 (0:0, ):CI, 2:0).

}lbrt~~rnenłiQę.PelsiJ u,.,.kła4o

l Bm~~~oXny.Q{tu.),4H 1 -S o-IM·
bA--.,. (1at), 7. ł:~NuC.dlt(SKS
SP61Geb::lt.k), 7. AniJdlllll•lrlb{BI~·
kitni),41ka-1. A.auOIWIU{Ż.U),Slq
J ~ blun$ka (KSZO), .5 . ..Uu

Pingpongistki z Sorbina
ptectne Alldfłlt.J• ~~obuty si~

)

(0:1, 2:0, 2:1), zd Szweda pnqrala
(0:0,1:1, 0:3).

-Cł Wiele wskazujeru to, te w maJu
kolilU Cycio-Koronyłcipt Jlt; ~
na marotaflsh:h lllOSKh _
- P'lkl.qłoslł 11Rklllhwyusp61

l.lal:lnyu~(KSZO).S.Apilu·

Zaleliile 4ai w.k41i61kom.tp"Ue:&OW~rqio.WnezawMJilfl)'SkMioddef:r
Slkolltfj wteldłłe al oto..,.. Uiew&:llll. Ptdaa1 tej i.p~Kklea:eyzu 'ąruto·
towaullt4;d11 JflC'lJł~-r ...otklej Szkoty P~awo.ej wS.~i•tt.

...

z Kana~ 1:4

* Nalodo11isklth w Monadd•m

Cytlct-Koroay reunawiamy & 4)Tf.lr.torem lt.luba, 1\otuldtm Slawliist:lm.

l:lllłldodlli(SKSSP6K~ekelt.k),J6111;

r.cufa (St1n)

(

•mJdlH je41nak jmc::12 poaebi.. O ~blliszycb planad1 znodnllr.ów

lJk,-lAieti~(KSZO),J.M.I&wu

Olo inne, ttOiowe lobiJ W)"fttaone

s.

nachlumR.osjapokonalaA.u.strłę4:2

KRÓTKO

J DertmuD4zie trwiJ4 hoktjowe mi-

Szosowy suon koluskl nzkręcasię.

lUte jej kokbnb lluban, Mu

~ktbfarówmdWR)'Stł.JefWOJII

li"TJfVIprnciCPKm

chcdniów), S. Ilona Popka (AZS SP 17)
Mlodzu:y ~ l Lukm.M~chnylde
•la. l . Tomm. Kuprzydd, l . Gneron. Ponle•1ersłJ (wu.yscy AZS SP 17), <4. KRymor Rak.
AntbuJ
Rak (o~ Orhcz. Such~mów)
Cala ~dzteS14tka~ naszych mlodych badmintonistów wywalczyta
awans do lin.ałowych u wodO w Mlstrtostw Polski mlodzilów, które
odl4 do 16 ffiiJI rozqrane lOSII "'l
wPtoeltu.

W 1w1etlicy kielm•eao Kolejaru rozerrano WOJewódzlue ehml·
nacje lftd)'W1dualnych 1 drutynowych MIJUZOIIW Pol.s.ki kadetów w
ten1s1e stołowym . Na starcie •mpreLY :(J:IWIIO SI~ około CZ.IerdL!eSIU
chlopców z GNiłlalu Slwiy.do,
Clam!th Pam6w, LZS Clamodll,
tr6dta, AZS l Kolejarza Kielce.

do Maroka?

roana miSinrN Poh4 ...._ lnJ"a

Cl)'ła

Sdadtdb, l . 8nlJI

Pojadą

IM!ziai w cztveth

llerucspełnanunut)'( '). Batdzodobn:enl

łlłlo

Oomlałb

Wilb (wsz)'SIII:1e AZS - SP 17),
<4. MafprDta MeHal (Orha Su-

strzostwa łwlata lf'IIPY A. W kolejnytli spotkaniach waruple A w Mo-

atłetyanym
w Klelad1 p~
ul.8oc::mejl5rorpocllllesłęubra
nle sprawozdawc:u Ollręrowej Ra-

WadniC,Iwn~

•tJ!ft5t)'tuW)'I11łi)'WlhDQfwklle&oru

lkiekdJqo.tau,uo".~tł.~eł-..po

.otd)'nł.l~prudcuvmi•ZNl•

Oto rezultaty: młodZICZki (klasa
VI i miodne): l. A.pu Raayibb.,

1.

~114

lu~ hnlofillqł
nydl.f'lnwuyl.ich~~Da~IIIO
Auba:Jtdou4inydl. o aym~kpoej
J~W)'łflllCaJ:Watcrdbłesonadl

.Mposln'fNIIIKICUbniPt"łł~

lłO'ri Madejnł KHpnyck~mu.

Mdaln}di,.MFSIO" ·~

DZIŚ ...

Rt&O makroreclonu. Dlajalllorów mJodszycb l mJodrlczekl8Wojew6d.ztw
były to płenrste- elłmine(je do Mhtnostw Pohkl w tych crupach •1eko_,.th. Nldle podczutej lmp"'zy spisali s:M; reprezeni..UIId Kielecaymy.

Zawody ukończyły si~ wielkim
sukcesem zawodniczek i uwodmkówkiel«ltieaoAZS.którzyu,kli
trzy p1crwsze m1qtca, zarówno
w ltaterorii dz1t•e24t. Jak i thlop-r:IJw. Słowa uznan1a nald4 sie opletunowi tyt:h młodych Ndmlntonlstów, nauczyaelowl wf w SP 17, Ja-

wrdl, ~MStWO ,,S'Tf.MPO-D..EKTRONII", Pukl łiu&wy

••• o 10cb. Ui na stadlonie lekko-

na matach

W haJis,ortowej Szkoty Podstawo•f.J nr 17 w Kłe.lach rouanno ostatnio ellralnaQe rfiłonalnedo lndywid . .Jnytlt MJstnostw Polsld miodzików
w badmintonie.

..MODI.ANA", kutor ,.,..-,. _,..,
eru:ZMt.....,.O.l.Jmyl.albiiW

Młodzież

NasiJUniOR)'~odllldUws.edl·
adrldwa~t..._N~bnwtaJWQ

w

tym roku obchod.ti lO-lecie pracy z
młodymi adtpt.mi tq dyscypliny
łł)OI1U, Olrzymał 1. r~ pani naaelniłr:
WOKS1R UnFdu Mwta, WP4;y hDko&lt,l okauly m1cc:z samu~A.i
oraz podzi~kowania u ci~ pnq:.

Sport

Wszystko
dla AZS

1

J}'mPII)'Wt4opn.wę. 016wny otpni·

Wprzcrw.thmi~pojedynkami

70 q- l. MartiUl OUUkl (KKKK

Blalto),l. MkWW.acak(Lubl~n),l.

(Zduńsb Woła). 2.
r.-d 1..-.lbld (~

n1,1lepszqo uwodruta ze Stadysb -

~"IIIC·

Skartyltu,7Ałpkwz..tM,nłl. ~6cyw

kanie

Sb'łi"'ł.&r KorH (KK.KK Kielce),
Pkllr U,łtc (KKKK Startysil o).

STRONA tS

Sport

U.IOf imprezy, insinittor K.KKK

Ponad a:tudliestu zatrodn.ików z W~USD~ wy. Zdui6skkj Woli, Lłlbli.aa.
Sanoka, Bblecostoltu orau.Kkkl calq:!llwqjew6dztws, wzlęłoaUial wmrpnizonn.ym w auli TZN w Sbf1)-sku,
kyokushlnbl z okuJI70-Itda crodu aa4

SPORTOWE

Do turnieju WOJCwódzk•eao za.
~~~
dwa pierwsze
(SP)

kwałifiltoWI.Iy

zespoły.

Q W Kidcath ukot'lceyly si~ roqI')'Wti ucmiów szkól podstawo"")'):h w
mmi- piłce no!nej. finałowy tUmltJ
roucrano w Sili Szkoty POO.awowej
nr 17 na Słonecznym W~nu. a
uc:u:stniayły w n1m c:z:tery lłJ,Iiepsze
zespoły spa'ród !lO, które stan~ do

rywalaaql.

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra

lewod)' u.kończyly si~ sukcesem
uczn.OwSzkeły POibtawowtj •r 33 &
kldt, kt6rzy pokonali IW)'th r6wu:l·
nlt6w7SP70sl rooriec:2;1,SP32 Kid~l:Oora.zzrem•IOWihz~polemSP

Malocosw1·1
W końcowq tabeli finałowego tur·
nieJU podopiecznt AndrzeJ• Sillaka z
dorobkiem S pkt. W)'llrzc:dzih zespoły
SPJ2Kieire-4pkt.,SPMIIII:osza: - l
pkt. ornSP70strowlec-Opkl.
N~Uskutea:niejnym uwOdn•ticm

~~~~ 'f~ol~t~~Mdrut~';i~W::

IO'ltzl.. Za n~lepsuao lifemitatu uz-

nano Grlq.R.II K-nło~ (SP
12 Kielec), zał za na,jlepszeso zawodnika - Bartltmlc:ja Gro~~miab (SP ))
Kielce).
~

Prą o~i p~erwaoheo•·qo

meau pllkaret

~Yth

1"\ettte.ii z

Cntońrl• Busku ZOrpniZDWIJ\II została toarerenc)a JZkolenJOWO-metodycz.·

na dla naut:l}'Qeli wychowanY fayg:.

:f!
~=7~~=n~i:::
&ociZJ'
w pnktyce upo'ZJUt
z
m~i
~~
1nterpretaqą pMUUJÓI·
n)'dlprzepiJ6wpywpłlll:~ręczn'" (l)

zasadami 1

SL OW O

S TR ONA l 6

KIELECKIE

* W Kielcach rosną góry śmieci * Ścieki odprowadzane do kanałów
* Kary nie
* Polowanie na brudasów
odstram\ią

Sprzątamy ze "Słowem"
Lipooweao to

osu:zodu czas

---··

.......
...

i

benzynę.

Czpto .drlt;e• wysyp;D ,.
Jetłao z wlębzy~.. WJIJPIK
fi'Q' akn}iowulu cdk Wa-

,.wAat•

,mu.lko•f.J l

T~n~OW!ikld.

Pne.

wa.tli4 baldy ziemi i aruzu, ale nie

* Parkl~ruoweuKiełec-

ayjlk - spotU.rtie z Je~ Ka,.&dMida. 22 bm., aodz. 17, Pała

cyt T

*

Zielińskiego.

D)'sktteb uslolatków Klub . Ku.mat•, ul. Konopmckiej
5, 23 bm., godl. 17JO; &ftłda kct.-lbów - 24bm.,godz.l1-13.
Keactrtw~ ZUpOlu
rocknep ,.TNIUI"- Klub ,.Pod
Krechą", 23 bm., godz. 20.
Wlęrleue Wlpcuanłeaill spalkanie t. byłym tołnierum AK
lAizbbwe.. Jęd.nltjldewku•- 23
bm., Klub Nauc:zyclela, uJ. Okn.ei
9, pxl1.. 16JO.
Koncert uspol6w ,.CoNption" i ,.Cerebruln• - 23 bm., Mlndzidowe CenttUm Kultul)', ul.
Słowackieso 23, aodz. 18.
(.111)

*
*

brał

tówniet pospolitych odpad·

ków. PHobtde

~

W etaik

PI'Q' 1llky Maalfnta Upa~wep tui obok osiedla Na Stoku Tu
równiet rosną góry aruzu, betonu
i kamieni. Kilka tyaodni temu
Sl.rll1 Miejskazatrzymała Wn kierowco, który zsamocbodu- bolomam, tzw. gruszki... wylewaJ boton. lnny, w tym II.Dlym m1qscu
u:.tawił pi~ (!) a(:Wó~k aruzu
Obydwaj ouzymali v.ysokie mandaty l poJecerue USu.nięJCiałm.iec:i.

Obudź się!
Nuu

~dakqa

sklonna Jest
ufundowK. fti&I'Od~ temu kto w
l{)dzinach przedpołudniowych
połtay si~ z numerem 430-14.
JesltooumerBiunNaprawTeJe...
fonów 71 Kielcach zac:lyllłJ,cych
sit; od nr.).'" i ,.4". Za nic Id nie
motna s•t: poł40:)'Ć w gocizinach
prw:lpołudniowyeh z nr 914 Interwencyjnym Biurem Napraw

Tclefon6w. Motew ufundowaniu
na&JOdy ~ nas t»

;:uw:n~~=

nad

,.Siowe" :racltęel 6a jcly "''"""
~ -zdroweJ,

WlieJ, tkctlocłc:zMJ.

Na poct4tek - zanim wytyctymy
łcietkł

rowerowe- chcielib,.my,
aby pned instytuqami, s:dolami
czy UJeparni ustawwwstojaki na
rowery.Jestjui spore zaintere.mwanie takimi stojatami Bę~
UUwioH aiL pae4 ~
Wojew6ddbl l Unętk• M*ta.
Wydział Gospoduki Komuna!nej
klelcckieao UM zanuena 10nda·
towo ustad ldlb Jtojillw w
cotnu. lltlc ap. prq ftplab, w
eblladl lłom6w tclnnnrydt ar
pn;rpl Wolllośd.. Miejski Ośrode k
Sportu l Rekreacji cbceje ustawić

m ....................,.,_,.,._
..mi, •

ośrMkadl

...

ldt~

zalewe• l w Cetb:ya)e. Stojak
ltę4* teł

(~

=x

-

Z05łała zaadelłło•

w

niujemy po ru plCf'WRY to pruwatnie u pominamy i polecamy w
ciąau

ca~

ty&odnia usun!F

przyłącze·

nie. Po tym e1.asie przeprondumy rekontro!~ jeśli nic si~ nie
unlenilo to mandat, n~bardziej
oporni tnf~ do toJeaium
Śmietniska, szamba odprowadunedo b:oatów to tylko niekiOre przykłady brudu ....okół oas.
Pn)"ominamy wi~ o n.wtj akcji
"10senneao JPrz.IJWlia - j cteli
cb~ie ud bać o swoje najblitsze
otoClenie- tadz-.olleie. Repc)ft.crzy ,.S L" cz~ na sypał - prty·

Bardzo tn.ldno określ~ dokład·
~iloićmiej»e,słuf.tcycbuwysy
piska. W miejtc:e tych. króre ~
pod nadzorem powsU,j4 nowe.
Osobnym problemem~ ~

matyctnk' zanieczyszczane bna·
ły.łciekov.re. W osiedlach domków
jednorodzinnych bardzo cz~
zdarza S~ę.1c do kanału odprowadzana jest woda~ ze zlewów, ...
nien. nierzadko równie! szamba.
Synaada tabjut • J. aa Wldn:al.
JNwk PTV bllllya •o.a jat rur-

jedziemy,
z~da.

opiszemy,

zrobimy

outrusz MA'I'EREX

Szukamy
stojaków!

*

430-14

- Złapanie na J0'1cym uczynku tai:ieao śmieciarzajest bardzo
trudne - mów. aspirant Mud:
Dudell z kieleckiej SM. - Codziennie, kilkakrotnie paUO!uje·
my WRySLk.ie nielefP].ne wy5)'Jiis·
U, ale CZłgo o sch'lo')'taniu decyduje przypadek. Na przykład. sdY
widZlmy citfarówkt:zaruzem lub
odp.adblru W dyskretnie za nLtje·
dziemy- PrlWJe w 50 procentach
okuuje si~, te I&JDOl;b6d JO(l2ie
na nielegalne wysypisko. KJernw·
ca ma zlecenie na wyjazd ze'mie·
cianu np.doPrommka,alcJdli ła·
dunell wynuci pr7y Manifestu

Mówi mł~ upii'I.Dt T-.a.

S~ zS M: - Jetelłinterwe

dowodem bezm}'ś loołci. Pn;r llł.
Jdmlonklej barG.e W.. llolblka, ~byt atkjsc.- .tealeiIQ'c:h spacer6w, w ll.r6ttl• cz:ułe

blu... wce• przy ul. Targowej 18
adrie ma swe aledliby ktltadzie.
si4tfinn nu n. redatcja.Słowa Lu·
d u'". Tli td, pnN blarowcea, •
putlap 041 ltreay uL No.,. S wlat
(D UW) --ntoloł
lię rewerfw R1puyc:h - ·~

... .wdełę. ...... Jl - 14.
Tymcz.ulm wei41 czekamy na
oferty produceorów stojaków.
Proste., JCOilm.kOYt'O wrie ,.kojce"
na rowuy, cboćby z metaJoweto
złomu, l1lOR wytonać rumieśl
nicy lub młodzie! w warsztatach
szkolnych. ,.słow•"' uobł ztUęda
ptotoąpcnrydl
ltojillw, po4a
atresr pnduee•t6•. Jest robeta,
mohlazarobltl
Z.,I'UIUQ' •
bęcetda •

Od nicdzieli w kieleckiej

połjqi

dro&owe:i pełni słutbt; piot nowych

,.vołkswqenów pusató w". Sarnocbody

przcst~pc:y

takie radiowozy ,.wyc~·

zatup ił Urqd Miasta:. Drt)'}cie
pon~d 100 tmlh.
(DG)
Fot. D. Gacek

Prośba

.,Słon•"l

ltal przeil ,.dodltya"

Otwarcie sezonu
Wiosrrq budri lit zyd~. ID/cU w
Dtlftnurl mla.rta, nad Sllnlcq. Tw
)Nnak.op róczroifind.,..,rrutlfiw
tkplęj.rze dn!alfUJior:;y

,pozywa,.Ut

moati(jszycil lnmk6w 110 .łwld;ym
powl~tml. Obsiadają zbocza doliny

~::J!~~t::!~w!,'!~:

ł4 t=fSIO taJcU)akD /tot~/, 11/dciÓizy

bowl~m są IDk ...zmtCU~tl", h ni~
mqfq 1lły powródćdodomu. Honor

~~~6J;:,.n.f:i::t'=:

lnmi, rozbitymi but~l/aJmf L.. oddiodami.
Szkodo tYlko. U ni~ ma / p ·ek l
morropolO'Ił~ 1112 Mit:J$Cłl. To bylaby ftd pd111JJ natid4. Kolq"y Ił
ZOli afktlltolowydl iMPm udSIIJJicą 11wdamUIOlWtJlfy'

MAREI GU Jot

Sześć

lat to za

mało

Szdt lal:trn~tnwailtaprutlltlotaad ar 67 168 wosWła Na

tU-.

Stob. Błol• l wytopyJak były
Lobl~ mudzlło słę jaJ: zallba
llie IUJili:d6w lty .,..ldł łlrded .. łałeblłb.. Admlal5trvJa ma widat
lnnt.mwtwleab nltzllkwldowaok wlec:zaq o ltaDp.nll. Sldt lał to dlyU

Czytelnicy interweniują

wy~ dlqo

Z garażu nie ruszać
PanJanuszS. z IGelc (nazwisko
l ldre!OUtaneredak:Cji)rniałwyrai~

neao pecha. Jadąc własnym .opIem k:.adeuem.. ułiaa Radomsq
(nomen omen) wpadł w Bft:bolt4.
podwó.in4 ..."..,..~ i UJ:Ztodzil tołpat, relat: oraz opon(:. Jako te
aulo było ubezpieczone., jeso
właścici el %Wr6cił s:i~

do PZU o

zwrot rówtJowartości poniesionej
sz.t.ody. Eksperci ubezpieczalni
orzekli, te owszem odsr.kodowa·
oiesi~oalety,alepojeaowypłace-

oiu musq zmniejszyć 111 3 lata o
10 proc. przy.. ~.Mą zni!k~ za
tzW. bczszkodcnrt4jazd~. Pan Ja·

nunzdecydowalwtedy, te skoro,
jak wszyscy właściciel e aut, płaci
podatek drogowy b(:dz:ie domagał
sit: :uet.om~10wania szkody
przez właściciela drogi. Ali4ci w
referacie dró& miejshch UM
dowiedział~1cnajlepiej,jeśliz
powództwa ~ilneao WJSI4J)i
paectwt.o Urz~wi MiejSkiemu

do ądu. Bez tego tadnej rc:kompensaly nic otnyma, bowiem podatekjaki płaci,jestpod.a.lkie.m od
samochodu, a nie od dziurawej
jezdni W przeszłości zreszt4
właściciel dró& w mieście ubczpiccułsit;odtakicbprzypadkówi

bydopttao11'Kz:ako6c:zenla budowy prywaliiero pawl-

Iona l uporqdkowanbi wlea~~eao płaał badowy • łrodku osie4la.

takich na~l6w. Wtedy tet motliwe bylo odzyskanie straty, teraz
niestety, nic.
J ak dlaso ,JHw.e - pyta C'.I;Jtellllk - ltęllęaiezwlas:nejwhu' blty JICI

kleszeai? ~f1 td chcleUbJim1 mat
otlpoft4faa 1o pytaale. Nłnl.ety,
Oialo IWII się j~ie clowie4zlet.
te bez Dliuy IUC81fodt.........
lakte moaopołlu,aaydl prUtyk
PZU. ak ale U dę wslr.6rK. Pua
JuUl8111'1 S. Iłle,.... wiceDk

laoepjak łfłk•- jdłl CO IW • to
- W)'10CZJt preces Unęftwl
Mle.Jskle•a,aaata-.Jle~ z pn
łlaalenwat.

TAM

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra

(m)

