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wództwa. Właśnie dokument trafił do naszych '1k. Raportjest pró·
bą podsumowania pierwszego
półrocza, ponadto wyznacza ,.li·
ni~ ll&rtu" dla J. Stlanty.
W kilkudziesi9Ciu rozdziałach
podsumowano
~wa!niejszi
dziedziny :tycia aospodarczeao i
społccz.neso . Oto niektóre wnioski:
• SpttmatyCDle spada Dlnl4-

tylko polskie poligony

Nie będzie obcych
baz wojskowych

ó.llłe w addtl 4zWadl ~

pon•

lnicja'Y'M!I wyłl;orzyatan la pollgonów l bez w naszym kraju do
szkolenia oddziałów, które w

nlo,._ujo ... .........,..

pnysrloOcl
- · jokoalłypokojoweONZ.Inlcjaływa
znalazła poparcle strony

z udzlefem obc::ych wał*.

syjsklej podczas nktda'Mlej wtrtł'ł ministra w Rosji.

Minłftw obrony nerodowllj
Janusz Onyazkiewk::z n11
dzlełkowef konfeNnc:ił praojoklch
___
_
Wii~,
iew~

(PAP)

zdrowie l łyda rnieNkMc6w
blokupnyul~112,

--·-locj·tlenldernwtQłezwedhłefunk·

nej."

Prokuratura stwierdza. 11
wentytecja była wadliwie wykOnana 1 nieprawidłowo utytkowana,
przerObek wentylacji dokonywali sami mleazkal'lcy, niesprawne były piecyki l kuchenki
gazowe. Sp61dzlelnla Mieszkanio-

wa . Nasz Dom• podłączyła oata-

tnkl wodt z elektrociepłOwni, co
pozwoliło na zlikwidowanie ple-

cyf(ów grzewczych. Pokryta tet
częlk:iowo koszty wymiany ku-

stuowi 12,1 proe.

chenek gazowych. Zamierza
rOwnlet Instalować we ntyłaclę
wyciągową.

w toku

~

wyhtczono

doodctz:ielnego~n511

..".., limieteł ... nłny Ch.
Zatruła słę ona wprawd:de
tlenkiem ~Nęgta, ale związane to
byto z zasypaniem otworu wentylacyjnego w czasłe prac zwią
zanych L .. U&pf'awnlenlem jego
drotno6ct WobecOSóbwykonujących l nadzorujących takle
prace (komlnlarzyze Spótdzlalnl
Usług Komlnlarsklch w Radomiu
l kierownika ADM) skierowano
oskartanie do Sąd u Rejonowego. Odpowiadać o ni btdą z art.
152 kk za n ie u myśl ne spowodo-

wanie śmlercł.

-Osoby leczone psycbiauycz.
nie, ze stwierdzanil nerwi(lll~ko
wą lub zaburzeniami osobowości

kom~~ eazamioacyjną, działa
jącą

przy Kuratorium Oświaty i
Wychowania w Radomiu.

dlielczo.łćmlec:.arska.przet~t

aa.
Połowa pne4J&ębłontw

pd-

stwe.,.-th "-owadzlb dzl:ał:t.łDojtze
wi~kszo&ci z nich straty

ucierpiał przemysł ener~etyczny

i spotywczy (odpowiednio 26 i 36
proc. udziału w sprzedaty}.
• Sę zarejestrowane 74 spółki z
udziałem kapitału zagranicznego
(w tym kapitał niemiecki - 22,
amerykański - 9, brytyjski - 7, kanadyjski - S). Odnotowano niewielki wuost udziału kapitału obcego, na koniec 1992 r. bylo 59
takich spółek.
• 37 ~ rodzia ale posblb
.tuaep aleubftła. Ok. 13 rys,
mleszkań ma zły stan techniczny i
mle$Zka w nich wi~cej nit jedna
rodzina. Od roku 1978, stale maJeje liczba oddawanych mieszkań .

...

(

stnq, (w

)

W Kozienicach na terenie litllwOw rybnyeb c::iuJt1k p rzypł6tl
lde.rowq. Jawtc .,ursusem" (bez
tablic rejestr~cyjnych), po łuku
grobli klerowca str1cil panowanie
nad pojazdem i wjechał do stawu,
Ciąłnik przewrócił si~ przygnia~ąc k ierującego, który poniósł
śmiert na miejJcu. Przewotony
na błotniku ciągnika., J6zefP. nie
doznał tadnych obrUeń . Był on
pod wpływem alkoholu. Zatrzy·
mano
do dyspozycJi prokuratury.

so

(non)

Telefoniczne zwolnienia

Kolejka
do sponsora

Pospiesmy
dla złodzieja

(woj)

mo&ll ubi• si~ o zwolnienie

Z l) l)'S. StarajlłC)'C h Si~ O J)f'ZY·

litrów.
W województwie nie ma ani
jednej giełdy owocowo-wanywnej, izby rolnej. Podupadla sp6ł 

kowany tytuł wlnności. Nąi wi(:k
szy reares dotknął przemysi maszynowy l skórzany. Nąimn.iej

Ciągnikiem

a,t. a lir. l

Na wniosek psychologa

do szkół ponadpodstawowych w woj. radomskim, ISO
otrzymało wnioski Wojewódzkiej
Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Radomiu, skierowane do
szkolnych k0111i$i egzaminacyjnych., o zwolnienie z eazaminu
wst~poego . ~e takie podeJmowaJi wspólnie członkowie zespołu orzekającego, w Kład którego wchodzili m.in. psycholodzy,
lekarze, czasami pracownicy radomskiego kuratorium. Wnioski
WPWZ opiniowane były przez

• W rolnictwie zmniejszono o
połow~ powierzchnie upraw rai lin przemysłowych . Bardzo, bo at
o 60 proc. spadło po&łowie owiec,
a o 14proc.- bydła. Rolnicyzutywają mniej nawozów mineralnych., mniej tupu~ kwaliflkowamateriału
Stewneao.
nego
O blisko połow~ spadła produkąja
mleka. W 1992 t. wyniotła ISO mln

•
~U.

Zwolnienia z egzaminów

j~cie

w Polsce.

do stawu

Bezkarne trucie
Prokuratu,. WoiewOdzke w

k~wej

tnUowqo ijestjednym z nitszych

nr

ta

Kominiarze do sądu

moc:no)w...- •. . _
~· - łi- .zagrołen..

kł aatoMwt,J. Zwi~ksz.l li~ bezroboc•e, obecnie wynosi pniwie
16 proc. i jest wybze od ł~ej
· w~ .,ae~

Onyszkiewicz ,.,............
Polska jedynie występowała z

R.domlu UłJIIOf$ ~
nie (poR.Inowtenie nt.pNwo-

Wojewoda Ju ll5l Sztum obiecal niedawno, :te zostanie przedstawiony r1port o kondycji woje-

z

egzaminu ~pnego do szkoły
ponadpodstawowej - powiedział
,.SL• Heltryk Siarkowic:z., psychoIca WPWZ w Radomiu.- Takjak
do redakcj~ lak i do nu docieNją
informacje, :te czę:ść wniosków
wystawiamyznajomym lub protegowanym, tyl ko po to, aby pociecha ,.ambitnych rodz.iców"
dostała si~ do elitamej szkoły, na·
wetjeśl i ma slabeoceny. Są to tylko plotki. Ka:tdy badany przez nas
uczeń posiada zaświadczenie lekarskie, opis przebiegu choroby.
Czy motna młodego, zdolneao
matematyka., ałe chorego na epi·
lep!K pozhawUt mo:tliwaki
ukołlczenia

szkoły
średniej?
Z wiadomych wzgl~wnie mote
on uczęszczać np. do technikum

samochodoweao czy mecb.arucznego. Najlepszym wyjciem z sytuacji jest skierowanieao do OSólniW.

Do VI LO im J. Kochanowskie·
go w Radomiu przmto3 osoby ze
skierowaniami z Poradni Wychowawczo-Zawodowej. - Jeszcze
dwa lata temu, ady takich uczniów
było ,.nastu" cz~ spierałem si~
z pedagoaami z poradni - powiedział nam Karol Semlll. dyrektor
,.Kochanowszcza.k.a". - Nazywano mnie .,nieludzkim dyrektorem", gdytnie chciałem przyjmować uczniów z polecenia psychologa. Uwatam, te byłem ludzki,oszcz~ąc niektórym przykrych rozczarowań . Pneciet nie
wszyscy dostosowaliby si~ do poziomu naszej szkoły.
W tym roku do VI LO tylko do
klasy o profilu matematyczno-fizycznym przyj~to 29 uczniów bez
egzaminów- to finaliści i laureaci
olimpiad przedmiotowych. [n.
nych czterech r6wniet omin('ły
eazaminy. Po raz pierwszy zwoł
mono z nich zwyci~zców olim·
piad sportowych pod warunkiem.,
te średnia ocen na świadectwie z
ósmej klasy nie była nitsza nit

4,75.

(aon)

Setka w sierpniu
l>)'rekda Radomskiej Wytw6ml Telefonów tamlel7ll

zwolnił

z dniem l sierpnia ok. 100 praeownlk6w.
- Zastój na rynku spowodowany VAT oraz ograniczenie produlu:ji zmusząj11 nas do zmniejstanu
zatrudnienia.
szenia
W pierwszej kolejn..»ci zwolnieni
zostaną pracownicy nie prustrze~
dyscypliny
p1111cy
i nieefektywni - powiedział .SL•
Waldu aar ~b., wiceprezes Za·
n.ądu

RWT S.A.

1.arz4d sp6łlr:i przewid\lie, te Jl>
:ł.eli w przyszłym kwartale RWT
nie ~dzi.e aktywneao inwestora, konieczna ~dzie dałsza re-

dukcja

zaiOJi. W ciuu ostatnich

d~chlatwramachzwolnieńgru

powych w RWT straciło zatrud·
nienie około 1000 O.Ob.
Jak nu poinformowano w Ministe.ntwic Przekształceń Włas
nościowych radomskim produ·
centem tekfonów zaintetcsowa·
najest amerykańska finna .Ołim ·
pia• . Wystąpiła ona z propozycj4
wnwestowania znacznych sum
w zmW1~ profilu produkcji
wRWT.
(włh)

Z dyrektora na prezesa
Wlem.w

~ byly

d,-rtkter

BudoWllktwa KolejowelO w lb.domlu, .został powolaar••
wkeprueg AgeDtJI Rorwoju Re&loaalDeao w lb.domlu.
Wiesław Lesisz byt dyrektorem
ZBKod 1990 roku. 16 czerwca br.
ZakładOw

Rada Pracownicza odwołała go
stanowiska. Zarzu-

z pełnionego

37żon

11-lft.i alldter ~Kwarta~
f»ełl'~l.~"'-ii:aNy
_.37...._..1~PTc:kZI7.-

tmr.M.Inas.d(zczttell,..~
.qa), 61~4S.~i .....
dtn~GCIIIL~d:dech

III"Oib:ik-&14•1925r.,kiH)' .... I5
lal.,z ...ielilhraaR~b«atecłrll
pw~dlp.
(PAI)

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

cano mu doprowadzenie firmy do
kawtrofalneao stanu finansowelO i organizacyjneao. Od 1992 roku, lj. od momentu przystąpienia
ZBK jako udziałowca do Agencji
Rozwoju Regionalneao, Wiesław
Lcsisz był członkiem Rady
Nadzorczej ARR.
(włh)

Sprzedamy

zbiorniki stalowe
o poj.V-7,5 msześc.,

idealne na mmba.
Tel. 483 - 14, 483- 30
~~ro.o.
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Polsko-słowackie
Miasta gotowe
do reformy samorządowej rozmowy rządowe
Pnolnl•1:i!!Zku l\Tiast Polsldch
Wojelech Kamnarell o!11iada)l,
i.e46nlł,jwlęks.eych polskich miast
jt\1 golott')'Ch pn~~c od admlnls·
tr.fcjl rądo111tj a:~c udan l kom·
pelenrjiwl"'lmachprogramupilola·
7A'IIt'GO rdonny Sln\OnlłdOWtj.
Podczo1s
pomedzialkowego
spotkia pre1ydcn1ow miast z premier Suchock.q Kaczmarek podk·

rcśhl. te wladzom łych m1ast zale·
na powodzeniu propamu
Zdaniem Kaczm:ub dołych
czasowe rozbicie władzy poml~·
d7y administracją rządowił i samorządową oraz niejasnosci leglslaC)'Jnc w tej dziedzinie spo~odo
waly zahamowanie tempa przc-

t)'

mtanwduzychośrodkachmieJs

k1ch

1500 żołnierzy
rosyjskiej armii
W Polsce ".. 8 camizon~ch
l mitjsco111·ok!ach pozoslajejtw:u
JSOO iolnitrzy ros)j!kkh orulOOO
czlook6-.richrodl.lnipnro111·nlk6w
C)"11ilnych- poinfonno•a112 bm.
gen. brn:. Zctdslaw Oslto111"\kl, pel·
nomocnik ~du RP ds. pob)tu
wojskFR wPolsce.
W Clcrwcu br. wojska rOS)'JSiue
całkOWICle opuściły gam1Lony
w Lubhme, Wroclaw1u 1 Wólce
Kalusk•eJ. Obecnie na 1erenie

Polski tolmerze FR przl!byv.ajll
w garnizonach Legnica, Warszawa i Raszówkaoraz w wojskowych
InspekcyJnych
posterunkach
w Zbqszynku, Poznaniu, Kul niC,
Siedlcach i Czaemsze. Do ich
dyspozycji pozostaj:~ m.m. 3 samoloty i l Smigłowiec
Od końca wojny, w Polsce w 59
mieJSCOwościach przebywało sla·
le ok. 60 1}'5. tołmerzy ZSRR.
(PAP)

zarażonych
J~roorano 2571 no!lldcll wlruialłiV, u
137 nllp01.1lllll0 AIDS. 7. !lunnkb

mv

wnpolowio ,"z,, o4·

Mtt1C Zdro..b.

nlllo'll-... uł•iericok.I~AinHW}"ril
pny,adkłtruraid.

(PAP)

Z Biura Bezpieczeństwa do sądu

Akt oskarżenia
przeciw M. Zalewskiemu
tuego o prtebie&u iledn~.

w tym

o

planowomymichl:llrz)·mamu.Zarn~

clla mu os.zmtwo prtcz "'PrO~dzenic
BaJ;SJhl Gą_~iorowskLesow blądto do
mo11LWO!łcizakupuakcjisp61ki_Telc
&rarł ptz)'Ję:eie od mch lwoty 17 mld
zlwtJołarachUSAbczzamiarusprze

daniaakcjL
lalewskloit wykorzystuj~ peimonąrunkcjęza4dał i UZ)'skal od 1\ąpi·
f'roł:ur:uura zarzuciła

mu ró11nie!,

hiGąsiOrowsltie&Okotz)"ićrnaj:!lko

w• w poseaci nie oproce-ntowaneJ potyczki w kwocie 40 mld d, uuletni.l-

śledztv.Jewtzw arcru:"An-a~.,nror

_".codtcco"W)'WieraRICWp!)-..-unada-

mowal PfCZCJÓW leJ !pOlki • Boau-

ls.ze losy spóiin _Ar1-B~ Otu.tocqcoIOSięwjeJspr;w.wLejledztwa. (PAP)

sława

lbp1b 1AndrzeJa

Gąs10ro'A-~

Serdeczn e podzi ęko wania D y rekcji.
p racownikom P ZF •• Cefann .. Kielce
oraz W-'lzystkina z nĄ.i o•nym i bliskim.
któny u czes tniczyli w o s tatniej drodze
śp.

JADWIGI SKRZYNIARZ
s kłada

w tealn:.e, Sl proc., te cz~ciowo,
33 proe. calkowic1e, a 50 proc..

reznnuje z kina na
rzecz tele~ i:c.JI, natomiast 9 proc.
badJ.nych uznalo mJ.Iy ~lrnn
w domu jako zupelnte zast~pu·
J.lCY czytanie ksiątel
(PAP)

Rośniecena
skupużywca
We wszy.slkkh 'fi"Ojew6dztnch
wzro~ły reny skupu p·Jerqt ru:t·
nye h.N~•-Iększyikokceno"}'ob·
stf"łł"ujemy na poludniu l w ct'.ntrum

kraju.
Sredme ceny skupu trzody
chlewneJ, placone rolmkom przez
zakłady

pn:.emy~łu

m.ę:snego,

kntałtu,ą si~na poz10m1e 14,3tys.
zl za kilOgNI m tywc.a, choć w woj.·
łódzkim, p1otrkowsktnt, płockim,
sieradzk•m. skierniewickim i war·
szawsk1m pn:.ekroczyly 15tys. zł
(PAP)

Ruch innoWK)'jny w p rudsię
blors~•-ad! pru~r~yslowycla oasla·
111ionyjntnaprzdslęwzłędakr61·

koo~we,

utrzrm\U:t« clulośt
produkcji. KQ,iowe firmy modemi·

".·ód !opowszechnybrakpieoiędry,

aitki

Ministerstwa Gospodarki

W

poniedziałek po godz. 11.
w Unędzie Radyl\1inlstr6w rolPC)ezęlo się spotkanie prulin ll anDJ'
Sudtodlej z pruydeotami l prze·
.-odoi~i nd 46 miast W)1m·
nych pnu rqd do udzblu • plloła
io.-ym prognmie .-.formy samo·
rqdowej.
Premier Sochocka pow•edzL.da, te
~Jeśli dzi:i m6~1my O prtcbudoWLC
państwa. o ~10 odroda:nLu ekonomJanym. spolecznym ' Cf"IILUC)'J-nym, to mUSiftiY przede wszystkim
doprowmzić
do
Odrodzcn~:r.
miastM.gd)"!IO'A-I:r.snie one- loloIOOlfW'\, ktora poc\VniC Zll SOI!o'\ l:.liłą

~·~Podlrcśhla, te kluczowym dla caiCJ

opctKJI updn~enicm JCW ptzcŁala-
nLe mwlom U<bń tat •aby byly one
zbh.tone Uo .Qd.u1 •1unydt or.u_ by
rundusze na •~h n:ahzacx; zostaly
pncbz,Uli:WJi!K"ÓbiWłf'.uJIUJ.lCf'ia
mOł7~.Jom słabi l n~ finaniOW<\~

Wedlu1 ve(~ URM mLn\Stra J3na
Rokity, Jetch podczu ponJcdzi.alkowe&O spolkolniAZOSianiC lll.1kceptow;anyptoJC:klrz~qorozpo~zc.

nie w $prawic pnekaunia m1utom
ucbn 1 kompdeiiCJI,IO we wtorek rozporądwuem UJlllltJI~

lbdlM1n1.WÓW
l'ro11ram pL!Otal.owy ma polcpc na
pndazom1u mi<l!lorn C"Z\:$Ci lll<bn ,
komp~tcnqi I)OlCXliiJ<tCfCh dotytz:u:
W JC-~1113dm•m~lfllqL tz~dOIICJ

(PAP)

Odsetki bez podatku
W n~•

L

lnro.--Qami ulllleg-

a.aayai włrodbcł! --~ Jlł1t"kll·
III OilCIIIII OJ04atkowa1i1 odM'td; od
os.ta.(d~

ludiOłd

Miabt~nt-.

Fi~ )Hiinl"o~orał-.

k qodoLf

~

an.ll USI.I,kt5•stattJI,..tMkado·

diMo...,..CMI056bnl)"MIJdieclwtlrJ
CNI łro4k4w qroaadloll)"m na rKhunkaebłtaakoW)ch l udi!Ołdonu:od~kl

pon~dto. te roz·
bdcnqL nie
do •-prowWzen1a
opodJttow.-mlł odse1ck od oszcz~d·
noW;IIudnoS.cijak n)wniCtw ~łLmsto
"'"''e l'uun«tw me proJektuJe ~

Rtfi0r1

Wlą-Unf

W)'J-.ml

Sejm

piC~"UCJ

zobo~~>1~ r~u

taklązm•.mywuSI•w•eOpod.;llkudo
ehodo~~o)"m od

0$6b flzyanyrh

M Clłtłipói sbrbu pist01~ ą woł~~e o4
poclatk11Mdlodow-qe.

(PAP)

WEKO-RADIO o roli KTN
w ochronie środowiska
Dziś w EKO-RAOIO (w cyłl:l u :
. Sprawa na dzi ś• ) od 11 .1 0 d o
12 o roli KJelecklego Towarzystwa Nauko wego w upowszech·
nianiu wiedzy o ochronie środo-

wiska przyrodnlczego. Goścłem
bfd.rie d oc. Zbign łew Rubinow·
ak l z KTN. Telefon czynny w cza.
ałe trwa nia progra mu: 457- 05,
Rozgłośnla Kiełce.

Brak pieniędzy na innowacje

w ok. 1,7 mln fina pryWatnych i w

Krystyny Ludwinek

Po pttludniu rozmowy prowadZili mmbtrO"Ie rcsorl6wgospodar.;zych obu parlstw; podsumowanie Zolplanowano na wtorek.
"Oba t?ądy są zaniepokojone
spadk.1tm Wlajemnych obrotów
handlowych"- powictlzial dziennikarzom!! Goryszewsk1.,.SwOJ<1
wizyt~ w Polsce che~ udowodnić,
fe JCsteśmy zainteresowani rozszer7eniem wspólpracy gospodarczej"- podkrdhl Kovac. {PAP)

cze:ściov.o

ponlesleniaryzykaimaanyeh nakladów tinanso•ych. Gl611-ny po·

Po dzię k o w• nie

łowo
S ll!!i1!J

tulu Alozom l Socjolotll PAN •
Wusza.•ie, bad~IIC uczescokt•o
Polak6• • tydu kulturalnym
sc.-Jenlzila,h:u•a;nlezmalala freknocj•nawsulkltgorodzajuimpreza.r.b lri)'Sil"CZJIYth. W)-nikl z
teeo -JtJtd•nlem- te".-lelu lu·
cldom !dewl?ja ustępuje niemal
•·szystklefomtykontaklu URtuq.

Zllhsłęw6wa.M, Idy nie111')'m:tgato

Rodz ina

Sklatbmy sudua•~ podliękow• ni~ Dyrekcji, Ki~rowRictwu
onz wnyslld• współpncow•i ko~r~ Exbudu 1 w Ki~l cacb.
Orpoi:uloro• :ukła d • poxneboweco ,.f.dt.o", rodxi•ie,
przyj•riolom, 1-Jiiiadom i wszystkim. kiOn:y w:r.ięli ud:tial
w pocntbit nau:~j uk ocłt.and IlUliliJ
śp .

Prol. Aldona Ja111lowUa 2. Jnsty·

wpclni7astąpić o&l=łd:tnieu.luki

Hl\1(-.rl)l!IW EtltOJic • 5001)"1.),a2.S
mlo chonQe na AIDS- połnror-•-.no
11 ba cWn.ailwk( PA.P wl\tl•l~er·

W}nil•a.ltaacai)"Ni•~ok.Oml·
urałon)eh jr~ wiNSCID

Akt oskarlenia pn~ei•ko Ma·
clejo111·1 7,.alewsklemu, b, sekreh11·
rzo111i stanu 111' Hlune Oupiea:elłsl·
n Narodowego przy Kanctlarii
Prnydenla Rl', sklero•·•la 12 bm.
do.-.!ld u l'rokuratura\Voje•ódzkaw
Warsza•ie.7..llle•sklzostal vskar·
iony o uprzedzenie w końru lipcli
199lr.s:zerówspólki,.A.r1-B.. opla·
no•·anynl Ich zatnymanlu. osr:ust·
wo l prz,-jęrle konyki m~Jłlko•nj.
f'rokuraturJ UrtUCIII l.llt•'-kiC:mU, te m.lj~ dost~p do infornutJI o

zamiast?

Wedlug badań prof. Jawlowskiej onu prowadzonych przez
lnslytut KuUury, 16 proc.ankiei.Owanych osób uwata, i:l: tv mo:l::e

Sttblowcj0rpni1~17..dro•·i•(WH0)

1\o-.ów !..U

Przebiec rdonn JOSpocbrayeh
w Pot~e l ,. Sloncjl, ~emna
•Tmlaoa lowaroWlll, wsp61praa na
r}"lllbeh tnt.eleb oru na•ilłT.Inle
no•ych •·ięd koopenLeyjnych - to
tematy porusune w ponied11alek
przez delegacje rządowe obu
państw. Rozmowy pod prze"od·
me:: twe m wicepremietów-llcnryka Goryszew~kiego 1 Romana Ko-vaca odbyły Si!F w Warszawic

Telewizja
Lobby przemysłowe chce
dobra

Ponad 2,5 tysiąca
WPolwt.okońalkwictniabr.urc·

W& prezcsa Związku. m1asta
akceptuJą ułozenia i ogolne kit'·
runki projektu rozporądzenia w
srrawie przekazania zada n i kompetencji władzom mieJskim
DodaJ jednak, ze związek -pragnie zwrócić uwag~ na dopracowa·
me niektorych szczegolowych urtgulowan zawanyeh w projekcie-.
(PAP)

prnie6 tys. paftst'łlowych,nara"i.u·

oych d odatk01II"O n:tobcll\ł..enlabud·
:ł.tlo111·e - .sl•ierdza
Sł•łystycmy.

Gló111-ny Urqd

Statystyczne badanie, dotyczą
ce mnowacJi w przemyśle, przeprowadzono w Polsce wg wzoru
zachodnie&o, po rnz pierwszy

w 1992 r. Na.ankltt~ W}"Sianą przez
GUS do przedsi~biorslw repre·
zentujących wszystkie gal~z.ie
produkcji odpowiedzwio ok. 2.5
tys. jednostek. W§ród nich ok_ 29
proc. stanowiiy firmy małe, Ut·
trudniająceod 6do 50 osób; ok 45
proc. przedsi~biorstwa średnie
zatrudni'\iące od 51 do 500 osób;
ok. 20 proc.- firmy duże zalrudniającc od 501 do 2000 osób
i 6 proc.- firmy wielkie, zatrudmające powytej 2 tys. osób.
Z uzyskanych danych wyn1ka,
te w ub.r. innowacje techmune
wprowadziło ok. 61 proc. ankieto·
wan)·th firm przemysłowych.
Wśród
n1ch dOkonało IC&O

RedaguJ& kołeg1um: Ktzysz:tol FAL~CZ- redaktOt naczelny (lei. <424-80), Andrzej l.At.UO<ł {tet 459-19}, Zbłgnlew NOSAL
(tet. 447-25)- zastępcy red. naczełnego, Grzegon ŚCIWWłSKI- aelu"etan redakcjł {tel. 472-55), Jolanta MAJECKA. El!bklta
WIKlO. Ceury JASTRZĘBSKI. Jai'LISl KNN.,Jerzy KOZERA, Mam:~ Elob!na D08AZ'tNsKA (kierownik oddziału w Radomiu)
Actunldalkqi· 25--520Klelce 15Wytkapocztowa47. ut TW9QW11ł,łax46919 PUblkyki:lel447-<42,501--łl. Rtporterzy:4ł9-91,422-ł3, 443-<45

Dmlt.pot1U!526-36 Dział~łc:rytelnibmi:SOt-83 Bl.R'JOGl.OSZEN:o44&-58,472-51. REtW<.CJAWRAOCMU:26-S)()Radom,uf.!erornskiego65,
teł 237-36. 63-20~. 638-161, tax281-łi0 'N)'dawca:EXBU0-13.Wfdawnlctwo" sp. z o. o., Kielce, ul Targowa 18. Oruk:EXBUD-17sp_ lO. o., Klelee,ul..GOma21
Prenumer•tę przyj mu~ WUVSikle urzędy pocztowe na terenie województw kleleckiego l r•doms~

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

80 proc. z.akladów dutych 1 wicikich. ok. 58 proc. przctlst~biorstw
i 46 proc. malych.
Z punktu Widzenia rodzajów
produkq1, aktywnie innowncje
wdrotylo ok. 80 proc. 7.3.klad6w
chemiclnych. 73,8 proc. firm eleklroma.'izynowych, omz 70,5 proc.
fim1 hu1n1czych. W innych gal~
ziach przemysłu mnowacje wprowadziło ok. 50 proc. badanych
przedsi~biorstw,
natomiast
w przemyśle paszowym i utylizacyjnynl tylko 24 proc. Były to
przede WSZ)"Stkim przedsi~wzię
~ia związane z modernizacją zakładów i uruchamianiem produk·
cji nowych wyrobów.
(PAP)
średnich

Redaktor wydania
JerzyKozera

Redaklor depeszowy
Marek Maciągowski
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Poniedliałkoq pnsa nlt'miec-

b skryt}li:o'A"":I.la w komen tan.ach

:doi1JomkostQ Ś l :~tsk, który odbył
się "' miniony weekend w Nor,·m·
lwrdu z udziałem ponad IDO tys.
osób, w tym 4 tys. z Pols.kl. Dzienniki OSłnetl\i~ m.In. pued nowym
d uc hem od"'·etu., którrco upo1lietb:i1ł bylte.ntlot.
Zcbmcm .Ncuc Cknabrucckcr
Zc•tuna· LlomkostwoSI~~s"mo wy.
łwiadczasob•enicc.ltwiedl.i:\Pfl}'SIU·
aę. Pl'OI)ai4J~C teraz }CQC1c. z. nic
tmtcn1on~ OSir.,;cią SWOJą kl')'tyk~

wobec traktatu połsk"D-nicmledtc&o
rrz.cwodnicqcy Ziomkostwa, tlupka
pQWJmcn"'1cdzi0C,tcWdy&IO
prz.cc1""1cmu trakt.:UOW!Jesł ał01ll:m

Okręty

podwodne
u wybrzeży Szwecji
W Stwecji

pono11młe

odł)"la

mnlczych okręt6• podwodnych pene lnij~cych " ·ody pl'"l.) bndn e łt!go
kraj u. Tenu tl eli o}.ywil d:tiennlk
MS fe nski Oagb ladet"'. kt óry w osta tnim n unt ei'U! umleścll l nrorma
cję, p o " ołu.JIIcsH: ni ko la wojs ko"'·e.&w poblliu S ztok holmu odno·
tonno obecn o~ nie tide nlyfiko·
"''l necoo k rę tu pod" ochu:go.

UdziCI:IJoiC wyw1iklu szwcdlk.cJ A·
acnQ' Prasowej TI mm•stcr obrony,

przeciW

ljcdnocz.cntu

WtokO'łURixh

Nn:m1cc

.l+•"altanti nlf:po-

ZOS!a'"lli najmniCJSZt:J W";\lpl1woki CO
do ICI:O.łe bez UZn;!ftłł eranic niC uakcc:piUj~ Pfl.)"łoltltnla ~~ NRD do
Republiki ł'cderti11CJ. Dztel~tCC&O
ch.tr.~kteN&IllntcmetlasJ~Przczwy
~~~tyt n1trc.11nym• L4tlan•am1 na ma-

16wh~h. lct'l tylko przez dobroą
.stcdzktc 5losunkl, pn:cz. wu"cmnc
respekto.,.,'łnle.si~ i łik".,..idoWllnicba.·
rier biurokratya.nych - stwtcrdza
dztennzk
. NordbaycriJCher Kurier" przypo-

Anders BJotrdt oliwtackzył, te ~
dowody na 10. d. w 1ym roło:u obce ok·
'\i'IY padwOOneJut ~llUkrotme Nru·
s.zylyqwcd1kic WQdylcrytOClalnc. Jc-JO ztlanlcm,Jul. od k1lku lat obce otrę·
ty podwodne pcnclruH W)1m:cb.
SzwetJI. puy czym wypatl~i tnkie
notUJe~~ w okresie od j)OCZljtku
tzerwcado koń~ paidz1cmib Mm l·
ster obrony podal, te w tym roku
Szwe~:jad)'SPOnUJC!Ip<:cjaJnymttorpe

dami, k16re bę;~ od~anc automatyanle,bcz.uprzcdze.naa.&dyok'\i'l podwodn)·zostanie :dokahzownny nawodach terytoralnyth
(PAP)

To, co zaszło w Norymberdze,

wr·

Wofl.l}Cniepok6j·IWICfdZi. l fe~UIChc
siedlcńcywpnwdzic

zbie:ras~tun.acośn•ebcZpiccznesn

clzi011dŁ1proJ'(łno.,.o~nypr7cZprc·

zydcn la Jelcyna PfOJCkl konsty·
tUql

W Alpach zima
Zm1.1 u1tntnln w Alpy Szw:IJ(MSklc rrzcJazdpnczn•cktóroprzcl·
~czc. w t~m su~h:n t Nurcncn. "'"Y·
maaal wypoWcm•l s.1mOChodu
wlańcuchy

Nicktór-e l'tztł~lt, .,.. lym Goth.ud.l. b~ły C/AWWO zamknt~IC dla
ru..:hu.Sn•CIW)"51fi'\C)"'n1Jutnawy·
sok<l!>ciiJOOmctrów

(PAP)

Wynrelnia hlt:J~yay •T1111isie-t1rienlzi aiuakbyb.inu~ik i"lnclskl.,llur<'C•,
po...JW się na •bcod~ne frillla rądowe.
lnrornłtt("jeb.innlltabkiDCntt"ll'llllllllisltrspł"IWzaltJ'S•ianydl,SrlMOnPtn<~

"5.

• ,otwltr~jejc4aak "orHca
~~Giilyaaydl kitTPltictWll OWP, Nabll Siut III
ZdarUc• .,Hut«", lllbDO"')' JfO~IIe ą za ~Haki -..tlił wyslaanlków obu
~•rem. n~ JrcNitn lechaaltaRUina l Jtt)"riłlcyO\\T, Jasera .v.ratL(PAP)

Pożar

pustoszy
lasy na Elbie

W1ełki pot.lr wybuch! w masy·
wic lc.\n1·m Elb~. ""Y'>PI' u l.l"hod·
mcao w·fbn:cta W!Oth. zn;mcJ z
puymlbOwgo pohy!u l'.tpołcona.
Plon~ tlztcsiątki hdt.uów !.OJOo
nowych lJił.lJn•ków 1b •.'IÓW ll\IC!iola·
nych Jc:st to _,eden z n.lJ'Atększy(h
pobró.,. w oslatnJch lato1~h na ICJ
wy'p1c./ O&fllCm IO..tkzy straż poUrna, d)·,pom.u*fca ''"'~o.,.to~m•
i w~pom.1g.1na przez oddziały obronycywllneJonu: przcz01;holn1k6w

Irak nie chce akcji wojskowej
Unlemoili"hrs:ey Inspek toro m
ONZ-n·sklnl
opi eczę towa n ie
dwóc.h pollgon tl • nkte towych, Ira k
z.aa pelo"'"ll do Na rod ów lJedn o·

teb)

nyeh -P••lc Pomrrct Niekl6rzyobawl~~. te w Polscc, k~u dokom1J4cymprzcobrateń, Jd:t~estopabczro

bcKia ...-)·nosi 14 procent, doJrulf warunki do .,.'Zrostu nutrojów wrotQ(ci
wobec cudzoziemców"
korcspondcnt,.Washil\łton Post"
pod;vc n ocenami Mmistc~wa
SPftw Wewn~lrznych. te .,. Polsee
mteszklipraCUJOniclcpinltlSOtyStętY obywatcli dawncao ZSRR. l na
zakończenie prz.ytacz.a slowa wiceministra KozJowskie,o: .Przez cztcrdzieścil.at tyldmyza.sadnia:osami
Czy obc~nie potrafimy m1cszbt z inn}'TTUiak..:eplowi ich v.iródnu! Jest
to pytanieOłwartc'.
(PAP)

RABAT 5.000.000

tylko do końca lipca 93 r.
OPELCORSA
1200 (45 KM)
S-drzwiowy 182 mln bez cła
3-drzwiowy 170 mln bez cła
231 mln z cłem
218 mln z cłem
OPEL AS'mA SEDAN
1400i (82 KM)
4-drzwiowy 215 mln bez cła
275 mln z cłem
EVCOOP
Kielce, ul. Pomorska 53, teiJfax 445-64

Rady lkzpicczcńslwa ONZ IW1trdz4c
m.in. te iMpcktorzy ilukall prctcks·
tu, teby USJlntWtedhwiĆ Maarc.łJ~·
przeCiw Ba.adądowi. Zdan•cm ucf~~o

od ~!~~~~~!~,~~j~ :=b·~~~:

ao n rch,
po• 'Siny m aly się
akcjiwojsko•·ej wl:"i:t7.kuzfiiSPr11·
~Mlmstersprawz.qrantcznychln·
ku,Sa1d as-Sahhafwystosowal hstdo

rodząeychsi\)ruclłównacJOnalistycz·

L

K onstytucj a Jelcyna

NJrad:a kon~t)·tuąma R()!;ji
•3Jah;.. tm•nJ6ll5rr71Jęlawponie

pohtyCZilł, W)'l;wUid~l}"l!

sob~etymnicdiwicdZ14Prlf'iiUg~

5b:ltd lu.ela M kilklllJl:oPI •r.-Mil t.;-c ~owaala r. ctalnaiJt Orp~~io(il

obywateh byłego Zw14Uu Radzicc·
kicao i Rumunu. ,.Jednak lnkic posu·
ni~cic moJ.Ioby zasdr:odzit rosnąeJ:·
mu nleoficjnlnemu handlowi mi~dzy
l'olską a kfl\lamt wxhodntcj Europy,
któreao obroly prztkł'O(zylyw zesz.
tymroku m•liarddolar6w. Cowatn•cr
szc.cho:: m meJ namacainc.stworzy/oby to ró'A1llct atmot~rer~ mcufnoe.ct
mi~dzyl"olsk:~taJCJ "'l~kSZ)'tTII i SIIAICJ•
uymi mtlllamiCI.l!liadami
Pomfretprzyt;lcl.aslowa.wlccm•n•slra ą~raw "'"C"'1lęlrznych Tomasza
Kozł..,.-.;kiego, te im szczelmcJ Europa zachodma nmyka dzwi. wprowadz;uąc o&mntczcnia, tym w1~kszy
wplyw....,....,,crntonasąsiad6w ....Z.manylcmenast~puJ4WIJ'Ółni. W Euro-

Pomfrcl p1sze, te .w prowadzonrt:h n.a Zachodzie dr-ku ~ach n.1 temat wiz, 111nic i uchodtców n~e.,.tcle
ung1 poj;wi~ca stę mothwym skutkom rOSnłC")'ch oaramaeń dla nowo
narodzonychdcmokracj•"
Przedstawleiele wt;ułz poł!klc:h dod1Jc- mowi4- te nowe ovan•czcrua
lllCIDICCkiC 5lli.WI~ ICh pod pteSJ4- by
wprowadzt obow1p.ck .,.uowy dla

_i4jako !ICkll

A Polacy są wr.U.hwi

pic lrodkowcj wyst~pUJC efekt domino~'"- po.,...iedztal wicemmister korespondentowi,. Washin11on Pos1"
... Kotlowski i inni wPolscemartwią
Sł~, te l.llmkn1ęcic &r•nk na lachodliC motc otlbit si~ rykonetern na
Wschodzie-; dodać paliwa do oama

ku,dlakt6rych4on:clecbyiMtAintm
punktem ct1powym na dl u&• m szlaku
doN1CD1tCC

-

Jmsąsl~.lvmcorazsllnteJW)"51~pu

trzymywali tludzema. it byle n1em1tc:kic pfO"""'nqc .,.-Khodmc znowu

Rio G-r ande Europy

ł;:rcwunlnikurdyjSklt&OieOIOp7lra

~~&r1nnrt:hllłrybckNPOznowuPQk.1·
zał,k•stnicje&latlk•cprzc~cleotltr.t
dycyJnegoZiomk~•n tło prawicowcPrzeSiedleńcy, którzy

IOr.adykaJ•zmu

l lupka.przez.a.tcdzicli~IOh:CJapod·

~~~ko!~. . ~ u~~i. ~~~~:r;:;,:

Koruponde ncja J ohn :11 Promrreta w nledzidn ym MWashin& ton Posf',
na dana u Zconelca l ot•·icnJ:tea cyk l o:terech a rtyk uló"'"· poświęconych
maso11c mu n :~ ply"·owl uc.hod ktlw l lmi&nn tówu. Wschodu l poludn ia Europy do Eu ro py lllthod n l~j. nosi tytul ,.Europejska Rio G n nde. wylewa
uehodia ml - knJeumoln eulewane.milionami ucieb.J:tcycb pued woJn:t
l m: dllt"·
Ty!ulowa MRio Grandc Europy" to
l'omfrct Ol)lSUJC pcry·
pctic pc""nej rodliny ormidń~klcj z

lllOMSIX.\t~nicmu:cklc.Tcrazwby

lym mi~ie h1tlero~~eh Z,JUdów

Ntcdcrucksische All&emclne" Prze·
n1atly me Z&a·
duli si~ w pclni z nowy'h cr:tnit. Terat.Jtdnak n."t&lc ton ponownie stal SI~
przcnihwy, a sformułowania Q\trc
Kto jest wllltliwy, mó&lbY !iądzit, te

"Washington Post" o Nysie

N~SOI Lutych,~

STRONA l

Tajne rokowania Izrael- OWP?

Tajemnicze lodzie

po•·t :~rnJJt~:asięod la t spn~nl:ije·

ŚWIATA

Ziomkowie śląscy
pod ostrzałem prasy

Amerykanie
w Macedonii
Do :\hcedoa il prL)b) la w ponledrll.lek cfh·na aęU arMf)klńs
kiq:oko•trncentuSil Pokojo..yeh
Q:"rr,'Z w t)ln knJu, rozpoarn\l~tc
mi~ę, którtj «lemjestupobldtnle ro~SUmnlu się •·ojny na
Balkaaach.
R!!uter p1sze. te 250-osobowy
oddzmł, złotony cló"" ntc z łołme·
rzypulku piechoty stacjOnUJącego
w Berhn•e,JeSt pJerwl\ląjednostką
W'OJSkową USA wysłaną mi Salka·
ny od czasu wybuchu gwałtow
nych walk w dawnej Jugosławu
w polowie 1991 roku Żolmerze
dowodzem przez ppłk. Waltera
Holtona dolqczą do 65-osobowe·
go oddziału rozpoznawczeao.
który JUt przebywa w Macedonii
(PAP)

ZE

ty chciała s!.,.."OCZyt pre1ckst dla koltjncjakq•WOJskowejpr7cciwlrako-

(PAP)

wi.

Ucieczka
pned wodą
Podau py u.
•łcd•

'łii!SCho4rle

USA H

••i ,..aj~ rd«M!II't ...,.. "

stuadl

Uolik0~10

WSC:bodu i

c:tt.łd

rejonłwpol ud n io"'fcll ulc"11C dtsttlt l
,....Mrlc .spo•ode"'llly łmitrf 17 "'b l
111111~iły tysl~ce ludrl do o'u.UCll'nla
swychdomł•.

Co n;UmmtJ 2SO 1y.s. mtcszkańtów
miasta Des Moines pozbawionych
zostalowodypilnCJ ł'alllpówodZlOW:t
rozllllasię na 1ysllłce hcklarówlll~m
uprawnych w Dolinic Mimsipi i pok·
rylaui•CC'A'ielu mtastwarsl.,...blolai
mułu Ludzi rHtUJC si~ z dachów
domów. Wiceprezydent Al Gore Oli·
wiadayl,tcfl4d,l!6ryjut:uznalntck·
tóre rejOny doU:niętc po....-odu" u
strdykl~ii)'Wtolowej,&OIÓWJCSI

udliciK:dalutJpomoc:y,nawct kosz·
tern zwięk.m:nia deficytu budtctowe·
p. Mmistcr rolnic!"""- M1kc Espy po""ic:dzia.l, te same tylko s1ra1y w zbiorach W}'niOSij miliard dolarów ()S.
.,..;adczyt,tcadmlnlSirliQłmazamtar

zrekompcnsowac ot. SO proe. stral

Spragnione
Sarajewo
Brtk pallwa do ,om.rspowotlowal
wyiJt(Unlcostatnic&ofridla wody ,ll·
łltjwstoUcyBołllii Hcrce&owlay-pol·

arormo"ll'll, rucu~ik "IQ"SOkk-p komisa·
m.ONZ ds.ucho4Kew. Wmkklcncrqsięjut dyu:atcria,a&ro~ia Decho
rob,.,poGJcwdmieultańQ'r.koal ecr.·

f10łd

pij~

7UiCCZ)'IInOftll

"II'H(,

Zalane Chiny
Okolo 300 Mllb zginęło w wynipowOdll,j~~~c w ciiJKU micSiiJCa
nn~~o•cdzily ccnlrulnc, poludmowc
'"'~hodn•tprO'AlnCJcChm Miejseo.,.c Srod~J m.uowc:go przekitlU
oce'llll\1<1, te k1U.1kh zm ~powodow:1l
szkody Y<1cowanc co nó\immcj na
200mlndolotrów
Zdan.cm tłnnski<:h tródel.
W wynikU powodZI UCICfplliiO
3,5 mln chłopów
ku

Gro:ina barrakuda
Barrakudy .14 rybami drnp~et·
nym1, aJ.c zazwyczlU me alllkUA lu·
d7t,Jcilintcs.ąprowokowane. Tym
Wt~kuo było zaskoczenie i przeratcntc46-lclntcjNadincOocr,kt6ra wypoayw;~"~ąc na poklad11c SW"eJ
łodzi. w poblitu Kcy West Floryda,
zo~tali naale zaatakow~n" przez olbrzrm•ół barrakudę, nllcr7.ąq

2,S

mclrlldluso:kt
Atnk m6glby z.1kończ)Ć s1~ trnlltzmt,lldyby nicczłonkowie rod~inyp;miCiocr,którzypospieszyH
jejlpQI110Ciiiwypchn~lidrapicżni

kalllbUrt~wloslamiikijami Oliarę
llla~utn~babylojcdnakprzcwlclć

do szpltala.lldziclóllotonojcJ ponad 100 szwów na dolkliwie PO&fJ·ZIOil~ r~kv i nogę
Pam Oocr stwlcrdztla, U: ryb~
wy~koczyla l; wOdy .}olk !Orpcda
wkrótce po t~m jak JCJ szWilg1cr
tchW)'!:IInaw~kęmntCJ'll!barra
kud~

Znów " Leninowiec''
G:tlC"Ill fCJOIIU kamJcnittkJcgo
na 81o~łorus1 wraca do WICiolei ntCIO
lytulu .Lcmnowtcc· Pn:cz pcvo1cn
cw n.u)"W:tilt sio;: RNowiny Kamu::ń'lo,.lyz-ny". ktorą to n~ na·
d.UIO~J w nic 'pnyjo~,~4~ym LeninoWIna fłiidOfUSl khm:tciC,Jllkl W)'·
tworl)l ~~~ po nicudanym mosklc'A~klmpuczu

l'owról do .. LcninowcaR- infornlUJC ftllńSkiC CZ<lSOpi~mo .Swobodol"- nastąpił l lftiCJ.1IfWY ffilCjSCGWCJ Rady Kokhozów, kl6ra WYS14piła z wnioskiem w tej 1prawie do
Rejonowej Rady Ocpulowanych,
a ci ..cniUZJastycznic poparli go
W JIOSOWiniU" -twicrdll ,.Swoboda"
(PAP}

Hotel "Świętokrzyski "
w C e tb yn ie

pnyjmie do pracy pracowników
zdobrą znajomością ję.,U ongieiskiego lub niemie<:kiego.
Kandydaci do tJ#"K"'I PfOuenł ... O~ ~OIIIIA"Il dlHII•m Odr llotftu.

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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Europa bez granic (8)

Włochy

K R AJU

l

ZE

aa w poblit.u vuucy populamy

Je51 autostop. N1e ....,olno JCdnak
zatn:ymywać okuJ• na autostra·
dzie Latwo wówczas o mterwenCJ~ poliCJI drotOweJ 1 słony man·
dat. Samochody zatrzymu;e Się.
przy ZJazdach albo w pobhtu staCJi
~nzynowych.

Jak spać to ...
Jekli ktoś nie pomyślaljeu:cze
w Polsce o zqwarantowaniu sobie noclełu. nie ma kłopotu.
Odradum htwakowame, bowtem
po podsumowamu wydatków wychodzi na to, te mniej w1~cej tyle

W LOCH Y

s."\mo,lle za spanie pod namlotem
trzcbazapłact za
r~ pnyzwoitym

16tko we w mia·

hoteliku typu
locanda lub pens10ni. Ci, którzy s.,
bardzo zm~czcm podr6tą. na"ta·
nieJ mo&lł zanocował. w dzien-

nych pokojach wypoczynkowych
na dv.orcach kolejowych Gednolub dwuosobowe. czynne od rana
północy). Ceny łótka wahają
od 10 do 50 tysi~cy lnów.
Wszystko zalety od te1o. czy
miejscowołć, w której przyszlo si~
zatrzymał jest atrakCYJNI turystyczn•e 1 od slandardu ob1ektu
Nawet w najskromniejszym tlOte·
lu Zli'*SZC jest w pokOJU w~zel san i tlł.m)'. Polacy szukaJ~ ch~tnie
-czasem zn4JdUJą ·noclegów na
peryferiach. Warto wykupić
w Polscc l ea1tymacj~ schroniska
młodz ieto weao. Trzeba jednak
pami~tać, te nocleg w wieloosobowejalijest relatywnie tani- do
S tysi~cy lirów, ale z trudem motna otrzymać Zl~ na przedłutc
nic pobytu na dwie noce.

do

sił

SlonecznA Italia staJa si~ w Pol·
scc modna. Jest to wymarzony
kr.u do wypoczynku, atrakcyjny
turystycznieiwm •arę:tan i

Trasy, liry,
cełnicy
Do llaln wiodą z Polski dw1c
na.JpoppularnieJSZe trasy: Jedna
przez Morawy 1 Austri~. drup
troch~ dlu.ższa.alc za to zdecydownnie szybsza przez Niemcy.
austnacką przel~cz Brenner. Cel·
n c przepiS)' sotJCdnoznacznc: wolno wwid:ć dowolną kwot~ lirów.
przedmioty OSOblstcao utytku
mezbę:dne w Irakcle podróty,
sprz~ t sportowy w rozsądnych
i l ołciach. Na wwóz prze nośnego
radioodbiornika lub telewizora
trzeba otrzymać deklaracJo celną
i parafkę: celmka, ale to jest tylko
fo rmalność. Obowiązuje zakaz
wwozu narkotyków, brom palnej
i an1u nicji. Napływ polsk•ch handlarzy, których we Wloszech wi~cej
niż Ukmirlców na kieleckich i radonukich targowiskach może
zaowocować retOrsjami. Mówi się:
coraz częścieJ o obowiązku wprowadzenia dla polskich turystów
wiz WJIUdowych

Platne drogi
NllJdocodmcj podrótować po
Wlogech <~Utostntdami, ale takie
prze;azdysąpłatne.PrzywJd:dzic

kterowca zabiera bilet i przy

~et-

Tak.l wniosek moilla by t~')'snu t,
bulcarskl rj .,woJ·
ny ni córz.e", konniktu po między
pn.ozydentrm b ilu 7..ele•·rm a do
niedana d om i n uj 11ą plllr1ill- Unl11
Sil Oemokracycznyrh. Ostatnim
aklemtejwojnyjest dymi!tfa poetkl
Blagi Dymhrowej, peln iJłce.J runkcJe •·Jreprezyde n łl . Dymltro•·a, która •·raz z te lewem l!'Y&rala wybory
pezydenckle "' sł) cm lu 1992 roku,
ob·iadczyla publk znito, U: prtz:y·
dent pne p rot~"adu. .,rekomunizac:·
ję .. Rul cańl.
Gdy 20 n11u.~cy temu powstawał
nowy bulprsk1 PMiamcnl. Unia Sił
śleU.,C pru~b leg

Dcmokratycznychmiał.a l l0manlb

t6w, l)al1ie

soQah~lyqne

(czyh

była

Bulpn:ka Partia Komunosrycz11;1) t06, a 24 dy!pono~l Rum na Rzea
Praw 1 Wolnolci, n:prueniUACJ

mnieJSZok 1urcd:..i! w Bulpru
Obeai•e tylko 60 posl6w repreunlu.,tt U n~. wobet 102 czlonków klubu
parlamenlamep:~ BułprskleJ Panu
SocjaliSiyczn~. 20 posłów oknśta s.ę:
Jako fnł.eja demotralyczna, 1S uwata

dzic płaci. Placić trzebatakteza
przejazd tunela mi i główn ym i
drogami. Przykładowe ceny na
początk u l•pca br: jedenastokilometrowej dlugołci tunel pod
Mont Blanc z Chamonix do En·
trcvcsok. ll tysię:cyllrów, Mediolan- Neapol ok. S9 tys1~cy lirów,
Vicenza- Padwa- ok. 2tySI~cy li·
rów. Florencja- Piza ok. 6 tys1~cy
h rów. Ceny paliwa są do przyjęc i a
1aktualnie wynoszą E- 9S bezoło
wiowa ok. l ,S tys1ącahrów, E-99
ok. 1.6 tys~ąca lirów, diesel - 1,2
tysi~calirów.

Włoski stróż
ładu i porządku
Polaków zadziwi liczba policyjnych formacji: od tandannerii
przez karabi nierów po .,dro&6wk~" i poli cję: m umcypalną. Rótnią
si~ kolorem mundurów, uprawnieniami i życzliwością dla obcokraJOWców. Odnosz~ wrażenie, te
najmniej nicprzyJemne s.1 kontak·
ty z dobrodusznymi karab•niera·
mi. Zasadnicze bywąją rozmowy
z .,drogówką", za parkowanie
w niedozwolonym m1c}SCu mot·
nazaplacić nawet do IOOtysi~cyh·
rów, ale warto się: spierać, by tego
wydatku w końcu un i knąć. ZIJU·
d~ w sUinic wskazującym motn.a
zafasowX nawet pół roku aresztu.
Jest to meprzyjemna sankcja
zwlllSZcza na poludniu. gdz1e Łrr·
minaly są brudne i odrażające.
Uwaga na północy Wloch. zwiiSZ·

Targqj

się!

Katde&o, kto przyjedZie do
Wioch pierwszy raz w tyciu zu..
koczy z pcwnołciiJ motbwość targowania się: praktycznie w kat·
dym miejscu i o wszystko. Poz.a
ekskluzywnymi domami towarowymi, &dz.ic o cenach nie wypada
dyskutować, zawsze można dochodzi!: SI~ ze sprzedawq. kelnerem, w recepcji hotelu, na piatach, przy z.akupie dań z szybklej
kuchni, przy wypo1ycuruu sprz~
tu wodnego, przy zamawianiu
gondolierów w Wenecji. Nawet
najbogatsi turyści próbuj11 w ten
sposób ostcz~dzać liry, ale to jest
chyba specyfika poł u dn i oweao
narodu. Urlop we: Włoszech mote
być cudowny. l gdy policzy si ~
wszystkie koszty związane z przejazdem, zakwaterowaniem i wyżyw i en ie m motcsi~ okll2..IIĆ, teza
dwa tyaodnic pod Rzymem, kolo
Wenecji, trzeba zapłacił Jedw1e
kilkasct t ysi~cy wi~ccj nit za kwa·
tcfł nad zimnym Baltykiem 1
Ambasada RP mlekl słę w Rzymie przy ulicy P. RubenS~~ 20., t eł .
322-44-SS. a konsulat generalny
pracąj e
w Mediolanie przy
ul. Sportlnc Mirasole l, teJ.
57-60-22- 41 .
RYSZA.RO BISKUP

Po Kraju Róż krąży...

Widmo komunizmu
SI~ za n•e:załdnych. A tur«kl Ruch,
SOJUSZnit Unii w p1erwszym okresie,
sympatyzuje z SOqaliSiami. Unia S1/
Dcmotnuycznych, aspiruJ~ do roll

Un1a Sil Demotratycznych nie ma
wns na spowodowanie decyzji o sa·
morozwiązaniu parlamentu Sin;nl~

silyprze11'tldnieJpaństwa,z.ostalaza.

orpnizo..."X demonstracje, wiece, pikiety 1 stnjki aJodowe. Zelew upowiedz.nU,tcniew:tJUii.
W przypadku,jdeli n1imo W5Zysl·
todojdz1edo nowych wyborów, Unię:
Sil Dcmokrllycznych mate spotkaf
niespodziankaJCsttze &Of1Z& n1t sta-

lcmttpchnlęlanadruaiplan

l'rudstawicieleUniizawszelk.lce·
do przcdtemu·
nowych wybotów, argumentUJąC, że
wyborcy bynajmniej nie JfosoWJ.Ii na
tabuli:IJd,pti si~ulworzyl wZ&romadzemu Narodowym. Na poc:t.ljlku
IIU)'Ii na~- PfU)'denta (1.ctew
był kand)'datcm popieranym pncz
USD); ktiu tck:w publicznie ołWia
dczyt JCdnak, te po p1erwszc., vmanr
w parlamencie~ wynikiem procelÓw
demotr.uyanych, a po~. to lJ..
nu powinna zmlen.ć ~ pohtyk~je
n~ che-o~ doproWJdzić

..

tcli nadal chce pozOSłat~-'it wpływo~
,."

toulempo.arlumenluhcy"izac:z~to
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W ocenie wicepreiniera

Rząd

chroni i wspiera

polską gospodarkę
Wtc:ep remltr l lenryk GOI')'IU'II'·
ddumal an~waln~jSl.f!u d anle

obecne.:o ~d u ochronę narodo•·e·
c.o i n ten.osu llospod arcucoit~·!>ple

r.l nle polskiego prlem)'):lu . W •r•iadrie dla PAP, udzlt'lon)m
w zwązk u t ple rw!>llł rorznk~ po·
wolanta rqdu 1-bnny Suchockie-j
t~ynzi l przekon:mle, i:e obecny ~d
ikaidynastepny .. po•·inicn pm·d~~ał ln •estyejeugnmicnle".

• J akle o~gni(tla rqdu w dll!;U
Je& o rocznej dńałainokl uq:b Pan
- jako wicepremier ds.. ,ospodarQJ'cll- u najwairliejsu'!
• Udałos.ę upowsze<:hniC prze·
koname, że w sferze &OspoclarczeJ
poclstawoW)'m udaniem nądu
JCSI oc:hrona polskle&o interesu
narodowego, czyli stwarzanie wa·
runków dla rozwOJU sospodarLi
narodOweJ, narodowe&o przemyslu, ustua• rolnictwa. Mam nadziej~. te nie ~dzic to prze.iśc•o
we zjawisko, i te kaida nast~pno\
ekipa będzie myłlala w taki sposób.
Przelamaldmy stertotyp myś
lenia elit polity<:znych i środow1sk
tworzącyc h rząd, polegający na
tym, te państwo, rząd i agendy
rządowe powinny siO k i erować w
polityce gospodarczeJ JakimiŚ
blitej nie określonym i zasadami.
Skorlc:zylo SI~ myślenie o jak i ejŚ
aospodarcc europejskiej, kOJmopolityczneJ.
• A~p.łęda •sCeneumeJn.orol'm1&ospodan::uj!
- Zahamowanie spadku, dochodu narodowe&o. W ciiJ&U tych
dwunast u mies~. dochód narodowy zaczął przyrastać i ta ten·
dencjs jest jut wyratnie w1dOCZ·
na. Poprawiła S1ę: wydajność pra·
cy. Korzystnym zjawiskiem jest
również zwytka 10westycji. Mtmo
o&romn ych trud nołci utrzymaliŚ·
my pohtykę: płynneao kursu walutoweao, stwa rta~ą warunki rozwoju rodzimej wytwó rczości,
dzię ki czemu zanikło ~a wisk o za.
Iewania polsk1ch sklepów Importowa nym • produktami.
Znowelizowana zosta ł a po 10
miesiącac h pracytaryfaccl na,ge·

neralnie sprzyją),ca lokalizowani u produkcji w Polsce. Liberalną
taryf~ mote mu:ć państwo silne
gospodarczo. Pailstwo slabe, na
dorobku, musi chroniĆ swój przemysi i swoje rolnictwo.
W OStatniCh ffiiCsi!ICICh j)Oj.IWiły siojednak trudnoki wyn1ka·
jącc. z pogl~b•ającego si~ kryzy!lu
gospodarczego w Europie za.
chodniCJ. Wyratnie wzrnstl konkurencja wobec polskich towarów,azewzgl~du naenerso- i material ochlonnośf naszych technologii, w tej konku rencji wyratnie
ostatnio przc&rywamy. To jest
właśnie podstawow11 przyczyną
ujemnego bilansu handlowego
minionych 6- 7 mies1~cy.
• Panie pre mierze, od ~lku
roku spadly dochod y realne lud·
noki. Qy uu b pan to u porażkę
~d u?

- Rząd nie obiecywal, że po:ziom doc hodów realnych w tym

nowcza, obiektywna pasława 2e!ewa;
badanlaOplnllpllblianc:jdo~.tc

w 8ulpm ~bardz.iq prawdopodobny .)tst tzw warianl hlewst~ 10 JCS!
przeton~ l:'fl)'t:~WO

lewicy

postkomuniSlrune:J A Wledy Unii
pozosianie lylto rob avesrwneJ, dcstruklywnej opozycji.
wrTOLD 1YCULSKI (PAI)

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

roku przestanic spadać. Taluc
ob1cc.1nki bylyby po prostu
nicrealne
•Co móglbypan po• ·ledzl« t,-m,
k l6rym osta ln iolyjeslęgol7.ej'!

- Potrzebna)Cst konsckwcntnn
polityka przycią&ania do Polski in'*CSt)"cji. Stopa tyciowa nic poprn·
w•a si~ n:t skutek tego, te parlstwo
drukuJe "Więo.:CJ pieniędzy. żaden
rząd nie st~arza te:t m•eJsc pracy
sam, bo me Jest przcdsi~b•or
stwcm. MieJsca pracy powstaJą
v.tedy,Jdy ludzie kupuJą polsk.ic
towary, korzystaJ~ z polskich uslua. Wtedy zarabiaJą wytwórcy,
wtedys~ZWłfkszaupotrzebowa

me na polską pracę. Ponieważ nic
ma dost<~tecznych kapitałów inwestycyjnych w Polsce, musimy
w1~c i każdy nasl~l)nY rz.ąd bfdzie
musial, przyciąpć obcy kapitał.
l bez wzal~u na to. co kto ~dzie
mów1l, nic można bnć si~ obcych
inwestyCJI
• Cly l at..-łt.f jut ~ddt lun,
t:dr nie ma p a rłaMntu '!
- Polsce potrzebny jest zarów·
no f24d, jak i parl<~ment. Parlamentjest od stanowiema prav.-a, a
bez tcao me można rządzit
trąjem. Swoją fu nkCJł mog~ realizowć teraz mniej skutecznie. po...
nicwat nie mog~ wspólpracoW3Ć
z parlamentem, który móJłby
zm1cmat prawo t.am,adz•e to Jest
konieczne.
• J akłe ~ n~qbtlej$U za darda
~du w sfene d:onomk:znej na
n~bll i:sze dn mi esi~t>e, do ttaSU
nowycli wyborów!
- PrzY1otowtn1e przysztorocz·
neao budtetu, nad którym prace
są już powUnie zaawansowane.
Nawet )Cteh ten rz4d me zdąty
przyaotowat. proJektu budtetu. to
pow1men posunąć prace na tyle,
tcby następny mó&ł je szybko
ukończyć.

Sądz~. te dwa miesutce, które
pozostaly jeszcze do wyborów po...
zwolą przyspieszyć procesy restru kturyzacyJ ne w przemySie naftowym i zbrojeniOwym, Aczkol·
wiek stajemy przed ba r ierą bmku
Sejmu i nic motcmy uc h wn l ić tenu ustawy o twierającej specja l ną
łc1cżk~

restruk t uryzacyj n ą
w
podobdla przemysłu węglowego.
• Cxy rqd pre mier Hanny
Suchocldej konl)'nUOWII plan cos·
podara.yLt-.Wt.a Balcerowic:z:l,ay
ldaoodrzucll'!
- R:ząd koalicyJnY, w którym
Jestem wicepremierem, nic kontynuowal planu Balcerowicza. Nie
ma stale&O kunu walutowego.
Wprowadziliśmy elementy lntcr·
wcncji pailstwa i ulg podatkowych, a stopa kredytu rcdyskontowcao jestlekko ujemna.
Podstawowym kanonem tego
rządu, wyrażonym w ulotcniach
polityki gospodarczej Jest zasada
tworzenia 1 wspierania popytu na
wyroby trnjowe. Jest to ~d aktywnej pohtyki ekonomicznej, nic
czekaj:1cy na to. te prawa liberalnej gospodarki ry nkowej zrobią za
m1s reform~.
(PAP)
przemyśle zbroJcn1owym,

ną Jak
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Zapowiadl\ią się dobre plony zbóż, ale będzie mniej
ziemniaków. Owoców i warzyw pod dostatkiem.

Ro~nicze
Plony zbót bę:dq wytsze nit
w ubiegłym roku, choć zrótmco-wane w poszczególnych zmmach
- prognOZUJił specJaliści z WOJe·
wódzk•ego Ośrodka Domdziwa
Rolnicze&o w Modbs:zew1cach.
Na przykład w rejonie Wodzisla·
wia, racanowa i Stopn1cy spodziewanyjestlS-20-proc. spadek plonów tyta w porównaniu z ubieg·
łym rok•em. W gromach Kf1.SOCin.
Bejsce, Lopuszno i M!Cchów
zbiory map być o 10 a nawet SO
proc. wyt.sze. Ale w rotmetwJe mcze&o me da s•~ zaplanowż: na
pewno. Niedawno nad kilkoma
\~ISiami przenedl silny &rad, który
mate zmmeJU.yć procnozowany
zbiór

PrzewidUJe SI~, te plony pszemcy OZimtJ wyniosą w tym roku
28 kwmtah z l ha i bł-dą o około 6
kwmtah wytsze n•t ubicalorocznetn•wa. Ale pszen1cy p reJ Zb10rą

rolmcyśredmo2 kw.ntałe z hekta·
ra mnieJ. l w przypadku tego zbo-

wane. Rolmcy z gmm Kouyce,
Slaboszów. Złota, M1echów mogą
zebrał od lO do 50 proc. pszemcy
ozimej wi~cej nit w ubie&łym roku. W Oleśnicy, racanowie iWodzisławiu plon mote być o 10-25
pnx:.mzszy.
Spodz•ew:ane są ...-ytsze plony
Jęczmienia od 15 proc. w Baliowie
do 20 w Bł:J.SCDch i Góm•e
Z:lpowiadaJą S•~ ni.tsze plony
roślin okopowych. Z powodu ma·
jowej suszy mate być około lO- 20
procent mniej ziemniaków_ MoLry CZCIWlec spo..,odowal rozprzestrzememc s~ zal1lly Ziemniaczanej. co możCJCSZCZC zw•~k
szyć SITlłty

Buraki cukrowe takte

odczuły

susz~.ale przy terminowo i stara n·

me przeprowadzonych :zabiegach

"Pamiętajcie
zasznurować jabłoń"
..S..-tdo apłeaony" absolwent
VI LO lm. Jana Kochanolll-skłe&o •
Radomiu, nu1 na s.,-m potlyeldm
ko ncie tln tomiki, bardl:O d eplo
p ~j~; tt w irodowiJII:u. Konn1d ~
kole-skJ- bo o nim raow:a- jut Id
banłzo

skromnym.

"1'11'S1:łl.-ym

dllopHm.
- Kiedy sp lyn~; la na debłe poetycb•enL.?
- Włcrs;ze Z3CZQ!Cm pisać W
druaiej klasie liceum. Ale to nie
JCSI sprawa .,weny". Potrzeba płsa
nlil. powstaJa z przemyśleń intelektualnych, z lektur. Powlem slowami Wislawy Szymborskiej:
,. W natchnienic wierz~. ale nie
pruktykuj~".

- Któny poeclsldonlll dę do tych
p rzemy!l eń?

- Najpierw Leśmian i Bnayńs
ki, potem B1nloszcwski. Ale Ie
pierwsze wiersze trzymam w szu f·
ladzie. Są niedojrzale. Nie twierdz~. naturalnie, że te jut opublikowane są w pel ni dojnale.
Chociaż

lctelnka fil/larmon/a
prunioslaslrdotJotr.·('8otmtntl
}t<st w .cmtrum kultury~ to wtd~
frncu lł'Ot/j{~) upłynie w Stfm·
cy, nim ki~lt!Ccy filhannonicy
-.ystqptq w Wlt<ll.iey soli tNitrol·
ntJ ...
ZAproszony ostatnio pru:
dyr. Tomasza Szrrtl~ro m/al~m
oku~r zwiedzić naw~ pot/1/t'S:·
czt<nia ~1elrr:kiC'j fllltarmonu.
Ruc:ywiirlt<-IIIUl•·cymajqll.'·
raz wspanio/~ M"Unmki tlo procy
i Mypoczynku. /4 pokoi 1/o iM·i·
c-:rń :wyposażonych w lozil.'nki z
PIJiSlniromttmwifiMi'lllszystl!.lln
członkom orkit>SIIjl prz:rKOIOtr.)'wanl~ s i~ tło kona:nu, a pa ĆWI·
at n fach, prosto .z wmly •• pac/1nącshtibollym myddkit'ttl ~Fa·
Jufallfl.' sir na salr prób lub na
lł')'SI(p. Wszystkie pomi~szne
nia sq zradtofonizowunc. Zar0Kno tlyr. S:ffllcr Zt' swego
mieys(O dowod:tnia w supergabin«i~.;ok l insp~lctor orkiestry,
Marian Kupin mogą natlować
komunikaty np. wrotlzu;u: .. Pronr wy)ić spod prysznic-o. Kona:nrozpoanlt<sirza/Ominut".
Rdwnid blbliottlcorz, mgr Jon
Tokarz, l'fOit być zoda'tr.olonyuzyska/ baM·i~m wrcs:de odpo·
M·irtfnl~ poml~szat<nl~ n(l" stole
rosnąry nutozbiór (~). l ;~st .UJ·
dowalony. Suzrśliwy Jtdnak
bftlzl~ dop1t<ro M'lt't/y, gtly no~~t•o-

- J ak d oszlo d okłlpubl i klcjl?

-Oba tom•ki: "Szczypta niedo
świetlana" i ,.OrugJe sznurowanie
jabłon•". wydala Biblioteka "Col·
legiurn Ressovicnse" w Rzeszowie. Włain1e tam bylem uczestnikiem ,.Biesiady '92"' i poznałem
W~d:za PiOtra Mierzw~. To ntez·
wyk.1y i bardzo czynny CZ!OW!Ck.
Włada

dZiCSł~ctoma

~zykami

WK.hodu, m1cjuje wydarzenia
kul!uralne. On uproponowal wydanie moich wierszy w of~eynie
"Colleg.ium Ressoviense" przy
l LO 1m. Stanisława Konarskleao
w Rzeszowie.
-Jak okrdlll był rólnicę pc~mlę-
dl)' oboma tomikami?
- Pierwszy był jak gdyby wejś
ciem w poezj~ intelektualną, pocz.
j~ hngwistyczną. Na ten tom zlotyly si~ mOJC wcześnieJSZe zbior·
ki: ,.Poniedzialek", .. Przekąski'",
wreszcie ,.Szczypta niedoświetlo·
na" Nast~pny nazwale m ,.Orug1e
sznurowanie jabłoni". Tutaj SiłJUŻ
eusny ustaw lcst<rogrujlczny
pozM·oli mu na szybkir-l ~stetya·
nt' kopioMonit' pan)'tur i glosO ~t~
ork1atrowych. o infarmaqe o
;btorach znajdą sir w pamifCt
komputera.
Tokll"i(C, do;:akochaniasi(M
tłO..,_, III butlynli.u dzit<llfilhannoni(... Jeden krok. Tym krokit<m
)t'Jt sola konct<rlowa. No
rozl~j~tlnolc, tzw. IHt'l~a scrna
pr:etlstatr.iarozpaclttr.)'ll-ulolc-

'llł'lttrzu i

utwory dlutsze, utrzymane w innej stylistyce
-To, naturalnie, nie ...-szyslko?
-OczywiŚcie. W tej chwili kończ~ przygotowywać trzeci tomik
który tytułuj~: ,.Rozmowy z obecnym•. To bf:dQjeszcze inne utwo-ry, Mo&ą b~ nawet zaskoczeniem
po tamtych
-Twoje tomiki~ w tej chwili do
aabycb w Ksłępml Lilłracld~ im.
W. Gombrnkb wlb.dollliu. Roz·
cllocłzrlsic?

-Tak. Zostało ichjut mewiele.
- A tw6j płtrnzy wiK:zór poe·
l}'dtl o4b) l się w Muz.eua SDukl

Wsp61CZHDej, sdDe t1zWa .,DH:z.c:z
Wrockh AatoiiDIIiw... CQ myilła.
• .,stonnysunła się z tą Jn!pą"?
-l4~ mn1e z n•m• wi~zy kole-teńskic. Ale .,stowarzys:zlt" Sl~
nie che~. Chą: b)'t Konradem 1<11·
kolewskim.
- JakJe muz plany 11.1 plZJSlloU:?
- Zdaj~ na ekonomi~ na Uniwersytet Warszawski. Po drug1m
roku wybrałbym specjalizac~:
Chciałbym

równolegle studiować
sztuki.
- t_.yczę powodzenla.

:atr.ymal Slf na slup1r.
H)'padt'k tn<glqdal dromotyc:mr.
Dużo huku, samolłród dos:artnfr

zmszaolf.Y, mnóstwo ro:rzuronych
'IIIOkól ar1C'i. Po ~·tli na "''~~~
zdanenio przyj«holo kilku tok·
sOwkony, klórym udało sit llł')'llos·
1ałkirrową 1 pasatrra. Jo/..lrt było

RoD11awh1la BARBARA KOŚ
lflkttrso nie mote uslynd Myś
lr. żr. pom}'sl t~~· r. Szrt'duo z którego m! JI(VO'Itrzyl zosluglqt na uwag(. Otó1 dyr. St.rr.derproponu;e
...,ykońnenle •·idowni i zok.rynt
gl(bt sceny~·ntśwrod:liJU mus;li konctrto~~t·ej. Dużo mnieyszym
kontt<m mo! na by •·lrcpcyrtąpił
do uruchO/ftienla tstrudy dla potneb orki~stry. ot/k./ adająe dokoricz~n~~ butfotr.y ;:ap/t<cza i mit<)
mascynem na l~pr..~ czaJ}'. Ki~-

Do zakochania
jedenkrok
/~clcltcotrf tok pr:tclr.ż ni~ b.·api

irh:ll:nolrnir.gttru.t(IS:chli<'JPi·

.fa Ił O Wit' . .5 00
I)'SI(€J nagrod1· :o :nalnir-

JOift'gQI.;iC'fU'I\C)'.

fflt' Mojrgo

akłlmulatora·.

RO'I\nit pi)on1 posotrr był barrltirj
rouqtln)":.MDwilcm et cit ....
ttobyi n lr Jt't:h al ~t•ircr)
n 1t l 4 Ukm/h"
Teltsr i :..Qęcie: Dari1ut. Gacek
1\'a ul;rctu: asp/fant luzy Pinda
potr.-ktl!illl nom i~ tiUłi"IIO nit M"t·
tlilal tak dt.IWilt"KO wypadku.

Odpowiadamy na pytania
Sprawa
Bardzo proszf o nłl pi.. nle
wuysUdego o g.łnk:y do ...
mochodu. Mam s\af111, czy mu-SZf kupować l'łOWIJ? Jakle to
mljłl być

p inke? - pyg

~n

Józef W. ze Starachowic.
Jak polnionoowal nas komi·
sarz Marek Nowak z Wydziału

Ruchu Komendy WojewOdzkiej
Policji w Kielcach, od 1 lipca br.
kat.dypołazd samochodowy powinien być wypasatony w gaSniCf, powleuoną w łatwo dostęp
nym miejscu. Przepis nie okreśła
}aka

ma to

być gaśnica

gaśnic
egzekwuJe tylko jej posiada·
nie. Zalecane są gaśnice 1-kg,
proszkowe. Halonowe bowiem
są wycofywane ze względu na
ochronę środowiska. Jeśli kle·
rowca posładał wcześniej gaśnl·
et (tak jak nasz czytelnik) l jest
ona sprawna, to oczywiścle nie
musi kupować nowej. Importo-wane gaśnice powinny mieć
atest

Uwaga; nie umieszczać
nicy w komone silnika.

•

t. Z "tYCIA PlF

g~~S·

(cug)

l pollc}a

tałd:e

h1stori~

Muzyka

surowe bnony, ja kici sremqce
żl.'lostlł"o, pf(ty, ~'na, deski...
l chodai do wspomnianrgo za·
kochania po:ostu/ltfl jrdM jet/yllykrok,to do oddania sali tlo
uiytku frst jr.sza~ Jych kroków
wid~. Nit< wir.m jak s obił.' poradzą w/udu miasto. Ni~ wirm
skqtl wezmą pfrniąt/u na ..,....
Ieońetnie -.·idkit'j s«ny. l ja,
i filhannonicy wit'my jednak, U
be soli kancmo-.·t') katdo
orkit<strufrstjak... gramofon bn
gloinilco- roi w nun gra. o·lko

W sobomiq nOC' ulrcq Zagnolis·
kq w Kidcach )ddqcy :dutą prr d·

na lr_,.pas }t:rini. w~ol no rondo.
pnrli.o:iolkO't>'OI k1lk.o m:y w po-

uprawowych rótnice w plonach
n•e powmny bardzo odbiegać od
ub•egłorocznych. Szacu_~e SI~, te
wyniosą 250 kwmtali z l ha
Dut.estraty spowodowaneopadami powstały przy zbiorze siana.
Okola 10-15 procent pierwszeao
pokosu zostało na łąkach i zgnJio.
Jednak kto zebrał siano w pierwSZeJ polow1e czerwca i zastosował
na..,oteme, drug1 pokos będzie
mialdobry
Fachowcy przewidu.Jsł wysokie
Zb10ry OWOCÓW. W kwlelniU l ma·
ju n•e było przymrozków, co
sprzyplo kw1tmemu drzew. Jut
teraz sprzcda....·cy orerują dute
tłoki pterwszychjabłek. Równiet
warzywa korzcmowe miały dobre
warunki do wegetacJi, a padające
teraz deszcze sprzyjają ich wzrostOWI Zwłaszcza plon kapusty upowiada SI~ w 1yn1 roku bardzo
dobne.
(Eiw)

bankowość.

Akumulator ważniejszy
koit:tąJwtl15p"przqrchol

prognozy

ta zbtory rówmet bę:dą zrótnico-

STRONA .S

RELACJE

t CIEKAWOSTKI
•271uteaobr.zotvJi600rocznicy
urodzm Wielk1t10 Ks1~i:t Witolda
Poczta LitwywydalaJ z.naczkl i blok. Na
jednym ze znaczków przedstawiono
k.s1~CJa Witolda w b•tw1e pod GrunwaldemzobrazuhnaMatejki
'leJ;Iry, motyleor.IZ wo;pólczesne
mał:tntwo - oto ~ene znaczków RF"''
umanychprzezczyteinikówun1Jpię:k·

nltJnc znxzk1 roku 1992 wydane
wNicmcze~h

Na ,,..·oim oslalmm posiedzemu
przed wakacjami, które polr-.a.iądo 16
Sierpnia br. (od 15 ltpca do \l siefl!nia

'W Auslru za niJI:tdnitJSZY znaaek
roku 1992 uznano bloL uparnię:tniJJący

Otrnu UJ~ si~ sprawami dot~mi
prznotowań do Wilnqo ]Jazdu Dc:le-

'20hpcabr.PoauPolskan(IOCLlt·
kuJe serię: S wacUówpocztov.ych, upr
ffiJę:tniij~yrh obchody 200 rocznicy
powstomi-a Mazurb Dąbro"..5tiqo
Wszystkie z.naczL1 nawiązywał ~dą do

biurootrnu ~ n~tCZyt~ne) bn.1d

ptów, któryod~esi~6hstopłda br

w Kielcach ROwnoczdme podsumowano dzialalnośł: w roku ttkołnym
1992/1991 KomisJi Mlodzif:żowtJ Okr~·
BU.W)'riŻJJłeUt.nilllltlpodzię:ko•anlt

tym wszystkim działaczom. którzy nit
5ZC'lłdząsit icusu, aby wpaJ:ł młodym
adeptom wszystkie ule!y wyn1~~ce
tprzyniletnollcidocronafilalełistów

Zatwierdzono taili nowy resularnin
konkursu ~Katdy filatelista członkiem
PZF". który obow~~ bł:due od
stycznial994roku.

sir do przeprowadzki na plor:
Moniuszki...
Przy okat;jl fn/ormuk wszystkich, żr. tlyr. Szrtdt<r uzysktri pro•·o jazdy. Ni~ wiadomo Jt'tlnok
)tszcu, ay ., lciuowoniu somochotl~tnjt'SI on ró•·m~ dobry, jak
w kit'roiii'OIIIU orlikstrq. Na wsulki tr.-ypadt<l.. zol~rom tr."I(C ostroż
ność WSZ)'Siktm utytkownfkom
drOg publfcnych

MJROSUW NIZIURSKJ

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

ISO-lecie~~<iedeinkKhfillurmoników

l./'liOWOŚCI

hymnUp;u\St~~'owegoPolski,apJtfWSly

z n1ch, którt&O reprodukcję: z::r.miesza.amyo nom1nale ISOOzJ, prudstawia
gen. Jana llenryh D~browstiego,
twórc~ Leg10n6w Pobkich we Wio-sz.erh.Autorempf'()Jektuznaczka,kopcrtyFDCidatownlkaJtslattystaplast~kMacltJJ~rysik

(IW l

SLOWO

STRONA6

TABELA kursów akcji
(st5jii2.VIl-ponledzbolek)

....

(w zł)

BIG

55.000

BRE

520.000

l.miiJII kursu

W•rtołłobrotu

890000

+9,9

175.000

+l)

Irena

374.000

-1,3

Kable

135.000

-3,6

Krosno

113.000ok

+9.7

Mostostal

750.000 nk

0,0

9.453,070
27.132.560

69 808.040
7.973,200
14.708.672
7.684,470
0.000
19135,500

495.000rt

+10.0

14.543,100

PolifarbCn

HLOOO rt

+10,0

40.433,052

Próc:hmk

299000 rk
150.000

+9,9

Okocim

Swarz~dz

Tonsil

72.000rk

Uni~·ersal

10.500

Wedel

341.000
980.000

Wólczank.a

254000ok

Żyv.iec

670.000

WRK

3.719.Sb0

0,0

12.080,700

+9.9
+7,1

1.081,008

+2,4

15.205,872

+3.2
+10,0
+7,2

11.079,880
0,000
20.402,840

1.423,800

pieczywo

Wyrośnięk,pukbDebodlenldzdnp~ sk6~. bułeczki DII'Z)'nliÓJiCe

mutaeyjne, czyli kwas l droi:d& ustępowane q zwązbmi chemkm)ml,

-W naszej produkcji nie stosujemy tad nych środków chemicznych - mówi współwłaściciel piekarni "Stas.lńskll Spólb", 7..blcniew- 1\bryno-sld - chol: zasypywani jestdmy orenami firm zachodnich proponujących ich zakup. P1eczywo z polepszaczem
rzeczywiście
ladniej wygł~tda
i dluteJ utrzymujCSWO)ąŚWietośt,
nie jest to jednak wynikiem lepszeJ technolocu Je&O wypieku,
lecz Wl~kszą Obj~IOŚCI~ zaWllrtej
w mm wody. M~b )C$1 w stanie
wchlon~ pewną określoną 1lość

cieczy - pokpszacz zwi~t.sza te
mothwości, przYJplestajott proces
fermentacji. P1ec-zywo _puchnie",
waga bochenki zost3je utrz)'mana, natom1a.<il n• stosowaneJ p17y je&o w-ypieku mące można
zaoszcz~dzić. ,.Mała woda- mały
p1enlądz, duta woda - duty pieniądz- pn:ekonywal mnie przedSt:\witleljednej z firm zachodn1ch
narnawiaj~c do zakupu polepszaczy.

- Pieczemy chleb tat.,jat. robiły
to t.1edyś kobiety na wsi - mów1

Bogdan Oobro..-olsld, właściciel
piekarni pn:y ul. l MR.Ja. - Nieraz
dodamy maślanki czy mlelr.a, ale
fermentacja zawsze przebiega
w sposób naturalny.
Poleps:z.acze POJ3WIIy SI~ na
polskim rynku około dwa lata temu. Zachodnie firmy, głównie
rrancust..ieorerowaly naszym producentom cale li me technologiczne do wyrobu p1eaywa Z meofiejaioych źródeł dov.-1edz1ehśmy
s~ te nawet chlebsojov.-y czy sło
nenmt.owy wytwarzany według
technologii zachodnich, me JCSt
wolny od pewnych ,.dodatków".
- Suzególowy st.lad chemiCZny polepszaczy nieJest znany, poniewa.1: chroni go tajemmcł producenta - wyjaśnia Józefa F1asa,
kierown1k dzialu tyv.1ema wojewódzkieJ Sut.ji Sarutamo--EpideffiiOiogłczneJ.- Główne ~>t.ladmt.i

to prawdopodobnie kwasek cytrynowy, mąka sojowa 1 emulgatory

Katda partia tych produktów musi posiadać opini~ Państwowego
Z.t.ladu Hi gieny oraz orzenenie
właściwego WOJCWÓdzk.łeJO inspet.torasanltamegOOJakości Po-lepszacze stosowane w ilo:§c.ach
podanych w instrukcji utytkowa·
ma n1e są lizkodliwe, c hoć znane
są przypadki wyst~powania uczuleń u piekarzy. Wchodzące w tych
dniach w z.ycie zarządzenie m mistra rolnictwa i cespodarki ty wnoś·
ciowej o znakowaniu produktów
tywnCl'lt'iowych umothwi doko-nanie wyboru osobom zdecydo-wanym kupować p~eczywo bez
,.chemii". Nakłada ono na produ·
eentów obowiązek umieszcuma
na etykiecie produktu inform3cji
o stosowan•u substanCJI dodatko-wych np. pokru.aczy.,.
Na Uchodzie obserwuje si~
ma..-.owy odwrót od stosowania
przy produkcji zyv.-ności jakicht.olv.•ek środków chemic7nych.
Nasz. ktaJ to wc1ąt n1este1y .studnia bez dna" dla zagrnniczn~h
nowinek. Jeden z pickarty opo-wied7ial mi, te w N•cmczech najch~tnleJ kuj\Owilnym pieczywem
Je~tzwykly, c1.amy chleb, naw.a·
5elll mówiąc, naJdrotszy na tam·
tym rynku...
(MATA)

275.865,324

Razem
WIG •4111,2 (+ 5,8 proc.)
nk- nadwytka złecen kupna

ok- ofertił kupna(zawieszenie trnnsakcj• wywołane ponad 5-krotnl\
przewalił

popytu nad podaż.ą),
rt.- redukcJa zleceń kupna (Okocim- o 50 proc_ Pot.rarb- o 73 proc.,
Próchnik- o 59 proc., Tonsil-o 76 proc.)

Egzekutorzy
przycllo~ndw6eh.

raturf.Sprawęumorzonozpowo

MI!Młzi, postaWJII, ubnnl• sk6na-

du niewykrycia sprawców
Kieleckie orpna ścigania oficjalnie wredzą tylko o dwóch próbach wymuszan.a. NieoficJalme
wi:~domo, te było 1ch wi~cej. Post~powame ,.negocjatyJnt" w-obec
Romana
rozp()Cz~to od wyła·
mania mu maiego palca u dłom
Zapowiedziano. te za tydz1eń bę:
dzie m1al w g1ps1e całą ręt.~ Roman Z. zapotyczyl ~ię: w innym
młtjscu i w ,.ekspresowym" tempiesplac•l dług. O szantatu nie po·
wiadomi! pol icji. Podobniejak in·
ny dlutnik, zmuszony do odsprzedania za "póldarmo" swojego samochodu.
Wizyty egZekutorów, konfiskaty mienia i pobicia nie są przez pokrzywdzonych zgłaszane oraanom ścigania. Po czPci ze strachu, po cz~i z przekonania, te i
tak nie rozw1ął.e. to ich problemów. Zdaniem Artura K. byle&o
milicjanta. dziś detektywa, w!fk·
sześć niesolidnych dlutmków to
zawodowi naciągacze. uliZymują
ey si~ z wyludzama towarów od
hurtowników. Są trudno uchwytm, ciągle zmieniaj~ nazwę: firmy
i adres.

Z.-ylde

Rynek obligacji

nekurtJd.M6 ..-~,iełi!ZICen<;jide-

(noiO~~t'lnla kursów oblicacjl Wrbu palistwa)
Rynek powuechny- Państv.owa Potyczb Jednoroczna, II seria (PPJ l),
Paiinwov.ra Pożyczka Jednoroczna. III sena (PPJ 3), Państwowa Pot)'Clka
Jednoroczna. IV stria (PPJ 4), Państwowa Potyczb Trzyletnia, l sena
(PPT 1), Państwowa Pot}·czka Trzyletnia, li seria (PPT l}, Państwowa
i'ot)·czka Trzyletnia. III seria (PPT 3):

Nu..

"Spuchnięte"
tz1'.polepsUC:Wilł.

(w mln d)

+5,8
+9,0

Elektnm

NUMER 159

t-idośt pn.nparę dni- to marunłt.bi:deco kupuj~ceco. Nie •'RJ"SCft:l·
pewne wie~ łlt przy produkcji tUieco pi«Zf"11 IUitunłne składniki rt'l"-

(•proc.)

Exbud

GOSPODARCE

Polepszacze nie szkodzą, ale...

BIZNES
Ak<J•

O

""'

kurs
(proc.)

,.,;~

11'}"kupu

(proc.)

oQsecki
(tys.zJ)

PI,J2

l.IX.93

99,7nk

-0,3

397,1

PPJ l

2.X II.93

99,6 nk

-0,3

248,9

103

PPH

2.111 .94

99,Snk

-0,4

149,6

m

PPT l

4V III .95

98,0nk

+O.S

66,7

228

PPT2

3.XJ.95

98,0

+1.4

67,6

18]

PPT3.

4.11.96

98,0

0,0

66.1

ISO

"''"

(ilośt)

1ll9

(PAP)

~:~~~!~~Z:,~~:u ';!~;.::!~
co Wttdnlrj dlacu. Groh!. ic -.
pn;y padku odmowy moie się ,.coł"
pr«ytnfił nleselldnemu dluinlko~~ti
albojego bliskim.
WłodZimierz R., z dwoma znajomymi zaloty! agenCJ~ reklanlową. Po pól roku prospenty mię:dzy
wspó lnikam i doszło do n1esnasek
na tle finansowym. Znajomi nie
tylko pozbyli si~ co z acencji, ale
na dodatek Zli.ŻJ!dali samochodu,
który był jego wkładem do spó łki.
,.Dwóch bandytów w skórzanych
kurtkach zacz~o nachodzić mme
w pracy i w domu, simszyć ton~ i
syna". Podczas kolejnej wizyty
Wlodz1m1erz R. wezwał policJę.
E&Zekutorzy zostali spiSJni. Wię
CeJna.i9! nie było.
Równ1et Barbarę: S. n~kalo
dwóch mlodzieńeów w skórzanych kurtkach. Nie przekonały ich
v.-yjdn1en1a, te pani S. rozwiodła
si~zm~1:em, nie ma poję:eia o jego
1nteresach i nie zamierza rc-guloW'iłł Jego zobow1ązań. Wystraszona groźbami powiadomiła proku-

z.

Z u$lug ellekutorów korzystaili prulk wszystkim prywatni wie·
17)'Ciele, <KZukan•

hurtowmcy,
Oyrekzapewmają, 1:e spłaty udz•elonych kredytów dochodzą wylączrue na
drodze sądoweJ.
SpcXród k1lku działających w
Kielcach a&eneji detektywistycznych, tylko ,.P rogres" oficjalnie
przyzn:aje się: do św iadczenia us·
ług "eszet.L.Itorskich". Jej szcr
Karol Wartałowicz zapewnia Jednak, tejego ludzie nigdy nie uciekają się: do szantatu i przemocy.
., Wystarcza pe rswazja, rozłotenie
splaty dlugu na raty. W ostateczności sporządzamy raport, który
dą)e wierzyciełowi podstawę do
skierowania sprawy do sądu".
K. Wartałowicz utrzymuje, te w
1992 roku jCJO firma miała 20
takich zleceń, w p1erwszeJ polowlebr.jut30. Wysokośtegzekwo-
v.·anych długów W3h:l się: od 100
m1honówdo 1,5 m1li:1.rda. ProwizJOl agenCJi wynosi od lO procent, w
zaletności od stopnia trudności
odnalezienia dlutnikL
v..lakiciełe lombardów.
l0f7Y k•eieck~~.:h banków

ANDRZEJ GOLDA

Banki - sprawa polityczna

Ratować
Ratowanic upadluących banków to
sprawapohtyczna-stwierdziłanaos

tatn•ej tonrercncjl prasowej prezes
NBP llanna Grool;iewicz-Wallz. Co
pra~~o-dadolychczas, na 1665 banków
spóldzlelczychupadlydopicro4,upa~kolcJne2,zarządl;onusuyczny

NBP działa w 3, a procram uzd rowie·

Średn1 kurs dotarli w skupie
kantorowym wynosił wczorąj
11.715 zt. w sprzedaty 18.025 zł
W kantorach ceny dolara wahały
s1~: w .,kup1c od 17.550 zl do
17.900zt, wsprzedUyod 18.000zl
do18.100zl

Średni kurs mark1 w skupie
kantorowym wynosił wczoraj
10.190 zł, w sprzedaty 10.230 zJ
W kantorach ceny marki wahały
si~: w st.up1e od 10.150 zl do
IO.l30zl,wsprteda.iyod IO.JOOzl
do 10.450zł.

ma w S, Jednak pod nadzorem NBP
Jest ich 16, U&fO!onych upadłości~
JCSI 24, 1 lilr:widaq~ 87. 699 twlków
sp6tdz1ekzych ltuyfikuJe~dopros
ttm6w naprawczych, a w S2-ł W"'ip6tczynnit~~>-ypl~lnościJestnitsz)'od
doloeppf'OJU-Ip~.przyczym

•szrs•t•mb.tnkombn.ku.telączntC-2

blntlnapot.rycietrudnychdood.ly$-

tylko największe

tania kredytów. 1 banków komercyj·
nychmajdUJCSI~wdutych'ttopolach
Wlakiej S)1uacji,li~c się l moth·
wolłci~bruku funduszy pał!stwowych,
NBPpi'Z)'IOtOWllll piQĆ ~posobów ralo-Wlllniabanków;
- wykup v.1ęUzo&ei akcji banku
przczNBP, popraW!cniejcco sy1uaej1.
a po 2-l lalach oWiprzedat lWOieh
udzialów-,
- enus,a para.uowanycłl przez
NBPoblipcji, pozwalwych uzystX
bantowi bratujltCC picmółdzc, ja l tet
z.akup nie sprzedmych pap1er6w
przczNBP;
- ,.upapłerow1enie-. ezyh Siworzen te spólt• przqmu~ zle kn:dny,
tlóra odzysklwalaby PICnntdzc od

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

dłutmków oraz emitowała oblig;u:jc
Jest to metoda ucze&ólme polecana

przczr;oszc;ącqona lOflferencj • pre

zcsa Stwo.~c.:~rskicao Banku NarodBweao.M-arkusat.ussera;
• pa~IOWł.OIC przez N8P lokat
w nvotonym twlku
- umothw.an1e, poprzez \I'PfO"lldzcniedob.tnkuz.arządukomisarycz

negoNBP,zaciąpnia lań.szqo od kBmerc:yJneao,tn:dyturcfinanso>M:&OMmm it. NBPiiczyn;amożliwicdu111 pomoc resortu finansów, uznąic u
n•cmo.thwe unnowanic: W5l}'Sik•ch
banków. Ozlał;l; ~zie tAk, aby rutBw-. n~i~kszc banki. takte kosztem
t)'thmnleJ'lych
ADAM KALWA (PAI)
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Michniowskie postscriptum

Zagłuszanie serca
l. /'t'lt'tltida tor:)asnt'):u nirb<I.
Mtfłlzygrobt'ttrloltancmsma!;)•JI(

i 011a- dzlnm/J.arko fa1ltn~oa Ma
ll)"nt:IQ' :aJ.aJ. J.it>rownn:t~on. }atiII,Yt:h nazw1sk. tadnrgo Plllł1ok.o
Moi t' byi o·IJ.o biskup. No l :.amordowonl. r:uzjosna W sum/t' -II"ZJ
mfnuty .okollanościóllł·kr.
Biskup ~·ord M01mkl. ordynonus:. d1rcr.,JI ratfomskit'J mó.,.,·i
tt·oint' slo~o·o. O znirwolrnlu ld~lo
glq i pltnlftlzml. tJ :agluszunlu st'r·
01 Oo·m,trr.lo~olt'k.któn>nirslw
cho srrto- ,ftJI ;:agm!rnltm dfo In-

nych. Bo prz)fll·lor:a,·J sob1t' pro.,.,·a
du:,-do,mnlo o wq·stkim To JUI
lconfrcv;olnośct

Lud:.ir slucłtti.Ji! w skuplt'ntU
TutaJ, w Mtdlnlo~o•tr, nikt ttlk.omu
nlr odmowtol st'rro. Ani chfrba
Anf schromrnlo. Pr..('llt'i)oly sir
pnt'Z wid porrytondar ocMzlofy
Wala)'lyo PolsJ.r. To ~oystorc:;}'lo,
trby Jt' nokannić, uprać zott•szone
ladry To W)'Storc:ylo, it.by Nitmcy
spoltlll•dd. D:Jslqj- gafliko mich·
nlowion, którz:y pnrlyli ojiorrrotopolrnfD - Jtoi rozrm z tymi, kl6rzy
prużyli pod ntonrlnroml Aftnil
Krqjott-Q l Balalfonów Chlnpsklth.
KrY>owy v.·Dirc nlrmi«A.Irgo terroru
zmiaidtyl tyJfąc polskich wsi.
Dwirśclr :tównolzzit'mią. Wl(t to
bolttsno Pirtn - symbol m{'Qt'liSttł'O, alt' f mlfoJtl, doWÓtltt·lrmoltl
l pamlrc-1- frst ttlo tu:.ystkich. Stoi
przy :biorott')'m grobit tht·ustu
tnrch mfchnifJ~o~on Jeszcze pr:rposona blolo-attrwoną .,.,-strrq
Wifl" no COJt!St wkoz? No noz"''isko. Bo ltlq lł)'bol)' Bojoide tok
- pokazać Po.,.,•laka nad t)'m grobtm7 To punkt dla PSL Tnrba
skn(tnił' hczyć punkty. Wyntk lO
osobll'lł-'t'J orytmrrykf Jt'SI prosty:
Polsko nie ::obaczy S'lł-Oj(J bolesn(')
Pi~. Ani w trlrwtn'}nych • IViodomoścrach", om w .Panommił'"_
Domy /tulowi 49. roamtf ~o•llrli·
skittJ oprrool ~Ostro Bramo "
Wnak 11a L/ttł'it nir mamy 'lł-)'bcJr
ctiw. Do ICgo - kocioł buiAaliskl,
pr:t'Xanianlr byków ttliroml Pam·
imlnlowitrrm•
'llalkl
pehmy,
Brottli'O Mil'C:tJ l Kus:)'. Truba
dbać o ignysAo. b.·laszC'Ul, tt
zchlebemkmrho.
Nit> zobor:ylo PolsJ.o Mlchmo·

~~r ;:;;~~~e~;b;ha:a:.~:,r~:~;

;:
o prawdzir. Przyryło/f fudzlt' pirniąd:r: Wrorlowto 1 Zamościa, ze
S:ardna i Nowqo S(!r:ro. Co tom
lt~dliel Toczy str gro. Sztontiary
-katdy znoput'm .B6g-Jionor-0Jc;:y:zna•- pokuJrmy przy 1nnQ oka·
~i- JakJut nit' b(dzle :okazu.
II. t-Ud pomntktrm pr:rwayla
SI( hmonu. NfUpktw m1olo to był
Mouzolrum Mort)•rologti
W.rt
Polsk.it'j. Wit>lkir. Pomysl zrod:1l
str d:it'si(i Jat M'.Stt'CZ. Ntł' mo JUJ
tych pomi, któu go wsparły; zako·
zywaly l nakarytt·aly. Ntr mo
ZBo WiD. Do Komi.rji &dania
Zbrodmr llitfcrowrklrh przybyły
zbroclnlt' .rtolmow.rkit', wfrc pmk·
tyanittjs:o Jt'SI nazwo og61no:
Zbronit'
Przł'ciwko
Norot/owi
Pofskittmu.
Z pft'ffl'.Slf'80 kmnitt'IU Of8011/ZQ•
cyjnrgo zostały r:rtezy osoby. Uczyły - złotówka do ziołówki- it'by sir
nit' zmornawa l choi:by gron. A Ile
byto pomysłów! Wite nqjpirflłl to
gigontycznł'mauzolt'um. Tyle, te na
pneszkodzfe stoi cha łupo. No to
col Spolit chalupr.1 Brtlzlr,Jak za
Nił'mca. Podmurótt·ka i komin
nirch sumą. Jrnar możno p1r
zwozii:nudpolonepodklatiyltoi~JO

Ił'e. tt' lflby zglisrao. Kilelity po

spalonym Mlchnlott·lr. Albo żrby
zrobićtt·it'lklł'cmrntonysko. Umił'
ścił no nim krzyże Zt' M.r:zysrkuh
spocyjiko~o"On~h wsi. No dobnr,

ole kto ttgo b(dzitt pifnoM·o/.7 Pr:rac! na'lł-'t'l na str"...ri:onrch cmentcr·
nach t:roSUJf! tlod!ir)t'. Kto bfd!te
~trtolchtt·osry?

M1chntOw chciol tyi-. NojptUh'
c:rkol ufnitt. Polt'm - z pl}Jł')r:lt·
woiciq Mm/ obił'cony wmlocląg.
go:. szkol(, ośrodek :drowta. I+J·
roinie mó1nl były M'iet'lo·oj~·odo
No.rł'L . Brdzic "''am tt• chalupach
ttiwa;: kronów lt'cialo"
N!cmrl«l. Wublcclymrokupo'"'olali michnlo.,.,·,anir Kom1rrt Bwtlottv Wodociągu Z obfrtmc moJą
sklrp i Klub .Rolnika·_ Ach,)t'.r:czr
koir1ól mial byt Alt' Kościół
u:nal. !t>trUbo go•)'bUdUM·ać:o Ił'
składkaw p1miqdze. lok sir okoza/o. ił' ich nrł' '1-)'Storc:y- Koidół
mflczywspriTił'tt'koiciola. Srosolł'

nr mtlc::mił' :opad/o ró~onlł'i o 1n·
nych dobrod:rrptwarh cyti'llrUJQi.
1/1. Mu:hniów drrpliwit> arka/
no S'lł'Ój ll!tt>lki dt!t'it. Rozbltko•·ie
z 'lł-'Ojł'nnt') Apokoltpr,y w JIOC'Ie no·
1o budo.,..·oli domy no pogoneli.rkw.
Sadzili blaty na zblorottym Jrobie
pomordo"''DfiYCh. Trwali. Nitchdr11, :trby im doi: jokąi wid na Zlł'
mlach odzyskonych i nnllt'OĆ /tfichn/owem. Tupnt'iylit!!IDJnqimirtł.
Są slfOlflikoml hfstori/.
Bo Mtchniów, to historio. lliJ·
torllntt'doJI(zmltnlć. MożnoJąZo·
kłamać.

/lfoilla nit' pokazać Polsce

tr.j bolesnej Plł'ty. Alehistorii nie do
.rif umknąć. Na"''ł'l za ct'n( pnrrl·
ttyborczychkolkufoQi. NOYr.'t'IZD ~
nr zlamonio w.uelklch :osad. Ncrwn lO cen( skandalu.
fil. Nodv~ były O!romnr.
Akaw')l.rZ)·koM·a/1 biolo-ctt'tWOnł'
oposkt. Zotroszay/1 si( o roduny
UllnOrdott·onycJr.· Bdtlt' bfdZ!ł' Ich
mltjSC't' podczos uroc:zys1oścf? No
flJk tO - gthir? Za sztochrtoml
tmt'fiiOrtO. Przrd oltorum UJ/OWI
SI( lot~o·ki d/o oji(}Qinych goid.
bwsu tai. byto Wtt'lko mszo po·
lowo'!BnpruJQtly.
Potan obwd. Mole toinfrrska
Auchnfa? Wykluaont'. BtsAup przy
iolnirrsAtrj kuchni? Mo być obiad
wrrstouro(ji. ..Storopolskit')", wSwchnllliott·le. Tttn slqdzlt: po prDWt'J
.rmmit' biskupa, Iomteii po lt!'lł't'j.
l tokrfolt'); tłookot a, Jakto-za col
Za pieniąt/ze komittf!l. Ale kornitri
po.rtawil sir- Niet/o na bics1ot1r u ni
gros:n. No n w tak Zlł'Dnrj mlodt:J
dttmokrnqi nie :dana .rf(, Jeb)" dygnitan plocli .ram za sirbił'. Wirc
ksi(Ja po:r:fi do ksi(ty. S'wleccy
do.rloJnicy u świeckimi. Koi.dy
w swoim kółku: przy o/łanu, przy
grobit>, przy sto/t'.
V. MKhniów umteral d~o·o dni.
l} i JJ lipco Nirmcy po li fi, Jlrztlali,
roboM·oli. Tt:"goroanr uroczystości
w Michniow/t' też tn.-oly dM o dnf_
Prrrwsumu- z otlslonl(drm Plt'ry
- polfonowo/a diec~o rodomsko
Bo Michmów lriy przy gro11icy tt']
dt«c~i. Dfllgiemu - klrlccJ.a. Bo
M1thniów jrstw WOJt'łi'Ółiztwir kirlecklln. Ni~ można było w pit>rwnym dniu uniknął obt'CfiOŚd Waltlemoro Pawlaka, bo to llidttr PS~
pOrtli dtlopsklt'), no o mfthnio.,.,·ski
monwnrnt upami(tnlo mrczeits~~o·o
pol.rkif) wsi. W tlotlotku Pawlak
je.rt prntsem lłonorOWt:"gO Komltł'
tu Bucłowy Pomniko.
Waltlemor Pawlok taktownir
prupuśdl w.rryslkich do prz«<(cia
wst(gl. tt' panią sołtys Michniott•a,
to jasnr. J~j rodzino leży w rym
w.rpól11ym grobir. Prupuicil tokit.
tninwra .rprnwirdltwoid. Pni-puś
cll gt'nt'rolo, którqo przysini pan
prnydrnt.
Rzrczywiidr: tego nit' maina byl o pokolOł w ulewirji. Zt~o•/oszao
przM wyborami. Wirc "a}lttpio
prumilczci bkauć. Demokrolyt'Vrfr, alepzyt~cypialniL To co, ir
o uroczyJtośd mó.,..·ilo sir od dlł·óch
lot, o tegoroa.nrwybory są- maina

pow/rtl:i« - "')'pot/kłem przy proQ'' Jt}·bozy tt·a!ntt')SZł'. Ntt' motnn
tch p.rut nit'slo.rott nnn obro:rm
No::"mkatm W1fC ncho, uo
Nordd ob<'Jn::Jł to, ro po'll'lflten
W M1chmov.·ir gloJno o ~m. te
w ponictl:mlck ma przylrcit'i: li'ic""
prtmirrGol)·n~.rH Pytojq: .Dla·
cti'IO me pr:y)rchol '"' nlrd:irlr?
Zm1dcilby slf w }t><lnym .samochodzie;: Pall'lokirm. l uror.yicl~ by
by/o i onc(dni<}. •
Tok pytaJą. Dopro.,..·dy. trudno
Jt'SI r:ąd:ić tai.1m d::.iwnym nanr
dtm.
1'/. W ponlrdz.lolrk 'lł-'IC?prrmier
td. nie przy)t'Chol. Okozuft 11(, ie
mial być w nfrdził'l(. Alt> wybroi In·
nq uroqy.r1ość. W Malborku. Do
Molborleo przyjechola delrgat;jo
Ryctrzy Zakonu No)iwl(l.rzł') Marli
Ponny, Czyli Krzyfoków (kzyl+·ticlr. 10 są d dobrzy Krzylocy. Złych
lł)'lfpll Jagid/o poJ Grunwaldem
Koso miało nie był w Michnlott'ft'1 Sam prt.zydt.nt. Som morszalrk St')mu. T'ymczost'm- cichutko,
ba i.odnt'j pompy przyjechał Jóu1
Pto.rkonka, wojtrWOdD klrftcltl. trby Jf( pomodlić. l bł.skup /tflec:zys
law Jaworski z tltrrrr,Ji kl~lrcltfq
'trby odprawił mszt Jolobną za zamordoM'onytłt. l wirml oko'lł-·cy.
JVojn"Dda usiadł z norodrm. No
rych lolł'kath, któn wc:Drqj zomowoliojiQolnlgoicit>.Ktoimniepopro"''to: lo jut nił'Jt'SI naród. Tojt'.rt
ttfektorot. Wlft: do tąo rlektorotu
w pdnl świadomego, czym jrsl mótt"i bi.rkup Jawanki o świrtoścr
michniowskt(/ :ił'mi. Elektorot ~
cirro łzy. Pt:tt•nir, triw/(10. K1o trgo
nlt'tt"lr,nierozumlł'-tłl«hsirnit'
tffltl:i przyjazdt-m no śwlrtokrz:ys
ktł' uboa t.. Wit>rności lt'mlł mlt'jscu
dodtott'O)ą nojblitsi
- A{ł! zwyaqjnl- mótt•l poblaio-

jqro .rlaffl.r:rk tt·sporty no lo.rrr. Nos mr lubHa komuna, bo "'idpomotolo okov.'COm A lt'roz. 10 JUJ
roikiem n1t> wiodomojok}t'.rll kto
mógłby nas uszono~o·at.

1'11. Oploklwamt' zmarly<'h jt'.rl
oboWtqzkit'm łyJqzych. To .rą odw/crz.ne :osady, Czlow/ttk brz za.rotl Jt'SI lllttszar.rnym rozbttklrm.
Nit> tlono byto Polokom chwila
wzrusunta przy mtchniowskirJ
Ptmt.;zakoz.
lViród portyramOw, li.iótym po·
siwrafy skroni~. tt·śrOd prt.t')(tych
horrrrz:y,
wiród
tlo.rto}nlkćw
bylych, d:i.ri<}nych f przynlyrh
- sletltlol w nird:itlnym .rklł·or:.t'
tyd: Ark Lł'mer. Wstrzqśni(ty tra·
gt'dią Itiichniowo f ()'Jfqca polskich
tt·sl. Nir rozumit'jqcy:jak to- o ich,
tydowskltt) trogttdii wir roly iwrat.
.A polskir mrcuit.rrwo prumy/co
chylkił'm przn ..,ulk1ł' pisma
o witlkirlł nok/odach. Wirc on
- honorowy członek brzqdu Tott·arzysllł·o PrzyJoŹIII Polsko-hnul·
skit') wyffO'łfil, irby lydzi roum
z Polokami do-..'0/1 ilo·fadecttt•o o I~J
suu.rznt:j wojnie. W koti01 : tysiąc
lot tyli roum. Razrm umierali.
WJp611{)' p/acz/ Nie wil'ln, jaką
PolskfwidaćzokirnJrro:.olimsklr

go Instytutu Pomfrcl - Yad Va.rhttm. Tutqj, ponlr Lł'rnt'r, o.robno
plorz.q di~e i ~o·ojewódzrwa.
Pawla k l Gozyszewskl. W/re pan
marn!Qł' aos. Pan sir - zapt!'lł'nt
- pnt:Jql l)'m, ro plJzq przy tokich
okor,Jach. :U- mianowitir- .Ojczyzno, ta ziemio l groby. Narody
tro cqcpomf(Ć-trocqtycit'': Tojest
dobrr. Alt' po wyboroch. W1rdy
odkurz:ymy sz/Undaty, pokażemy
mlchnlowJkq Pirtr Chwilowo tnrbo UJgl uszyć serca w imir tt'oitlit!j·
SZ('), polityantj sprałloy. Jokirj? Tł'10 nir umlł'm powkrlzteł. Na wnrl·
klwypodtk - nfrch pon nirploczr,
ponfeLernł'r.

JADWIGA KAROLCZAK

W rok po "zamknięciu"

Okęcia II

Lotnisko
nieekologiczne
19 czerwca 1992 t , wojewódzki
inspektor środowiska w Warszawie, w dwa dm po uroczystym
przec1~1u wst~&• przez prem•era
Pawlaka i prymasa Glempa.. podjąl dec)'lJ~ o wstrzymani u eksploalacjl nowiutkiego zespołu ob•ek·
t6w lotniska Ok~ie 11.

Nieekologiczne lotnisko
Slary port lotniczy od dawna
domaga! si~ modernizacji, te by to
.,okno na św1at" me bylo stale
brudne i zapyziale. Spotym kosztem wybudowano zespól obtekt6w, alejak si ~ okazało, me spelni3,Jących w komplecie wymagań
ekologicznych.
Przedmiotem sporu są nadal
podstawowe urządzenia, jak stanowisko do odladz.ama samolotów, oczyszczalnia wód powierzchniowych,system badania l
ochrony przed halasem (pom1ary
oraz zasadzen1c drzew tlumią
cych balas) oraz aromadzenie
i utylizacja odpadów

Zaskarżona

decy>ja
inspektora

Na lotnisku są dwie wladzcfirma Porty Lotmczc oraz PLL
,.Lot". Winowajcą nieekologicznegostanu rzeczy jest firma zarzą
dząjąca lotnisk•em. Na jej proś~,
wspartązobow i ązaniami kilka dnt
po decyzji mspektora, dccyZJ~ za.
wieszono warunkowo do końca
1993 r.
TymczasemJUŻ w matcu 199] r.
okazalo si~. te żadnej z rozpo<:z~
tych pod naciskJem mwestyCJI
prac nie zakończono. A co gorsza,
nic nie budzi nadziei na szybkie
ich zakończenie. Znowu zapadla
decyzja o post~powaniu egzcku·
cyjnym,czyliozamkm~ciu lotmska z pn:yczyn ekoloaicznych
l znowu zostala zaskartona przez
PP Porty Lotnicze.

Drobniutkie kroczki
Pośród krążących upommcń ,

zagrożeń zamkni~cia m:~cia

11,

odwołań i skarg do NSA trudno
zauwat)t drobne k.roczk.1, które
prawic w miejscu wykonują właś
ciciele lotniska.
urządzcó slutących poprawie stanu środow1ska f u n kqonuje
tylko ruchoma stacja badań hala·
su. Dziala w ograniczonym zakresie, gdyż niejest Z-'>ynchronizowanazodbiorem i analizą inrormacji
o nadmiemym halasie gdzu::ł da·
lej od lotniska. Do grudma 1992 r.
miały być instalowane bariery
akustyczne i specjalne pasy ziele·
ni wysokiej (pasy drzew). Aby to
dobrze zrobić, niczbędnaJeSt mapa akustyczna. Badania trwają.
Nadal nie ma jednoznaczneJ
odpowiedzi na pytanie, jak.icao
rodzaju ma b)'Ć SlaOOWis.kO odll·
d.z.a.niasamolotów, gdzie będą od·
prowadune ,tcgo łcieki (zneutra·
lizowane glikole). Trw~ą ,.przym~atki" i dyskUSja, czy ma to być
system norweski, czy jakiś mny.

z

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

Glas odwolania ucieka
Formalmeodwołamcz 19marta 1993 r. obowiązuje do kolica
arudnia 1993 r. Czy mwestor zadba o wykonanic inwestycji ekologicznych? - Jest w razie realizacji
zaleceń- odpowiedzicli mi Wicslaw Krajczyński, główny specjalista prowadzący ,.sprnwę: Ok~cia 11"'
1 jego szer. Michał Sosnkowski WOJewódzki inspektor ochrony
środowiska w Warszawie,
Tymczasem okazuJe się, te tył·
ko ~tanow isko do odlndzania S.'lmolot6w to 13 drobn iejszych czasochlonnych zadań inwestycyjnych. Harmonogram budowy
wielu urządzeń 1 zakupy sprz~tu
mają SWÓJ rytm. Trw~ą badania.
przymiarki, konsultacje, a np.
cz~ robót drogowych miała być
wykonana do końca marca 1993 r.
Termm okazał s•~ ,.z sufitu"'. Na·
wet parkmgi Ok~cia 11 .,są w lesie..."'

Ciągle "bez Jadu i skladu"
Nic w1edzą na lewicy o tym. co
rob• prawica -to na lotnisku Okę·
cic 11 przyklad klasyczny. Inspekcja ochrony środowtska twit.rdzi,
te tak wntna mwestycja o randze
krnJOWCJ 1 międzynarodowej, zasadnicza dla Warnawy - nie ma
gr.ncralneao planu zagospodarowania, koliduje np. z drogami do·
JitZdowyml, N te wyznaczono tctc·
nu pod oczyszczalnię wód, zagrotonyjest nadal kanał Wola-Ochota-Wilanów, wody powterzchniowe S<i dewastowane t:tk,jak to jest
od dawna. Wiele terenów ntczbędnych
dla
pruwidlewego
dzialania Okęcia li nic zostalo wy.
kupiOnych. !tak dalej ...

Tylko do grudnia 1993 r.?
Wojewódzka 1 Paiutwowa Inspekcja O..:hrony środowiska zgodmez przep1sam1 określtła terminy.
,. W zasadzte" zgodzil się ich dotrzymać właściciel lotniska. Ale ...
l tu zaczynają Się nie tylko ekologtczne schody. Szacunkowe
obliczenia mówią, te brakujące na
Okęciu 11 inwestycje będą kosztowne, np. nie mniej n1t S mln dolarów trzeba wydać na oczyszczalnt~ wód opadowych, aby nic zmy·
w!IĆ z lotniska wszelkiego brudu
do potoku Wilanowskiego i Wisły ,
A sk11d wzi:t środki na inne
urtądzema 1 roboty towarzyszą
ce? Nie wiadomo ile,jakich i gdzie
trzeba zasadziĆ dr.tew, aby stlu·
mić hałas. PoT.a tym drzewa n1e
rosną na tądanic, tylko powoli
TymCT.ascm hałas Jest m1crzony,
ale w jednym m1ejscu. Trwają weryfikacJe proJektów, zmiany kosztorys6w, poszukiwania pieniędzy
na inwestycje pod .,k.rót"-4 kołdrą•
finamów przedsiębiorstwa Pony
Lotnicze
Jak tak daleJ pójdzie, tncba bę·
dz1e Ok~cie 11 zamknąć. t znowu
tylko na pap1erze~ Czy kloś motc
przerwie ten ckosk.andal?
TOI'ttASZ KOWALIK (PAf)
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Ddl ..... - u t,ca, 194 Giń
I.Mmr lrwt. l ~.

.!lh*t..-..,,...ua,,_..,..,ZtJI.
RADOM
TEATR
TF.ATR POWSZl.CiłNY IM. JANA KOCIIANOWSKIEGO - prtcn~ł
urlopowL

liNA
WOllSł ,.Rtsursa" • ,.Bez pmb1·
czenia~ -USA, l.lS,c-11, 15.00,21.
,.Bałl)k"-

prurwa urlopowa.

,.Hd" • KIM QdJjM • ,.Lebntwo
miłait~ - pol., l. 12, J. 13.45, .Hot

IUSOwCtatrw.hlmylqiMałMJ

-.late- małyiC:DMz~. USA 1.12, .17i
całodobowa spne:<łat

AYTElA -

le-

tów-plNiepodqłaldl9

STACJA CPN - przy

o~niq

-

czynnacał,dobf'

POLMOZBYf - czynny w JOdL
8-22,tei.17-IJ

JLtA

KINO • DoBI KIJtury- niCCZ}'Gne.
MlJZEUM REGIONALNE • wyt-

Shots•-USA,I.I5,J.IS.45,.S~

micubń·
cówrq.ionuiłt.ee:tiqo•,.Dzie.itmilstl

dla zwierzaków" - USA, l. 11, J. 17.45,
19.45.
Mlfl.EA • WYSTAWY

e:hwib obealej•, "Świ.lł IOłfoWllk'"
Czynne a:Miziennie w p1z. 9-l<ł.

na

tawy - J(ulwn. materWna

in:p~nuode:u.!Ó•DI,jdawniejszyc.bdo

MUZ.WM OKRĘGOWE ·lłyMł li

KOZIENICE

·.,5ecesJa",,.Przcratettieiukojenic'"sztuU ltieprofesjonaln&. Galena ma·
larstnpobtiqood poi.XIXdoXXw
Czynne ..-e wtorti, łrody Iw a:wanł.i w
aodL IG-15,w p~kliD-18, •soboty i
niedzlek.IG-17.
ODDl.IAL MUl..EUM SZllJIJ
WSP'ÓtC'l.ESNEJ - .t. &,..t 4/S Acke Olde:nbura (Szweqa} - malm·
two, ,.Rozmowy z Gombr01'1'iczem" wystawaMuzeum Utcral.UIJ wWuua-

MUZF.UM REGIONAI.łi"E -III. hf..
U..SII-W)'SIIwy.lltródel llllury'"nu!arstwoJmqo Kaczmarka, ,.Sztuka
ludowa chifisbej prowiDC:ji GulZbou•
Opróaponiedz.ialtówczynnerodue.n·
aiewJOd,L9-16.
DOM KULTURY - wystaq arafitl
Slłn.iJiaft Bcłd}'li w Cafe GaJtria
aynnawaoch-15-22.

wie,folovafjerodtinoei~Je

c:zynnycal•d~,tel.l4-21-®.

rzeaoGombn:nrie:u.zkolekQi Muzeum
Radomiu. Czynne od
wtorku do czwartku w JOdL !G-IS, w
p~let w pi.L 12-19, w sabot~ i nie.0~10 w

dziel~w&odL

ID-17.
MI.J'l.EUM WSI JtADOMSliFJ- .t
Sqdłtwkcb 17 - •kamen bartniczo-.
-psu:ulanti czynny w pil. 8-IS, w
soboty i niedziele • l(ldL 10-11, w
poniedziałki
n.iec:zynny. W)'ltlwy
:,Środki lJ1nSPOftU l tomunibqi ziemi
rw!omski~t. pleria nestot6w muti
ludo•ej.
Grupy
prOIZOne
14
o •czśnjejue qtoszenie pod nr.
td.2S5-91 Wtfn~DitaJMt.
CALFJUA ,.IESVISA" - "YYtt.,.
pnc ucmió• PatutlrOtrej Szkoły Pla·
II.}'Cl;nei l stopnia im. JICb Makzew·
atiqo w b:Sotruu.

IST..WU"·ol.---wysll.a malmtwa Tadeusza FliipU
(SD-eąa).

MCIU -IL n-ptta,-.,.slln prw;:
Marii KwiłttowNici.

CALFJUAWBP-.t. . . . . . . . ll
- potu. nd:bJ w dmrrtitl ze zbiorów
Centrum Rztź.by Polsk.iej w Omllstu,
AletsanderFredro-wd"'lle~f'OI:Z·
nicę urodzl.o, Aleksander Ollmrs~ -

rywne.t kompulero")', stałaebpozyQa
etllibritów u zbiorów Wojew6dtkiej
Biblioteki Publiclnej w Radomiu oraz
wydawnictw WBP. CzynM • aodL
11-19.
TtLI:FONY
Po&oiOW!e Ratunkowe - 999, Slllt
PoWna -998,ofK:erdyturnypoliqi997,tnmendlpoliqi -291-9l,J1010Cn'111t tanatlzaqjne - 400-65, pzowe 992,cieptne-99J,eneraetJCZDt-991
INFORMACJA PlP -Id. 299-SO.
L'iFORMACJA PIS -te:l. 267-76.
lADlO-TAXI -lei. 91-91,ll-76-7łi.
POMOCDROCOWA -teł Hl; ul.
Warsu•-sta, aynt11 coctzlennie w
JOdL 7-IS; os.iedle Gołę;b!Ow: czynna

........

PAHJNGI l STACJE O&SLUGI Ce.tna.:ul. Kelles-Knuu1, l..lstn.tt:
ul. Gaprina 2, MkWłr. ul Królowej
Jld•lli 2, Solnestiqo IB. GelęW6w:
ui.Andetsal.
STACJE CPN - całodobowe: ul
Grz.ecznarowstie&O(tei.S21-70). Slnwactieao(tei.S29-9S).Strup(tel.48718), żołtie:wstiero (tel. <~39-611), Mara·
toństł(tel. 31-JS-Sl), czynno do lodL
19: ul. WIJJZłwstł (lel404-9J), Kie·
letb(tel.ll-29-83).

PUNITPOMOCYDORAtNFJ-u\.
Strup 57 a- P'rZ}'chodn11 Rqonoq nr
10. Czynny w dni wolne od PfiC}' i
łwi~ta.Gabine:l)"lnlernist)'CDIJ,pedi.l·
lt)"CUIJ ('4WI'U 7 Lłbiqowym) l Storni·
tołosicznyc:l}'l:lncł-20
Tłl.f.FON Dvtua."W

S'TWA1.l WEJSlJFJ

632.a38,ayany~~

APrEil
Dyiv pdal łfiłda 1n1 ti. Tedaltf'-1.
RFSTAUKACJĄ..JOYAL•-w. Fof.
lllltt'W6(tet 310-lSS).aynna waodz,
!H

PUNlT POMOCY DOIAtNEJ APTEIA-dytutpdniapletaprzyul.
WanuwstJC:j6.
POMOCDROGOWA-Z4~-

tych, którzy dają

W KOLEJCE
DOSPONSORA

GRÓJEC

"·

NUMER 159

Więcej potrzebujących niż

Co, gdzie, kiedy
lłfl rtlL

RADOMSKIE

. Oka.nc:t•, . EMA", Radomlika t.zba Pn:emysł~tłandlowa .Mebłollnd", ,.J.ctar-- to firmy, kłóN UJ
w łc!Uej czoł6wceaponl0f6wwojewódzlwa radomakJego. WułNnołcl od c.łu lub cheraktGlU fmpr.7!1 cąeto dof4c:DM do nich .l.udef'", .Duet", ,.Lot", ,.Kontakt", a.ktorownia ,.Kozienice•.

Na ostatnim zebraniu Radomiakaobliczono, te koszt uuzymantł
drutyny wynosi 300 mln zl. Jat
nam powiedział Andro:j Mędn;rc
ld, od niedawna pełniący obowiązki dyrektora klubu, część tej
sumy trafi do d rutyny piłkarsticj.
od &łówne&o sponsora J erucOkły. Stwierdził tet, te zlotówlri,
które pan Okła przekazuJe Radnmiakowiidljjut w dziesiątki milionów. Na razie do wspierania rodzimegosponu n.iewiech~iłygo
ekscesy piłkarzy, ftnamwo nagrodzonych po wejkiu do II liai.
Inny prywatny przedsiębiorca,
Zbip.łew Smohlcb, finansuje l-liBO~ drutyn~ kobiecą tenisa stnłoweao. ,.Mebłoland• jest wyłącz·
nym sponsorem klubu Czarni.
Blmumeal wsplt.-.k a&e tylko
SJOrtowOOw. Kilku z nich było
sponsorami l Międzynarodowego
Festiwalu Go mb rowiczowskiego
w Radomiu. Pnt4słlwk:lelełwlata

blmesu tw~~ ie nie .scogiją
speQalnego kluelł • rezdzlelanlv
pie.o łędzy potnebtd~ ,.I)Qą"
na IJKITt, kull~~~t, ochronę zdrowia

l opiekę spolta:Jl4.
,.EMA• ze wz&lędu na cblnlk·
ter produkcji - l mln par butów
sportowych rocuue- wspiera najchętniej imprezy sportowe, tu.rystyczne. Ostatnło członkowie za.
r1.4du spółki otn.ymali tetod TPO
medale .Przyjaciel dziee.ta.• Prezes Zarządu ,.EMY'", Aupst)'ll
Godytkl stale współpriCUJC: z kil·
koma domami dziecka, buty
sponowe otrzymali
równiet
podopieczniplacówki w StawiSZ)'·
n te.
- Bank Ziemi Radomskiej S.A.
prowad2i działal n o6ć clwytatywną- powiedziała .SL•

Mqd.altu

Radoll\ib z bantoweao działu
marketingu. - O tym, ile przeka·
zać i na jaki eel decydujerada ban·
ku. Tak było np. ze 100 mln zl na

tomograf komputerowy dla naszeao re&ionu, Za sponsorowanie
połączone zrek.ła.rt14 banku odpowiada dział marketinau. Wtedy
tablice z naszym emblematem np.
podczas turnieju tańca informują,
te wspieramy taneczne przedsi~·
wzięcie, robiąc sobie przy tym reklamę. W zamian za to pnekazu)tmy orp.oizatorom umówioną

'"""'·

U~ Skarbowy w Radomiu
nie posiada informaCJI o pie.naądz:ach przekazanych potnebu-

,Mqnt. - W zeznaniach os6b

fi-

zycznych kontrollUe.my limity da·
rowizn- powiedziałnam ~
law G~ z-a 111czelnib US
w Radomiu. - w pnypadku omb
prawnych np. spółek z o.o. mamy
informacje o pow::zeaólnych dobroczyńcach, jednak nie ma potneby, aby wysoko6ć darowizn
sumować w siali wojew6dztwa.
(DOYII)

1LiłaHIIIIU40-tel.l4-56-60.

OROŃSKO

CENTRUM IZfŻBY POl.SillJ Pll:ac- wn~ dtrOI'We :E II połowy
XIX w~ onnteria - wystawy _ore.no
Yftwtp6łc:zrsoc;intź.biepob.tiej•oru

prac

Adama Mriata, Muuum R.zttb)'

Wsp{)łcusnej

- ,.Nowoczesna rzdN

po!sb•, kaplica -lrłd}'t;je historii i tul·

lwy0ro6sb,W}'IIaftpracpnplenern"Jdt w z.ab)1.t01rJID putu. ()pr6a poDicciziałtówiwtortOwCZJD.De•aocU-

10-15.

Ddł

dl'"

w au41yql ,.RM1e ,. koła
pnez Rqłołldę

tałtewutj

kkleck4będz:le..ow:a•~

PIONKI
liNO ,.~M,M• -mec:zynoe.
MILISil OSIODEI IUL1\JIY Gakri.I,.Fonnal'"- oicaynne- uniana
ebpozyqi.

PRZYSUCHA
liNO .,r.dtętl"- nieczynne.
MlJJEUM lM. OSIARA IOLBEIIGA{dw6r0Mbłlillidl) -sll.ła wystawabiocraficma, wystawa czasowa
"l.atopiafJ!tie malmt'4Wo na sztJe•.
Oprócz poniedziałków czynne w p1L
10-15, w soboly i niedziele w &och.
10-17.
APTEIA - czynna codziennie do
&odz.21,te:1.22-29.
STACJA CPN-czynnacodziennlew
&od:L7-19.

SlYDLOWJEC
IINO.......-"-nieczynne.
Mt1ZEtiM woowvm JNSTRUMENTOw MUZYCl..l"'i'YCH ~) wysUqsll.ła,..Polsbetapeleludowe

iinsuummtymu:eycme".WystaftCZI·
sowa:.Umrnatop~ettni.I'SUibPil·

sudstieao•. Czynne codziennie opr6cz
pon.ieclziałkir•idnipalwiątecz:nydtw

ptz.9-IS.30.

LIPSKO
lłNO"Osbr"-nieczynne.

L1PSilE Cł'.NTIUM niLniRY ,.WojstoPolstieiJRuc:zypo:spolitcj".
WJSta•a fotogmD{Iw WAF. Czynne
codticnltic•piL1G-18.

SZJI:OLNEMUZEUM WSI-c:eynne
odpontedziałtudopi4\tu ... sodz.9-l<ł

WARKA
MUZEUM l'tl lAZIMIERZA PULASnEGO - etspol.)'Qa stała "Kazi.
lnltł7. Pulasb 1 udział Polaków w tyciu
polilye:znym,społec:znymitultutalnym

Stanów ZJednOC:ZODye:h•, "}'Stawa
.lsaac Bubcvis Singer" 1 ,.Bratwle:kle
toronki"-coUa&eDanulylreoyPrzyb)'\iliej.Czynnee:odzieDI1itoprócz.poniedriałtów w &odz. IG-17.

ZWOLEŃ
MIJZWM REGIONALNE - etJpozrqestałe: ,.FUty i hiPOte:zr-, ".lo'4WC}'
mamut6w". Czynne od To'tortu do
Pl4lkuwaodz.&-l6,wsobotyicodNM
rueclzitlf'I0-14

Kto ugości
"Kwiaty Polskie"?

Radio "Kielce"
o przyrodzie
wRadomskiem
w~

wojew6tb:twle. Gałciem
programu ~e AHntJ Konl-

aewstl - W1Qewóttzkl koatenratM
pn;yn:Mły. Jest on znawą spraw
ochrony łrodowisb i re&ionu.
.Radio po kolacji• trwa od
20.10 do 22. Dla radiotłu cbaczy
z.aplłłlowano konkursy z nagrodami, teJ. 457-{)5 (kierunkowy
-846}.
(non)

Pl2e4 kUb Ui:ull

·I"Qjedlal•

do Rdolaia 42 tlzkd z ~k
kole WU...Dded1111 czloaka..l:m-

_,.I<...,PohOI<".
Młodzi lllies:z.taflcy Ę;szysz.ck
przyjecbaJi do Radomia nie lylk:o,
by t.ooeenowat, ale l wypoc;z.IJĆ.
Niestety, na miejscu ebzało się, Ie
aęłtzaidt- z "Dydl ~· ~

-do

aleiHiek~z~z:ąn

je - . . .",_..... .

,.1-.riaty Polstle" ualul)' tdtroDieałt w Dom11 lb::łtcb pn:y ul.
Ko......_

re zorpnizowało przyjazd mł~
dych Litwinów - apeluje do
mieslk.ańc:ów Radomia o utyaenie dzieciom cokiny w swoich
domach. Skłonni do pomocy mu·
sieliby wz~ na siebie obowiązek
utrz)'marua maluchów i upewnieniaim rozrywet.Dowtaściciełi
piekarń, hurtowni spotywczyeh
itp.- prołba o pomoc w wytywienlu.Kwiatów Polsk:icb•. Propoeyc;je w tych sprawach przyjmuje
MartaPo..... teL537-14,,.".c.

u.

Stowarzyszenie"Opoka"- któ-

("""')

Coraz częściej kolejowi rozrabiacze wymachują
bronią

Pospieszny dla złodzieja
JadliC pocill!llem relacji Radom - Warszawa lub
Radom - Kielce, staraj sit nie zasnąć. Po prabudzenlu
otwienlzisz brak teczki albo portfela. Albo tet obudzi O.
oatne noża przyłoione do szyi.
danych Komisariatu
Kolejoweao Polieji w Radomiu,
w pierwszym półroczu br. na tere·
nie wojewódzlwa wydanyłosię 40
ktadzietywagonowych (w porównywalnym okresie roku minioneWedłua

lO- 25).- Motnaśmiało załot)t,
tekradziety było consjmniej drugie tyle- mówi nadkornisan Józer
Salek, komendant komisariatu. Ludzie nie zgłas:zl\ią, pon.iewat
nie wierzą, te cokolwiek uda się
odzyskać.

Radomscy policjanci mogą
poebwalł
się
schwytaniem
sprawców siedmiu kolejowych
rozbojów. N~banlzlej speklakalaru by.. dc;ja. w W)"Blbt której
sdnrytaao płędoosoł)o"1 pupę
:dodz:lel dliabAcYcb u trasie Warka - Radom. Grupę tworzyli wy·
próbowani recydywiści (k:atdy ze
stopniem wi~zienneao mąjora).

St.nyt.n~li się

w Warce, Idzie
przybyli w poszukiwaniu sezon~
wcao zajęcia. Pracy nie było, wi~
postanowili poszukać szczęścia
w pociuach. Wpadli po napadzie
na kobietę:, której przylknęli do
gardła nót, a następnie zabrali
340 1ys. zł, Zł odziei udało si~
schwyta{: dzięki ofiarnej postawie
kierowniczki pociągu i jednego
z pasaterów.
Najbardziej drastyczne zdanenie miało micj!Ce w Lipowym Polu pod Sluutyskiem, adziez pocią
gu-został wypchnięty mętczyzna.

Uderzył on glow- o slup trakcji
zginął na miejscu . Tu równie!
dopisali świadkowie. Dz1ęti ich
zemaniom, spra~ zatnymano.
Zostanie oskartony o zabójstwo.
Zdaniem policjantów przest~p
cy rzadko działl\ią w dutych &rupach. Nsjczęśc.iej atakują w poje.-

i

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

dynkęlubwduecie.Grasują w

no-

cnych pociu.aeh podmiejskich
wybie~~ śpiących. najczęściej

nietrzd.wych puaterów. Wspo-

mniana pięcioosobowa grupa z okolic Warlri, ograbiła podr6tną,
adychwyciłyję bó l etołędka. Zł~

dzieje l chulipni lubi4 tet hulać
po pocigach pospiesznych. Wystarczy wejść do przedziału, w którym śpi 2-3 osoby i bez.s.zelestnie
.wyczyścC" półki.

Coraz częściej kolejowi rozrabiacze wymacbuj4 bron.ią palną.
Są toaazowe pukawki o wyglądzie
bardzo serio. Z bratu świadków
tończy się zazwyczaj na wniosku
do kolegium o nieleplneposiadanebroni.
Jednak prawdziWił plagę: stan~
wią tndziete kolejowej miedzi,
t:16rą upłynnia się w skupie metali
kolorowych. Złodzieje

pnecinąją

podtrzymujące trakcaę:. ryzykując .kopniak" o sile

nawet linki

3 tys. woiL Zabierane ą równiet
elementy zabezpieczenia ruchu
poci,uu.eo mote doprowa<IU do
kawtrofy na torach.
(:łlem)

SLOWO

NUMER 159

Z regionu

RADOMSKI E

Z regionu

STRONA9

Z regionu

Chlewiska

llia

Plus dla

Wódki
niebrakuje

turystYKi
Na ltrenlt Mlejsko-GmlD-

aevo

Sporlll l Re-

soc;łalno-admlałstracyJneto,

o 1116rym tutejsi m6w~ krótko:

·-·

hotel. Całkowita pcnrleru:hnla
obiektu 1800 m br. FIIWI.SO-

nnle

wzlęiJo

u deble palna

IUrQi;WojewlHizkl.

Na partent znajdą sic:
m.in. natryski i kawiarnia. na
p1~tne - pokoje gościnne.
Dzic;ki temu ośrodek zwięk
szy licz~ miejsc noclego-

·a ostatmej JCS,ii Rady Gmloy
ustalano b~ pun.któw sprucbty napojów zawłer~J4CYCh powy-

4.5 proc. alkoholu OyskuSJł
bylaotywJona. W końcuzdecydo
wano się ustal~ limit na 30.

tq

wych
(dotychczas
4S
w domkach ca.mpmaowych),
sanitariaty umotliwi.lł or-

Wpruruemieszk.aok. 7100096b.
Tym samym. Jeden sklep, czy bar
z wódą, ~e przypadał na ok.
230 obywateli, wli~c dzieci
i Slareów. Rabi ale astalW wJMid
H.łqtołd N llk61. kołdohhr, zUłd6w ffVJ - .o:bullaaHłowat pnałk4. Gcl)'lly rad)'kalale d akrprttolrU owa postaDowle.&e - naaa, te albhoiiDOfu ",_._
wat pn;r wtjłda do pnetbzkola,
kokłola, f%1 akłAd:a PIKJ·
Pny oka7ji ~my an.. 12
punkt <4 ustlwy o wychowaniu
w tnc:t woicl 1 pnecl.wdziałaniu
altohoiWnowi: _sprzedd: (,_)
winna być dostotOWanA do po.
trzeb oeranic:unia dostępnolci
do alkoholu, określona w pnm·
nym proparnie profilaktyki l rozwi4zywania problemów alkobolo(Jolo)
wyoh".

Goszczyn

Kto kupi

uś

pnizowame kolonii letnich
dladueci.
(łe•)

Solec

Z dalmierzem do mapy

Mięsiwo

&pee'ja!lllJcmydl .ap "dzklo~te'" były c:eotrałale. Dz1:sbJ ~ pnft
ryab ~ ktuQbszJ',JOUdnJr,Js:Q',lepuy. Prseowaky ąOI:ki ,.Geobud" twłe~ i! mapę do c:el6• ID'Ił'tsłfeyjiiJ'cll
14 "Jtułe ąol7Jtlbjt" ..... trą tyaodnJe.
-W Jedlni Kołcielnej praclQemy na zlecenie Społeczneao Komitetu BudowyGazociuu- powiedział nam
Jlleek
obsłuau,Mcy dalmierz elektroniczny (do któreco nie trzebajut ani taśmy, ani ru letki). Pnyaotowujemytzw. ma~)~; wysokościow4. niezb9dn4 przy projektowaniu. Gdy ~cjutaotowa poz.ostanie tylko za.
twierdzenie jej w WydziaJe Geodelji i Kartoaralii Urze<fu Wojewód.ztie&o w Radomiu.
Nuz: repaner ustalił - nieoficja.lnie- te zatwierdz.anie mapy cz.uaml trwa dłuiej anitelijej sporządzanie.
(110n) Fot. W. Matlot

w obrocie

Do Uedawu DeceD1a u

wykouałe

w-.,

Jasieniec

Miasto na wsi

padlinę?
Józef Knlpl'-*1

Ośrodka

krnrJI trwa budowa budynku

W pinie Olewbb będzłe
mebla laandlowK alkoholt• w 30
mkjsc:ach. Na calym W te~llle
plłiJlJ ~ 3 hty 131 iklepy. Do(()
pory sprttdswuo alkohel w 8

z

urządzeniekompo5town.i w pobiJ·
:tu osiedla domłów jednorod.zm·
nych oraz budowa - wru %

DłqowaU

pra'lł'llllłzil do aleda'lł'JUI puUt lbJHI pad.Ua:r. ,.Towar" dostarculi
rolnicy zaminy Goszczyn i qsiednich. Ostatnio jednak chce zaniechać tej po:tytecznej działalności,
bo ,.Bac:util'" nie ma pieniędzy na
opłaty z.a dostarczone sztuki. R~
man Brodzik, leklrz weterynarii
z Goszczyn.a przest.rzep, te mote
to doprowadzić do zanioczyszczcniaśrodowisb..

- Prosilem Krupiflsk.ieao, :teby
jeszcze utnymywał przez jat.H
czas wspomniany punkt. I W)'514·
piłem do &miny o sfinansowanie
zakupu przynl,jmn~ej środków
odk~cych- powiedział R. Bro<WŁ

(. .j )

W Sola~ a ad Wbili powstal o
docod&te taraowłsbdo Madła
.&ęse •. ~ta adaszooe stoly,

Na gruntach · wydzielonych
prz.czUrz.ądGminymab)t niebawem zasiedJooych II domków, a
n.a.st.ępnycb29-pod koniecbr. lub
na początku roku przys:złqo.
W domkach tych - co ciekawe zamiast ,.centralnego'" :zastosowano ogrzewanie ciepłym powietrzem. Zirii4, powietrze pod·
grzane przez piece gaZowe Uoczone jest przez wentylatory do
mieszkań. Latem wentylatory słu
tlł do chłodzenia pomieszczeń.
Wójt Zdzisław Karaś powicdriał ,.SL",:te Urząd Gminy przy·

aotowlije nowe terenybudowlane
zarówno pod budownictwo wysokie, jak i niskie. W n~bli!szym
czasie propozycje te ~ b)'Ć utwierdzone przez radnych. Chęt
nych do zabudowy terenów bu·
dowlanycb nie btU4Je. 54 wśtód
nich mieszkańcy aminy, pobtiskieao Grójca, a nawet Warxzawy.
W Jasieńcu wcześn1ej zadbano
o tzw infrastruktu"'. Jest tu
oczyszczalniaścieków dysponuMca znacz114 nadwy:tk.fl,.mocy". t.aoahz.acja, urądzenia wodociu;owe i pz ziemny. P!anowane jest

Jasieniec jest j~ z nielicznych w województwie miej~
ale na pewno jedyn4 o sta·
tusie wsi, która w ostatnim c;za.sie
rozwi4zuje większ.ość problemów
twiąz.anych nie tylko z budownictwem mieszkaniowym, aJe tet z
oc.hron4środowiska.. Z pot1'IOC4 w
tym z.ałresie pospieszyły tet wła
dze wojew6dzkie, &łównie WydziałOchronySrodowista. Przyznał on bowiem dotacje na inwestycje proełr:ologiczne.
(woj)
waści.,

al'lł'anłr.eay

- Wydawałosię,:tcwSolcu
nie motna handlować mit.em- mówi JK'd. WHkowskJ,
leklrz weterynarii.- Nie było
tu takich ll'ldycji i- zcbjc się! odpoWJednieao rynku zbytu.
Tymc:zuem w Wdy Pi.ttek
(dzieó WJOwy) :a:.awia się tu
kilku handlarzy. Storo przyje:tdtiJ4 - widocznie im si~
opłaca, Jat do tej pory szae:śliwie- nic spot.k.aliłmy
mipa zara:t.oneao włóśnią.
Wszyscy rolnicy skrupulatnie
przestne!Wą przepisu. Przynos:q mi~ do badania.
(
)

...

Pusto

miaste m Grójec-wyąpi.sk.aśmic

ci. Zlot.atiz:owane ono zostanie
nąjpewniej na pograniczu obu
&min.

uda,

bldltca

"'"'"

w "Piaście"
Do klaa" Soku ud. Wl5q
,rzJdiiHhi ceru ~ tridm•. Mime to Dom 1\llłtwy,

-wr kłDo we włUuła, ale

dtce zraypo.V z pi"''nnlzeDb plat6wkl.

Kino ,.Piast" wyświetla filmy w środy i niedziele. Jeśli
jest dobry fllm, to przyjdzje
troch(: ludzi. Jednak wideo
skutecznie wyparło widzów.
PiaJI jest jedynym stałym kinem wiejskim w województwie radomskim.
(sok)

Kronika policyjna
•Pelk:jand:r.Gńjcazlapałłsprnq

mikrofalową,

radio, 180 butelek wód-

ldoiAodmjG,•"<Y<h<wol"'')oo-

wt...mado.ats:r.UDbwOflbr6wce
PLPidtwy,SI-IctniAntooiLabydostć si~ do upatrzooeao domu, wybił

ki, papierosy. Razem straty oszacowa.

ałoardlprzytt~~:r,JJeclaalulrw)',_

szybę:woknie.Jesotupempadły:

n~-S,.Smlnzł,aparatfotosnficz

,.wtlou
. . . . . . . 27 lttaiepPłetnS. Pozo...

ny, odzie:t.

stall d~'l,l włamywacu: zb1qii

Włamywacz

ple-

poszukiwany

był

listem JOńczym S.Su RejonowelO w SkaJtysku Kamiennej. Prudmioty skqdzjone w 04brówce odzy·

nona30mlnzł.
•Pattot,.HeriD:rwMoałtblkyza
tn:r-lsprncę włamania liG

~,nez1:7Jdałect0..
rłiiiD P. IGerowca .malucha•, jqo
matka, 71ctnia córka pon1eśli śmietć

•wa.arl2)'li-łtta!PiwtJW.,kle-

na miCJSCU. J~ z nimi o;c;ec And-

1'11Mc~'"alezacHwlłaJetrttJ tll·

rz.r;aG.,ijqo2-letnisyndomali•lnych obfa!eń ciała.

skano.
• Niemul IPB"t:r wa..n się •
IMn,.Mu"wlakrmrie. PoroZMCiU
ktal metalowyth złodzieje dostali si~

l wjtdlll .. JR)'4r11Dqt ,.....
q,KJerowca i pasaterowie pojudu
porządnie się potłu.t\i. Od UCZClinitów wypldku pobrano krew do badaua.

weWJl4łfl. sąd słr:radli: kucbcnk~

"WIUy,~--·<J

do

IKHI*'zyldęt:r.Ołowoze,.mre.•.

rtaołd

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

·w-,......".....,._
a....
o--

la . . ilMela WTU
U..,
wvtokł SO lila :d. Budynek za..

CZHj

pehł s~ od

uderunia płOillna. (.m.)

SŁOWO

STRONA 10

Rejon Energetyczny
Kielce
za"'iadamia, i;c w li pcu
pnerwy w dostawie energii clckłl')CZ
ncj dla n asl ę p ujących
"'-yst~pią

odbiorców:

Przedsiębiorstwo
Przemysłu

NUMERIS9

Auto Komis

Produkcyjna

Spółdzielni

Inwalidów
"Rozwój"

w Słopcu gm. Daleszyce, teJ. 11-09-37

wOstrowcuśw
ul. Kill ńs kiego 26

ogłasza przetarg na działkę budowlaną polożoną

lei. 65-20-15 dO 17 wev.n. 49
fax 65-24- 04, telex 0612645

w Słopcu nr 1175/1, cena wywoławcza - 15 mln zł.
Sprawy własnościowe uregulowane.

oferuje
po konkurencyjnych cenach:
l) elekuody: ERI46, ERI46

w bu-

dynku RSP Slopiec
oraz spneda lub wydzieriawi
-halę produkcyjIlo- magazynową-po w. 210m kw.

w rótnych ro7mtaruch
2) opony, dętki, rel&i wrót·
nychrozmiarach
)) akcesoria samochodo~~>e

-budynek soc;ja/11y - pow. 24m kw.

znqjdujqce s1 ę we W/ oszczowie.

WJstawia•Y fakf•rJ VAT
lwtl ..

71

15516/g
1505łllg

TNoi.E.JpoiiATI~ptytjd

14&72111
Clłylld

~~~~
14589/g
.IIQU(SWAGENALT 280"l1989)

llnnt

Klełcl,8 1 -79-78

n1

1S3071g

SP'RZ[OA2_~nycłlpelrlowlor1oł·

CiOWy<:hezttclcloaamochoOOw:.l)(lbnrtZ'",.125p",.12$p" Sklep ul lagrWt-

lktl27..
SHl)

lei.S31-18(~1ungPolmo

15224/g

SKlEP g!UIQ--łefakotłi Cef\.1 kofl-k&nneylna. Kielce, Armil CUrwonel
222.tet28-368
1544(1(g

J.JOO.(}()O zł

BOAZERIĘ (od 50 OCIO) J*kiet. wy·
kol'lcalliówkt. ul. Mila 14A Kiełce.
566-22
15417/g

~na -.yw.1.5(}(}_fXJOzł

C'tnaloyll'. J.OOÓ.OQOzł

1.000.000 zł

14190łg

~

86--09-31

4.000.()()() z/

Cf!na ."_..

!lł&koll

OCIE~wvclazaMol

~na "')'11', 1.500.000 zł
ana~.J.()()(J()(}()zf

}_(J{){JfiQOzł

ogrodzeniowi, ce~ 20, lei.

st-n•

Ctna"')''l'. J.fX)()J){){)zl
crnalryW.1,(J()()J)(}()zf

cf'na """'-

Słupki

GLAZURA.

Of'Otl'(~~ne,sll·

tU ogrodlenloM. ocynkowe.rw. 12.000

cena.,...•. J.OOO.OOOzl
nna"')'W.7.000.000:.1
crna "''Y"· 4JJOO.OOO zl
et na ~~oyw 1,000.(}()() z/
UfiQ H)'W. 5.000.()(}() :/

en kw

SDOikllMKielce,ui.Pkllrkowska
29,tet (0'1143s.«;,440-91. 15409/g
SPAZEOAMtariO.auciiOO".!Gełee,
Maualskłego4115

1S51stg

• TRABANT A 1501" ł!rCO!MI ( 1990 f_)
15505/g

..,..w. 5.000.000 zł

Klełce,t1-41-10

crna H)"'', 5.000.000 z/
ctna ~·- 6.000.000 zł

smlfDAM

cy11.Nniłlrllt.

te\ela.x

.Nmsung" Klek:e,31-27-28 15522/g

7.000.000 :.t

Pnetarg odbędziesię 27.VII.1993 r. o godz. lO w siediJ ble pnedslęblorstn.
Pnys tęp\ljlt(y do pruta \'lU •inlen wpl adt n dlum w wys. lO proc. ceny łl')"łł'oława:ej w kasJe prteds l ęblorst -.
Srodki zby".-ane moi.na O&l ~dał w pntdsi ębiorstwie pny ut Radomsklt j 76. l llfo rmx~ dodatkowe tt l. centr.

167 (środki transportOII"t), tel. W lJ1: (1\UU)l\f l UrŁ\dubla) .
Za ukr}1e n_dy trcbniane pnedslębiontwo nie odpowladL
J et.li l pntł2J'& n.ie Gojłzie do skut ku, li pruwt odbędzie slęw l)"nl sam)ln dnia o godz. 12.
Przedsi ębi ont .. ustnep sobie prau wtieważnltnla przetarta lub wyOOania posuze&ól nycbpolył'jł l pnet:u-

w Kielcach,

lkło103

I<Jelce, ul, 1905 Rollu 10 (Q- 191. lei,

ano wyw. JOJKXUJOO zł
ctna wyw. JQ.()(XJJJOO :1
ctno '?'W· 5,0()(),000 zl

c~na ~·

Sf'RZEOAM)(amau"81r,~Jknyoj0--

OKAZJAt

a no IIYII'· l()()J)()(),(J()() d

ano

~- Włtxy,

wy-34mln.Kiełce.55-148

owniki 85 Kleb,
151-52.00

ctnaW)'M'.J(}Q,()()IW(){)zf

II)!W.

~

nowocłUtli Wyki~

OIJty wybOr Niłkll Clf!Y- Cłtkawe
wzomlc1wo, ~. chodniki IGlice,
bódlcJoiiMł,godl.t-18
1421..,9

C'tnaMYW. Jl.(){X).()(){)zł
uno ..yw. 8.000.000 z/
n na wyw. }()UJ()().{)()() z/

ct!nO

l

Aadofl\.518-ł7

trno ."w. 10.000.000 zł
urra 11-)'W. 500.000 zł
trna~yw. 1.500.000:1
crna."..,. J],(J()(},()(}()zl
una lł)'M'. 50J)OO,()()t) z/
c~rra 11)'1''. 500.(}()() : 1
rena11yw, 4 QOO_(}()()zl
ctna wyw. /O.(}()(),(){X) zł
u no ,."w. J6.()()(W00 z/

~na~.,

tr•~

PCV(!Uer 2 i3ml g~rlloł,PIQUlłln. t..-kelt (50~ St!.ll9 Kl*ł!, ul flo.
duni)'!'\1Sk.132.
664Jd

TESTERY banknol:c>wod 170000 zł
91001r

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż:

1) wiutarka poztoma k 11 łasna,
4) strugarka dwustronna typ FZT 80,
5) prło toimo~~oo rozdz. typ DR/U -//0,
6) pllarko taraOH'Q IJP DMMA-15,
7) pilorka wysianikowa typ CPA-40,
8) /tnatka koruzdowa,
9) obrzynarka d11·us1ronno typ DPP·CJO,
10) rrbak b(bno11y typ DDRBA.
li) rrbak bfbnowy typ DDRBA,
11) żuraw budowlany typ t B751J(}(),
JJ) żurow budowlony ryp tB751J()(),
U) żuraw budowlany ryp t iJ751100,
15) Iadowarka ryp ł.-100.
16) w<iuk b(Ktntgo podn, typ DBHM.
l 7) wdzek bO(Zn~o pod11. typ DB/lM,
18) tł·tizekttltktr.plol/. typ WNA 1110,
19) wOzek ~lektr. p/alf. typ WNA 1120.
10) 11·0uk tl~ktr. ploif typ WNA 1110.
11) 11·0uk tl~ktr. platf ryp WNA 1110.
11) wOzek f'ł~ktr. lłidlowy typ WW l 101,
23) wtiuk tltktr. wrdloHy ryp WW 1101,
14)wózek el~ktr. witllowy typ WW 1111.
15) wózek tlekrr. 'M:idiOII'J typ IVW 1111,
16) 11•0zek tlf'ktr, p lal/. typ EP 0061,
17) lł'Ózrk tl~klr, podnoin. typ WW.
18) lł'ÓUk ~l~ktr, podnoin. typ WW.
19) tokarko TUB-11xf(}()(),
30) osmorka noży do str. ryp A BN.
31) osmorka noiy do str, typ 0Uif'7,
11) lł'0uk wid{ oH:')' spalinoiły ()p .rok 48 ·.
11) wtiuk lłiidloHy spalmowy ryp . rok 18 ".
14) w6ztk widłoHy spa/lno""y typ .rok 10 ·.
35) wózek wid/ott.y spoimowy typ DV/713,
16) wó:ek widioiły spalinOMy typ DV/733,

S PRZEOAZ

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

OYWANV, wyldadllf!V

z"

w Starschowicach
rok prod. 1968.
rok prod. /966,
rok prod. 1987.
rok prod 1976,
rok prod. 1971.
role proJ_ /975,
rQkprod. 1975,
role prod. 1965,
rak prod. 1980,
rok prod. 1981.
rok prod. 1981.
rok prod 1981,
rok prod, /985,
rok prod. /987,
rok ptod. /985,
rok prod. / 975.
rok prod. /981,
rok prod. 1981,
rok prod. 1985.
rok prod. 1985.
rok prod. 1984,
role prod, /983.
rok prod. /981,
rok prod. 1985,
rok prod. 1985,
rok prod. 1985.
role prod. 1989,
rok prod, 1989,
rok prod. 1967,
rokprod_ 1979,
rok prod. 1964,
rokprod, 1985,
rok prod. /98/,
rokprod, 1981,
rok prad. 1981,
rokprod, 1979,

DROBNE .~

.

ceremletni potaniały! Na;wltksa killeckehurlownilnopraa:a,ulc.dro"..·
1 {w ootlfilu 11C1M90 ementatu n1
~l. lei 81-&6--29,25-522
15166/g

Starachowickic Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego
l) strugorka 4-stronna typ SP/14,
2) nlifi~rka brbnolła IJ'P SZA B,

OGŁOSZENIA

SIATKI ogrodu'*'- Kielce, Zager--

icąści

88--łJ W.

Mięsnego
Zagnańska

Spółdzielnia

REKLAMĄ

Przetargodbędzies lę2011pcabr. ogodz.11

15-31 -w godz. 8-20
Polichta Scklówka- wyłączenia w miar9 post9·
pów prac. Mog.1 wystą
pić wyłączen i a bez zalą·
czania na noc.
19 - w godz. 8-10
Dornaszowiec ze stacji
nr 354, l-luta Szklana ze
stacji nr 519, Gołoberle
ze stacji nr 532;
w godz. 10-12 Nowy
Folwark, G. Marcinka,
Domaszowice, Cedzyna, Leszczyny, Radlin,
Niestachów,
Gó rno,
Brzechów, Kranów, Zagórze;
w godz. 12-14 Domaszowice, Zagórze, Mójcza, Suków, Bukówka
ze stacji nr 453, 303,
Oyminy, Bilcza, Marzysz, Kuby Mlyny, Piaseczna Górka, Łabę
dziów;
w godz. 14-16 - ul.
Domaszowska, Doma·
szowice, Wola Kopcer
wa, Maslów Parcele, Leszczyny Skał a, Ośr.
Wyp. Cedzyna, Mącho
cice, Pod mąchocice, A·
meliówka,
Bęczków,
Gó rno, Krajno, Bieliny,
Czaplów,Zofiówka, Kakoni n, Podlcsie, Huta
Nowa, Huta Stara, Huta
Podlysica, Huta Szkł a·
na, Bartoszowiny.

ul.

Rolnicza

Z

SPRZEOAM ./lf8t•(t987) lub u.mlenltna. t 26o"+2kolulo.lorda"Kłelce,

ns-n3

15496/g

SPRZEDAM~.tvlnvmoat..«~

biegOw,lnnedo.rnercedeN115•. Kleł
ce,433--80
\546alg

\SSłllł

pbezpodaniapnyczyn.

TANIO sprzedam W(IHłt c:1ZlecltCY
wlelolunk(:yjnywdobrymstanii,IOelce,

prL.etarg
nieograniaony

ogłasza

31-83--88.

na ~ wiad czenie usług
w zakresie pro\o\'adzenia:
l) kuchni i s tołówki
pracowniczej
2) myj ni pojemników
3) warsztatów podległ yc h pionowi technicz·
nemu z rownoczcsnym
utrzymaniem ruchu.

Oferty pisenme prosimy składał pod ww. ad-

resempr.tedsiębiorstwa z
dopiskiem "Pnetarg" do
dnia 27.VII .1.993 r.

lnfonnacja:
telefon i rax 31-54- 21

KOMUNIKAT

155251g

SPR2:1DAM

.larpana•,

1Gelce,61-63-70

dla kandydatów na studia wieczorowe na kierunku
,,zarządzanie i marketing" na Politechnice Świętokrzyskiej

KUf'IĘ .12ep" (19n - 191. 1alder fabryczny,J)Ierw$ly<Ma.łdclet Ollfły

15479.Sl"Klek:e.

Werauwa. 46-19-85.

9<111<

PRACA
RAMA zetr\ldnil szwaaki. IOełce.
11-14-57
IS402/g
SIEĆ~edaty.32-49--18. 1 5437/g

Mt.OOY szub pr.ey

Poelacłam

mod!OdOIObowy 534-54

se-

15474/g

POSZUK!J.EJołY~ipeł·
nyoch ~C)w lechowcOW l. branty
~jlko~doS.Ionu

~w

RM!omlu. Oferty- ..N-

vwllur" Radom, ul SlNgl 7a. lei.

zamieszczonych ogJoszeń..

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

fubOO re-

15514fg

KLIF'tĘ.IIua·

""'
treśt

15419/g

KUf'IĘ. lUp" po wypad ku

montu Kielce, 32-26-03, po 17

275-09.

Redakqa n ie odpowiada za

15473/g

KUPNO

W związku z du żym n a pływem zgłos zeń i równ ocześnie ograniczoną liczb ą
miejsc Politechnika Świętokrzyska informuje, że podania kandydatów na ww.
studia bę d ą przyjmowane do dnia 18 września br. tylko w talcim przypadku,jeże li
wcześ ni ej nie n astąpi wyczerpanie miejsc.
Warunkiem przyjęcia na studiajest nie tylko złożenie kompletu dokumentów
(podanie- druk powszechnie obowiązujący, świadectwo dojrzalości w oryginale,
zaś wi a d czen i e lekarskie stwierdzające, że stan zdrowia zezwala na kontynuowa·
nie naulci, 4 podpisane zdjęcia), ale równieź: wpłacenie l raty w wysokości
5.050.000zl na konto: PolitechnikaŚwiętokrzyska w Kielcach- Bank Przemyslowo-Handlowy, II Oddzi ał Kielce, nr 322809-3258.
Gwa rancję przyj ęcia stanowi moź:liwie szybkie spełnienie obu warunków.
Wpł aty dwóch kolejnych rat po 3.500.000 zł będąjednym z warunków wpisu na
trymestery II i III.
Podania n a leży skł adaó w Komisji Rekrutacyjnej (budynek B, pok. Ba) w
godzinach 10-15. Tam również można uzyskać szersze informacje i druki podań .

Sklad reklam ,.Exbud IJ" B1uro Reklam ,.Siowa l udu",tel. 448-58, IUe lce, ul. Tarcowa 18.

wynaJ""

~M-3płaiMU.tt* Z g0ry

99611<

SLOWO

NUMER IS9

REKLAMĄ

Z

'7/Rn n ~':\n

ryr-n MEBLE- JAWEX s.c.

ZAKŁAD

ELEKTRONIKI
olNFORMATYKI

~~LJ'(J

KIELCE, ut Domaszowska 106, teł.. 420-{)1 do 05
ZAPRASZAMV w godz. g oo - 17CWI, sobota goo -1 4 00

JAWEX- WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL
LUBUSKJCH FABRYK MEBU

&, SPRZEDAŻ RATALNA

(80 pł'OC. prod. - eksport)

TELEWIZORY
MAGNETOWIDY
ODTWARZACZE
RADIOMAGNETOFONY

POLECA W SPRZEDAŻY HURTOWEJ l DETAUCZNEJ

*funkcjonalne i atrakcyjne kolorystycznie

komplety wypoczynko* zestawy pokojowe i młodzieżowe
PElHY SERWIS ORAZ GWARANCJA. KORZYSTNA SPRZEDA! RATALNAdo 24 rat

"'""""""""

KIELCE os. ŚWiętokrzyskie, ul. Manifestu Upcowego 67
(koło Klubu ,.Salut"}, teł. 32- 23-28

MEBLE - JAWEX

RATY

Opcrac;je
us:u.
pnepuklin,
.stulejki
odstqjących

STRONA l i

286-386-486
Drukatki epson, oki, star
Zasilacze awaryjne
Oprogramowanie
Serwis komputerowy
Meble komputerowe

l

wpłata

1O proc.

odwartości

bez iyranlów na korzystnych waMkach

Wszystko dla domu rtv, agd
"HIPOLrr•, Kielce, H1poteczna 2, 425-51
Skup, sprzedaż ww. używanego sprzę~~·, 11 ~~.

i i1me z.abitogi z. z.akre.\u
chirurgii ogóln(j i pla..'itycvu:i łł-}'konqje u dziet.·i

i dorosf)'Cir
.spn. chmm.· Rm•ran Burda

Elewacje winylowe typu "siding"

10 '{Ob/nt'CI('ChiTUI'Jl/,':11)'111

trwałe, estetyczne,
nie wymagające konserwacji poleca

lł'/r'lrkt,plqtkl/h-18

A'rd«ou/ Horzna/5
(Pakor..
za Qj,udkt('m E1{zumlnuMama
Kinnu'<Ó~> " lo11duku ht'Jtl'lll
A'S BuJQw!ani).

Przed siębiorstwo

.. US-POL"
Kie lce, te l 229-41 .

-> ŁOŻVSKA
PLOMBV
_,. DRI.IT DO PLOMB
'WYROBY ZE STALl KO

SKLEP
l l auke-Bosak.n s.
6 1 -30- 12, wcwn. 240 1101111

dzf al aj~c

wylil:łpią prtenł)

energii clekiryc'Lncj
w m-c:u lipcu"' godz. 7-15.
16 - JędrzejÓw ul Arm1i
Krajowej, St. Pedngogicz·
ne, Parowozownia PKP,

lrl.51i-21rle24nn.118

Zakład BudowlanySpółdzielni Mieszkaniowej

l.Alulor.;ko- \Vłasnościo.-ej "Wanacja"
wSlaracho~iCllch

od 1953 r .

m~~c:e s..- oj~ !iłedzlbę " Kielct~c:h, ul. Moniuszki 18 specjaliadlll!e
się whoiadtuniu kompleksowych usloa wu.kresie projrL:Iowanla:

-

- kolłownie

WodZISław ul. Szkolna. LO.

16-ll - Wloszczowa pi.
Wolności,ui.SienkiewiCl11,

Sob1esk1ego. Swie1:a, We·
Kilińskiego,

sola,

sprzeda lub wydzierżawi:

ujęt l staq/ uzdatniania wody
- oczyszczalnie Jc:Jeków
- wysypiska fmlecl

-

i.e

w do!'łla

~ie

ui.Ktlktt~lka29l(blu,.A&rOCDJ•)

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego
SpóJka A k C)jn a

REJ~dnA'jówinrormuje,

NA 7..ARA1.Ę ZIEMNIACI.AN.\
l STONKĘ

- • INNE
Kie l ce. u l
te ł .

AGROSI'EC KIELCE
posil dl
NAJTANSZE SRoma
OCHRONY ROSIJN w lyru

bazę transpo rtowo- s p rzętową o pow. 3 ha wraz z

ciuszki,
Bank
RI>GK•M, Poliqa.

KoSNar.

budynkami

-cmentarze

- budynek biurowy wraz ze stoł ówką i terenem wokół o pow. 0 ,8 ha.

- droQI, ulice, mosty, wfadukty

-sieci:
-WOdociągowe

Dzia ł ki są

- kana/Jzacyjne
-gazowe
-cieplne
- budownictwo komunalne, ogólne.

wpisane do

ks ięg i

wieczystej.

19-2 1- Opatkowic:e-Orewnlane, Cysterskie, Pojnlow·
skie, Grudzyny, Mierzwin,
Bclk

Informacji udzjeJa dz. administracji,
lei. 26-16 w. 17 lub 25-55 .

Przyjmie do pracy w prOjektowaniu dośWiadczonych projektantów z uprawnieniami, posiada}ących umiejętność pra·
cy w obecnych warunkach rynkowych, w następujących specjalnościach: cieplno-instaliłCYinej

drogllulk:e
oczyszczalnie ścieków, wysypiska.
Zapraszamy architektów do stalej współpracy z naszym
biurem.
Plsemne zgłoszenia na.lety skladać w siedzibie biura Kielce, ul. Moniuszkl18, pok. 104.

17- Wodzistaw ul. Krakowska, Dom Towarowy.

19-ll- Wodz1slaw ul. Że

Produkcji Be tonów
,.SIBET"
Kielce, ul. Chorzows ka 22
telefon 512- 11 do 13

Prze ds i ę biors tw o

ogft~r<A pruUUJ trieolfNnicw'l)l trll

spr._Ldai nw.

środkOw

romskiego, Rolnicza, Koś·
cielna Rynek
22- J~rzejów ul. Ogrodowa, Polnn, Kielecka (od

GPZdoul.) MaJa). ul. Malgowska (od Kieleckiej do

transpor111 :

Piastowskiej) oraz Szkota

1) autobus .autosan H9-Q3• nr rej. KJG-1338, rok produkcji
1978. Cena wywolawcza- 30.000.000,
2) autobus .au1osan H9-15" nrrej. KII- 654C, rok produkcji

23 -

nr l.

1980. Cena wywoławcza - 38.000.000.
Przetarg odbędzie się w dniu 26-Vlt.1993 r. o godz. 10 w
siedzibie przedsiębiorstwa
Ww. pojazdy motna oglądać trzy dni przed przetargiem
Za wady ukryte w pojazdach przedsiębiOfslwO nie ponosi
odpowiedzialności. Warunkiem przystąplenia do przetatgu
jest wpłacenie wadium w wysokości 10 proc. wartości poJazdu w kasie przedsiębiorstwa na godzinę przed przetargJem
Zastrzega się unleważanlenle przetargu l wyboru oferenta
bez podanta przyczyn.
W razie niedojścia do skutku l przetargu odbędzie s•ę Ił
przelarg w tym samym dniu o godZinie 12.

Włoszezowa

ności,

Czarnieckiego,

Pocztowa.
Kilińskicgo,

Broniewskiego 24, Michałów l luby, Zielonki Hyd·
rof
26-27

-

Sędziszów

Na

Sk.arp1e- odbiOrcy zasilani
ze st. Sefako 1,11.
29-30 - J~rzejów ul. Górna oraz część: ul. Oygasińs·
k1ego.

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

pl. Wolul. Zwirk1, l Maja,

Mickie..,icza,

SLOWO

STRONA12

t

części

j

R E KLAM Ą

Z

Pclny a sortyment
zamiennych do samochodów "avia"
oferuJe

NUMER 159

Zukla dy

aler Fabryki Sarnochodów "avia" w Pra
PP POLMOZBYT Zakład Handlu
35-'159 R<.:,.,/..oW u l L""Jwsl..t 6
tcl 6:'i4-274 w 345 fax 366-X l tdcx 06324XJ

Mięsn e

Sp rLedn:ł:

...,

p o atrak CY-J n ych cena c h .
Zap rm.--z.a.rny

NAJTAŃ SZE W POUCE

Ogłoszenie

ZAWIADOMIENIE

OLE.JOWE KOT& Y C.O.
-lkodyu.p~:o~lrlrk!ryax

Udnnht

·llr~t]lllbnta•orr

tm..su.tyCZIIl'
lunt}'tr~ifktrom,~tynne

lio,al•ikiwplrbnlaych
lrn:ln6'łi'.IKiiUII}'Ck,

htiO•IIII.sanlikll
lutl)'lll•,r.ddorar.tou.
-l,..pru.
oru lłłl&i wuirtsit
~~ ponrla111 łł'n..Mrl kitli••
·.~ podnłiSUIIła 51'f111Mkl

Lothiw

·-"instalo•llllhpompr.•.

fłrm11

~.oat.S•

S półki

BurmistrzMiasta l Gminy wSkalbmierzu zgodniezarl 10§ 1,art 61 §4 KPAoraz odpowiednioart. 54 ust. 2 ustawy z dn. 24.X.1974 r.- Prawo budowlane {Dz. U. nr 38 poz. 229)
zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia planu realizacyjnego i wydania pozwolenia na budowę dla Biura Studiów i Projektów Przemysło
wych Urządzen Elektrycznych .Eiektroprojekt" w Warszawie Oddział w Kielcach dotyczące modernizacji stacji transfOł" matorowych oraz linii SN i NN w miejscoweściach:
Baranów, Zakrzówek, Tempoczów-Rędzi ny gm. Skalbmierz. Strony mogą w ciągu 14
dni od ukazania się powyższego zawiadomienia zapoznać się z dokumentacją i złotyć
ewentualne zastrzeżenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu, ul. Kośeiuszki 1
p ok. 1O. Po tym terminie zostanie wydana stosowna decyzja.

pod

..Centnun Jtryka l

P'ndłifbiorczołcl

Busł

ness and Llnguage Center'

Sp. t o.o. z aiedz.i~ w Miechowie, Rynek 19 ~ dnill 13
kwietm.1993 r.posWnowktnoroz:wii!Uł1961kflotwar·

to Jtllikwidleif.
Wzywa słf wszystkk:h
wlenyclell, aby ~glosili Wl&rz~elnotcl

w

term.nle

jednego m1esl~ od daty
ootoszenla pad adresem
llkwfdalor Barbata Handzlel,
32-200 MlechOW osiedle
XXX-lecia, blok 11184

luwtrilll~l•lya.nydt

·}

Zgromlldzeni.

Wlf)6łnlkOW

'-"P-1Inlkl~~~ooltjtpalowy
·.\tmnoslaty,.kołt•e

K iclec

z upras::;:qjq

do nowo t)lwar((j lrurrowui
przy ul. Zagnmi.vkit>j 65.
fef. 3/-50-6/ 1\'CWII. 2/9
czynrw od 5 do 13.

i towrwaQitotló•,

Płlnik6wkucht'allytilltabord6w

pzo•rth
•ftnjt

WOD

GAZ

l~ł•dPnemysłuDrzewnqowZ.vnańskuwydzl•~l

O glosunit

Inspektorat Gospodarki Wodnrj w Ostrot~·cu Śt~ięlokrzysklm
ogl:.a.sza konkun na slanowisko administratora osiedla eksploatacyjnego 1biomika wodnego., Wióry.. w miejscowości Kaików od-

stanlslawWojlanłs*kll
KieiU,Malufska16,teLJłu4.(-288
IS4'.111ł

leJ.. 20 km od Oscrowca Ś'll·iętoknysklego.

Dobra lokalizacja przy głównej

~

d,._ll..,tloQ'mwyk.Ntał

~~
lt)om•g-:włllomoJe;.zyb

~

wykształcenie

minimum średnie techniczne

WarunktpłaeylpracydoomOwlt

nl•w~akl..:łlle.

-zamieszkanie na miejscu w S-pokojowym mieszkaniu z garatemidzialka
-dobry st.··m zdrowia
-referancjepotądane.

OstrowcuSwię:tokrzyskim. ul. Sienkiewicza S7, teł. 62-11-59.

IW'111ł

Rolnicza

Spółdzielnia

Produkcyjna
Małoguszez

zs. Lasochów
wydzierżawi

Masarnie
Oferty składać pisemnie
pod adresem:
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Małogoszcz
28-366 Malogoszcz,
tel. 551-41

Pn:edsięb ionłwo S przętowo-- Tnasportowt Warsuw•
EkJpctzytun Kielce, al. Trzmkawicb 16
ogłasza przelarg pisemny na dzierżawę oblekłów :rlokallzowa*

nych w Klelach przy ul. Chorzoti"Skitj 227:
1) pomltszaenla biurowe- 20 m kw.

2) hal a warsztalon. - 272 m kw.
3) pomltsZc:tenia magazynowe- 120 m kw.

(z VAT Z50.000zl)

Urzędu Rejonowego w Kielcach decyzję o zatwierdzeniu planu realizacyjne·
go i pozwoleniu na budowę sieci średniego i niskiego napięci.:! w
miejsc. Orochów Górny, Dokumentacja do wglądu w Urz~zie
Gminy w Morawicy. Od decyzji niniejszej siuty stronom odwo-łanie do wojewody kieleckiego w terminie 14 dni od daty ukaza.
nia się: ogłoszenia.

2. Wdniu6.VII.J99J r.decyzjęo ustaleniu lokalizacji modernizacji
sieciśredniego i niskiego napięcia w miejscowości Dę:bska Wola.
Strony zainteresowane z dokumentacją techniczną zapoznać
mog~ się w Urz~zie Gminy w Morawicy. Od wydanej decyzji
siutystronomodwołanie do Kolegi um Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym w Kielcach w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Z: V A T - e " ' T.ANIE..J

orazprzetargnaspneda.i n astępujll,cychśrod kówtrA'IIych:

SKLEP WODNO-KANAL
KIELCE, ul. Orkana 14
tel. 32-57-73
HURTOWNIA teL 31- 70-41

l)spycharkaTG- 170szt.3
l)spcha rka liTBszt l
3) samochód .. ka maz 5320" szt. t.
Oferty pisemne z

Przedsiębiorstwo

kosznve
8(J)&JoClXIXD aD

Podaje się do publicznej wiadomości, że w6jl gminy wMorawicy na wniosek Pn:edsi ę b iorslW'III Projektowo-Montaiowego w Skari.ysku-Kamiennej wydal:

4} pomits:ZCZenia biuro.-e- 280 m b.

5) magazyn paliw- 45 m kw.

propozycją

ceny prosimy składać w koper-

tach z dopi~kiem ,.przetarg~ w terminie 14 dni od ukazania
ogłoszenia pod adresem:

To.uiejsce

I~Jił

1113593.

l. W dniu 28.V1.1993 r. z upowat.nienia kierownika

Ofertyskładać w terminiedo231ipca 1993 r. w Inspektoracie w

('•chodns.go).

tr••••·

iertyPUIII!IIllf\&lt!ty$kłl(ilt.WIIedllblt!ZP0ZignlltiSk.ulf'n:t!myllowt;~.

-

Z..gn~~ńtlluutrudftl ttc ~

podplwnlc.z.on~t posledaJIIC81 ~ łt m•gazynow~~o produk·
cyfną , pomleszczenle s ocjalne, biurowe, r•m.,.uładow·

CUJ, podjazdy samochodowe, dystrybutory paliw•.
Qoc1atkowyel\ In tonnacji udzlt.lllllf padllf tlileio/lU 113-004 tub 113-006 oru

Warunki;
- kilkuletniapraktyka

Z..kł•dPfzMiy-'uDf-eow

Uwf ł\•a. o powłerzchnl użytkowej 5060 m kw., ~icl~wo U

Sprzętowo- Transportowe

się:

cen o

Otwarcie kopert nastąpi w 14 dniu po ukazaniusię ogłoszenia.
lnfonnacjc dodatkowe - tel. 66-78-28, 66-78-16.
Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty, oraz uprzetargu bez podania przyczyny.

około

15 p ..oc.

Sprzedaż na faktury i rachunki VAT """'

Ekspozytura

Kielce, ul. Trzuskawicka 16.

niewaź.nienia

Obniżka

Roth:init

znurłej

KRYSTYNY ZOFII DZIELSKlEJ
wynu:y

gl ębok.i eao

wspólczuda i ialu
sk.Jad•.A
urz•I.IJrdoC"jł ,

11sw1

i

zwi.ziLI ZI Wtl• wr
faiK]"ki llb1 k

w~. . łpnc-• wlloiey

Ttn•Jdo Mbkn" S.A. lUdce

Na dl eś ni ctwo Dobieszyn w Dobieszynie
ogłasza przelarg nieograniczony na sprzedaż:

woj. radomskie

l) samochodu "uaz 4698" - 1974, cena wywola"·cza 3.960.000
2) ciągnik C-360- 1979, cena wywoł awcza 11.200.000

3) c:.iunik C-360- 1980, cena ~·olawcza 14.000.000
4)

c:ilłgn i k

u-904 - 1984, cena 1'1)'1'·ola14·c:za 42.000.000.

Przetarg odbędzie się w ltł dniu po ukazaniu się ogłoszenia w prasie w biurze Nadleś
nictwa o godz. 10.
Pojazdy mOżna oglądrt na dwa dni przed przetargiem w godz. II - 14.
Przyslę:pującydo przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoław.
czej, w kasie nadleśnictwa do godz. 9.
Jeżeli l przetarg nie dojdzie do skutku, II odbędzie się w tym samym dniu o godz. 12.
Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady pojazdów i zastrzega sobie
prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Pojazdy wystawione do przetargu będą sprzedane wg ich stanu technicznego w d niu
sprzedaży.
Skład rekhtm~ .. E,hud 13" Biuro. R;klam ,.Słowa Ludu",tc1, 448-S8, ~ielcę, ul. Targowa 18.

Rodzinit zmarlea:o
śp. JANA GACV
rmerytowa.nego, dlugoletniego pracownik. Oddzi a łu
Wojewódzkiego Banku Rolnrxo. a naslf pnie Bantu
Gospodarki tywno~ ciow~j w Kit leach
wynzy suzere&o wspóla:uda
skład~

dyrekcja i pncownicy OW BGt w Kielcach.
Wspaniałemu

Lekarzowi i Pnyjacielowi
dr Henryce Goltz za okazane serce i pomoc

podczas dlugotrwalej choroby i w ostatnich
dniach życia mojej śp . Matki serdeczne
podziękowania sldada
IW7111
Ewa Cuper z rodziną
Redakcja. nie odpowiada za

treśC

zamieszczonych

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

ogloszcń.

SLOWO

NUMER 159

REKLA MĄ

Z

OGŁOSZENIA

DROBNE
.FORO"-kontyflgenl .G3.502-S2
148211g

LOKALE
ZMIENIĘ

IYIIHZU0141

STRONA IJ

AUTO-KONSEFlWACJA.autoryzeQa
FSO.FSM.SuchedniOw. ul Kleleckl97

,,...,,

l~

30mr~~2~nt.lu)rzyatnychwa
łMS--25-54
15145/g

runlcaetl Tel

SQrU(łł!nuHZtlań~.dlJ•IPbu

~h. Umiany miłlukań aool·
cWelclych l kwllt•runllowyeh 150ol4/g
AGENCJA.~"-potrlldnlctwo,
obli~ pnowna, wyn~;em (btzplati'MI

Tel 66-13-61. 66-05-93

897/a

POSREDNCTWO .Kontrakt": kupno-sprzed&L umiane_ WVI'I"tłTIO'I<M·
me. Kielce, ut Stenklewicu 76.

68-45-11 _._ 5I
AGENCJA

ł9ela

OO.WV.

.R-5"

66---14-94

MEDYCYNA
BEZOPEAACYJNE. btlboM- krukamieni nerkowych W')'konuill

a:eru.

apecjalitcl t.MQI!;Jgll C.ntrum Medycvle
. Uthomed" Kletce. ul Karezówllowska
4S.te111axt041)66-00-08.
642/d
USUWNIE

.".-.~ ~.Nowy$.....,36.
I'ClśREONICTWO~I'IIk-k~r

kJ!IWICZflll1.tel.e&-271

Kielce. S.en-

13784/g

1-łSli'NM

G6owaduego 2.
14902/g

FJRW.pouu~wtek)Qiuhl.ndlow.go

wcentrumKIMc:,tel 485-35.11-16-16

1S397/g

W'VNA.JUĘ~IlCłef'llal30mnro

biura,

hl.lftownlt, cleh4

565--77

produkcłf Teł

14780/g

M-3 eumow. M-3 Suchadniów
aprmcla Połrednlctwo .Kontrakl" to.~ce. ~ 711,
66-ł5-tl
wawn.58
9Ulla

- regul.ame pm.-zdy

klelca.565--44

PRet*ld'l' do~ 'NYf\lll:nl
kr'll-~anica.

miluobusOw

31-4()--.3.C

Klik*.
154351'g

CN..OOOBC1łłE Ulługl

.._trymi)I'Ulne
IO*e,32-12-52.

IOMnyako-

~la

.PauiU."
13321fg

.B.IXIR"-usłogilow.IT)'$lut:,n'lllty·

monlalrwKletc.,493-54

14921/g

MATRYMONIALNE

do

wvna.Jtcia

5081

15510/g

POśREDNICTWO~ miełłka·

1111: M-3-

~

Wzgtne,

ez.t-

nłlw;M-4-s.dy,S.~tJroc:zyako

Kl*e,fi6--45-ł.2

DO WVDiiERZAWIENA

we. woda. co
531-ł2

lei

155111g

ak'-P 30m,

1.~

!Geke.
15489/g

SPRZEDAM---

""'60m.3~o,e.rMnełc5

615--4211

t<Wce.lel.

15501/g

~M--2wla~,.."._
~ K-tenm~wwe 40 m

kWI

tUITCit'WNA Fla,ltop ~
!Gelce,ul.~11(ł-17).Zap-IUID'"f'

623/gd

j(()łlii(ITEROWE

PR~

10eb.tl6--02-70

15434/g

}USZVSTA" ofenłe odZie!~~

wdulych t'OZI'IUracłl. BuczU 14 (.Dom

~~~~
153M/g

1110proc:.)

TĘRAi(OTA nwOl.OOdpomli, glawre

KMtotnlolyl140.

15485/g

pokCij 1.1e1ti~
rok z góry. Sprzedem

DO WfNAJE,óA

P11tne u.
"MZ-250" -3000000, pOiautOINICle-

wlalnC!łclowt 2-poll;~

akl- 1.000.000. MOWkl- 1000000,
pnlkt .lranlf"- 1000.000, ~lt gaz~

=~k:=~~~~·,::::.

~nlal PowUne oferty 1. podaniemceny81uro0głoauł\15499Kielce

w~-300.000 l'l'l.yjmfpodopleąc!Mc
kopowytej31łl Telefane&-00-02

15503/g

do

15499/g

BIURO numaczełl prOWMSI.I obsluVt

korupondencji ugranicznei dla lifm
lllil'l.fdCW,obełUQtapotkatl.deł~

ugrank:zrtydl. Klelce. lNna IA/12,
42H)9
15509/g

UNIEWOiJI'iAaifpełnomocnictwoN
2193WVIMMWórliu5V.1993t prnz
STU •..IUYentut--Radom" sp z o.o. nr.
nuwiskoJeaySobierajsltlum.~

DOWYNAJĘCIAPQkole~Kieł

KUPIĘ

dl.lalkf budowla"- Kielce,

m-31

15403/g

SPRZEOAM dzlalko w BorkoYoit 19
15463/g

arów Klelca,lel.ll--o&-68

SPRZEOAM

W~ Kopcowej

dloałkt ~ w

Tet.322-789 154Wg

POUGRA.flA
Padtrtwsldeco
(8uab5S)

NAPRAWA M ....... totOw 61-46--5G,

1419/g

TRANSPORT 11. Kl*e, 55-123
14625/g
t~

NAPRAWA

61--36-25

AL.ARt.4Y prol..;onaJM do WSl'l'l"
tklch obllkiOW monlat ~
.c.box"'Kieloe.PoiN17,4&1-38.5851gd

TRANSPORT 1.31- kraJ, ugranica
31-119-72.

12451/g
doda~

Orl.wl Kll'lc._
13462/g

NAPRAWA~.

ce,M$-16.
TAN

""'*'- Klel-

15365/g

PfD"ffl.

~ J*l.bełe.m"

USUXlO--

CłltdnY.15--11-93.

15441/g

nult '-niO. IOIIdnie. lnl. Kudllrsld, l.t
31-&4-10

155301g

PRZEDSę1011SlWO

of.rtyrw~łPI'ltW~

MoZiwołt ··~ WS()Ołpncy Kletce, teł.

15500/g

NN'RAWV, k~fl kotlew c.o.
n11QIIl..KieD,255-68.442-M.1S468/g
TRANSPORT I,Sl Klełce, 467-57
15478/g
NAPRAWA lodOWek, pralek. IOe\ce,
ter~44,ttl.11-96-41154671g

DRZWI

32-53-17

harmonQkOWII drewnlarw.
15466/g

ust.UGihydraiMczne

32--ł6-46

~-

1S524/g

TRANSPORT k'*-ugranlca.IO*e.
427-GI
15532/g

ZALuue- montat. Tel

Kielce.

151S31g

9983/g

.A-r UlllkoweMo pojaZdów

11-30-90

Kielce.

15469/g

Jt-57-76

"'"''

OOMOFONY - I)OitorafOCI.OII gwa·
rancja.Klelce,434-79
1442S.Ig
NAPAAWV praleł(. 31-35-25
14717111

IM)NT'Alutuzii l(letc;._61-rrilt"

LAWETY

wypotycum

•moc:hodOw kraj -

Trat!$port
ugranicłl. KWca,

Mazurska 35, 473-44

1072/hk

Sl<l.EP.For0.",502-52.

14827/g

MOTOAAT:KII'\ce,Boc~Zenłyń5ka33,

ttl 485-25 Amortyutory, ezołcl silnitur.... podworlOWII ..rnochodOW acnoonich. ZamOWieniło.

14791/g

BOXEfl-oryglnt.IM..atestowan.autoalarmy(21aiiQWI!rancłf)dyatiYbucia.

'MOEOALMOWANIE.
265-91

Kletce,

14758/g

.:zoo za
1 - 7 0 0 za

montal.. .C.bolc",

461-38

l<.leb, Polna 7,
584/GD

WINO
"~akad•"-

7500
11.700

1 1

litr

.. prlnce•• -

1

litr

CENY PRODUCENTA

u~

14089/g

SPRZEOAM lua1efQ .nUtublahi"
913/s

Teł.445--64

ZNAKOWANIE pqawow, blok.ld'l'
alwZ'I'(IblegOWMui-T -lock. woalarmy
.boter". IOelce. MalileMowa 13,
525--40
15276/g
AUTON.AAMY .bodf"•• pr11tlge"
oru: tradyqine od 900.000, odclnt.nle
:zapłonu ~llwto, radlomootat, Ulllkowan.. Znitldube~Dnlowoa,g-ancla
poleca lnl. Aleklander Jauczak Kielce,
61-71--81,31-17-51
15413/g

.AUTOMOT" Cl.fłCl Tel 547-73
91Ha
NAPRAWV~.remontykapllal

na ailnlkbW .11269"- fOCUIIIIflł'l'ł"'''C}a
orazelektromechlorllka.wezyaUdcłlty

pOW pqazdów .Rome•"!Oelce, Chrob-

t"9037,\elpo1732-26-03

ZAKŁADY MIĘSNE

TENZNAK
TO NAJLEPSZY
SMAK!
Kielce, ul. Zagnańska 71,

lei. 31-06-31

'"'")

75g
VEGETA25o 9
CENY IMPORTERA
PWALMA

1!!1513/g

NJTO-łoWOCI'toek;e,ui.Sienklewł

cu69.tet.66--(X)-16,do17.YI

KIELCE, ul. ROLNA 6

onwnu-

tel ł89-'6,44tl-03w112

)aU~Mel.fłell~ldoaa

mochodOW

zachodnich

RHtilac:ł8

22.VIllaprul.amy

153511;

EKSPRESOWE
IOJI!Ęprudpla,.. Klełce,

l

l

ClĘ$0 do aamoci'IOdOW lre~
klchl~h.Klełca,uiT~18

teL321-237

[!.;~~~Y
KIELCE,\LWallgóry1

Pl.NIESI)fl.edam .121ip" ntNty. T-'
32~

15574/g

OOST -YtĘ dzlartl.,...lokalu cenłrum

Kielc. Kielce, BodzeflłYIWka 3 (w bram)
155411a

SF'RZEOAM .vwgolla"( 1986r.) \60
rozblty,30mln.Kielce.2H7415536/g
MlfSZKANIE48m. e&-17-60
15507/g

SPRZB>AM prze,dpll" oraz .111111
126p" (1981, alitlik 19931 Bli!yfl. lei
(041)541-245
20113().1$11
.FSOPob'll.l:C.ro 1.6GLE" (1992),
uzpn ..,..a. tel (0496) 23-24,
350/b

c.M do

KOMPIJTEROWY
WYRÓB
PIECZĄTEK

"ELTOM"

l!

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

IM.·I-11-t7,t-17

61-51-77
IS577/g

o

KURS PRAWA .JAZDY

ULC--2.100.000
UL E-_.. 1.200.000
~-•u1 •.\IIL1H3
'wplaotywOogoctowct~r•u.e~4<41''

SUKNIE
ŚLUBNE
-włoskie

- lr•ncuskle

- htup•i'tskle

e/og,.c/de dodatki
"EWA" Wypoi)'tzalnia

1 Kic:lec.ul
~

l,.,,

ArmuCzenr.onc;,76

QmD ••. l!

~II:-~1EI:.;; ~~~~J

4

KURS HłAWA JAZDY
KATEGORII · A B T

....,......,

=~~-':

....

Kielce, ul. Sienkiewicza 28
te!. 443-86

~]~ ~-,~ -,~~~~~

Firtrulposzuktlicpnacownika do składu DPP

OKNA

"EL TOM"

Pl.ASTIKOWE

WYPOSAZENIE
pijalni piwa
~t,

azklo, CO a.

.ehł.clzarkl

OŚCIEŻNICE

STYROPIAN
SAMOGASNĄCY,

TRANSPORT, MONTAŻ
PH " OKPOL• KIELCE

ul. Betellonów Chłopskich 77
(Niewacłllówl),

tet 571-91 , 52&-01, wewn. 3,
8-17,aobotl8-12

Redakcja nie odpowiada za trd6 zamiesztzonych oaloneń.

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

DREWNIANE

DRZWI

Kielce, Sienkiewicza 28
te1.443-S6

1PP1-1 ,.,.EDGAR"" KIELCE. ul. Giranlczn• :ze
t e l . 5 2 2 - 5 7 (& - 1 &)-

Bturo Reklam ,.Siowa ludu", tel. 443-S!, Kielce, ul. Targowa 18.

III .JUt.,

-"KIELCE;;.

,.)14

Sklad reklam: .,Exbud

pracy- t O lal,

lei. 31-67-09

B.EMENTY nadWoli MrnothoOOw

Bulko

blnkle0087,lel 61-52-74
lelewittii'OW

staż

zachodnich. .Terano" Kielce, WarWWilla 34. tel./fa)c 464-21
894/a

\traN;poriMtN.!OowtW~I,I.

4011--1G,40t-16

bud. ZOZ wejkfe z ronda
Ctl.4J:Z-S3
Wynawianuo/ak.rury VAT

IOeiCII,
14447/g

Uctdll6amy~jldo51at K~ea.so

NAPRAWV
31-21-43.

PIWO BECZKOWE

PIECZĄT10
K~lce.

61-7&-98,
14879/g

.Giul.l'r lapewnla!TI'f Ciftel do wszyltkidl matek.

Radomla(ulleromsklego) Oferty-Radem .JINentur" uL StrUGI! 7a
997/k

NIERUCHOMO$CI

dawl

tapicefka

Bl.AOłARSTWOztJ$la~m ~

prt:yul.~ a.rt'I'Pf'OII!"''' k*~
W.C~ntut"Radom,ui.Struga 7a.tel

PO$Z\JK1JJEM'f pomlem:zllń bluto-

WSTRZEUWNIE kolkOW. kamiR•.
61-IG--08

koftlputero.... IWfny

PQWieqełwli~jwKie6cecłl

wydloral.loQiuhanclowegowcmn.n

monitoM·

TANitr•neoort4l T.. 66-78-41
14892/g

"*"-la~rnlctWo-wlunroml..ulnll

DO~I'I'IIIISI.bnlalcztk

995/k

z

~m-39NIJnowua a-MrKłl ~=~

zamki.

przyjmie elektryków,

SZYBY ..mocl'lodo'we - apn.edat,
montat..Auto!enu.;, Szewc;:•39 kOl
Nolwly Telllat 59-205 Kielce 644/d

AUTO-MOTO

USŁUGI

ce. ul. Bucl.Q.. ,_.ulw-BoN"-. Klelal,
5J9-.21
154811;

275-09.278--31

,,.,.,,

Wiclobrani:owe

114~583

.HADES" ·doda"'- drzwi. tOwrMt
~.IO*e,31-29--ł3.
160001;

~:.~o-~2~
SPRZEOAM

WIOEClfi.MOWANE

141n1;

RÓZNE

POKóJdowynałtda fel:. 116--36-78,

po17

AKRYlOWE \PI'G Ddron) l kratOWI

&ILUZJEplonowt,tllu$.rołok..•·

"

IIM1,1t~l·1t4i!J,W

lakiery sarnochodowe Ooblera!M kok>r(Nł Sklep .Bartou• Nowlny, ul Prl ..
mysłowa 1.tel 59-639
643/d

ty~.61-&4-86,31-57-91

tanlego

Przedsiębiorstwo

DAO-IY stonecl:na, apn:edlot- monlat - aerwia KielCa, lJOCa 23. 181
66-93-92
150111g

TN'ETOWANIE, m11lowan111 536-()4
14102/g

22-706.

15432/g

POSZUKUJĘ

~~~-

SZVBEJ'UlACHY. IPfUdal. rnontaz
Kielce.222-28
62tllg

15256/g

.BEST" -

Mnyn~~~,M--twKOńekich..Tet. Kotl-

Oomku. Kiefct;. M-35-50 (IG-w

m11~.

<:hlowanie 27-6&2

Sowlńlld

TOWARZYSKIE

SPfW:OAM lubDin!Wllf dom~

.,.27-67

TAPETOW,łJIIE.

15123/g

14"12/g

FfłMA.Kielc:l.arlifl"~r.gu

lame
INTERloc:u.4 - ~m, kupno.

~loe.577-28

OOMOfONY. Narmy

TURYSTYKA

...._

ono. 191'Zitda!. wvnaiem

TRANSPORT41.

bezoperae;ylniel<ielce.S43-77
14228/g

dziatki,

rnieWianta~.obaiUQił

1-'463--63111-ln

llorl«iat. ~453-62(11-11)

!OIOOWYCI'I

Q"'"'ni

Kielc•.
15117/g

lodCWrfell.

NAPRAWA

ea.JAO MoellkanloM RSM ..Nnuilury"tel 61-6S-121ub&l--o1--38 kupno,

I NF OR MAT OR

STRONA 14

S L OW A

Te l ewizja- Rad i o -TV Sa t
W'!l'®li.lm!X
IW~

PROGRAMI
12.00 Wiadomości
11.10 Programdnia

IZ.15 "Giiniar7 i prokunuor~ serial kryminalny prod

USA
13.00-15.15
Jedynka na niepogod~
13.00 A&nieu.ka Osiecka zapra·

~a;,..L~s~b~~i:w~~~~i~k~~

13.55
14.20
14.35
15.15

16.05

16.50
17.00
17.10
18.00

poetyckie z 1966 r.z ud1ia·
Iem. Anny Prucnal. Wies-lawa Golasa, Bogum1ła
Kobicli.rcż. Edward Ozie·
wonski
Mistrzo~twa Polski Dante
Show
Parada klaunów {l)
letnie MTV
Kmo W11kocyjne: ,.Ducku·
Ja~ (12)- serial prod. ang .•
,.Nieustraszen( {12) .,Nieporozum1e01e" - se·
rial prod. kanad.
Dla dnec1. ,.Takie byly
kiedyś zabawy" wspomina
Szymon Kobyliilski orlll
film fr z serli "Zoom":
,.Julia w Mauretanit
Muzyczna Jedynka
Teleexpress
Studio sport - apetyt na
zdrowie

Sport
do

Dla Olimpii ~dzie to JU! pi:jty
w karierze start w Mistrzostwach
S wiata Juniorów. Dwukrotme S!a·
wała ona na poclium dla medali;

~ Kto pornap ci w przygolo-wamach?
-Rolę trenerów pelni~ OJra Kalinin oru brat Piotr Rartoslk. Obij

- Tym razem o medal bęcłzłe z
pe•noki~ banłzo trudno. Od czasu
rozpadu Z~ Radziedieto

codlit będ' role ukoleniowc:6w z.
udzialem w i! lnie obsadzon)"m
ołwarl)m lumieju
Braty~ł-an

hidazrepublikmanl"ojr:corepreuntanta. O klasłe szachlst~h• z. Ie·
JUU byleco ZSRR nie tneba cłlyba

świat•'!

"O' Masz. trem~ przed WfJazdem
do Bra1ysławy?
- Racuj nir:. Doskonalr: mam
s1mje rynlkl, :r; któ rymi spotykam
się co roku przy mc:howtticy. Sily
~ bardzo wyr6t~-nane. Klldy mo"i.e
prakl)"ttnle wyr:rat :r; kaidym.
1-'r Jak ~dą wyalqdać twoje
przygotowania do mistrzostw w
najblitszych dniach?
- CUs ~banizlej bnudnyt:h
tnalnt:611' mam jut u sob,. Tera:r;
spędz:at będę przy sudtonky
około 1cod:zin ddennle. To po11in·
ao wystarczyó.

Klrlach, Andrzeja M~rn pnynlesle mi sttzdde.
Szefem pińa:ows.kicJ ektpy na
Mlstrzmtwa Swiata juniorów w
szachoch jest ojciec Olimpii. Ry·
Sl.lrd Bartoslk.
- Na!Ol. 'tł')'jazd może dol~ do
skutku tylko dJ.Iękl sponsorom be:r;
po 1noc:y Wydzialu Spraw Ob)'Wa·
telskkh Urzędu Wojewólh.kleao
wKlelcach,AndnejaMamtzTota·
Ilutora Sporto•qo onz dyrektora
7Akladów Gipsowyc:b .. Dolina
Nidy" w Gackat:h, Adama KOI)'ckieco.
DARIUSZ WIKLO

t6w_

=.::~~:::.:~"=

IODOk&l;ll!21-w-&:IGlłtllo~IRIIU.

.,Spencer~(4)-serialprod.

0

~"Jaklt są

tWOJC oczekiwami
przed tumiejem o mistrzostwo

lepir~~;~~~mie~':~olt"

;,t

Bilans pilkarskiego sezonu

Cel

lZ.OO ~~~~?s. T:n:~:.. 22.45 Wiadomości
13.00 Muzycznn Jedynka
13.05 Media w frlmłe; ..Tren na

uświęca

środki

śmlerćcenzoro"(2)-film

dok. Knysztofa Magow·
skiego
13.55 Gorąca hn1a
0.05 Telekino
wspomnieil:
.,Nieproszony gość"'- film

RAOOMIAK- l mtejSCC wtnet:icj lidze,JO mecz6w,47 punktów, 21
5 remisów, 4 poratki. bramki 58-18.
U sieb1e 13 zwyci~tw, 2 remisy. bez poratki.
Na wyje:t.dzie- 8 zwyci~.stw, l remisy, 4 poratki .
Jesien1ą- li zwyci~tw. l remisy 1 l porai.ka, w tym u siebie odpo-wicdnio6 zwyci~tw, i l remis, na wyjeidzie 5 zwyciłSiw, 2 remisy, l porażka.
Wiosną -lO zwyci(:stw,l remisy i l pora!ki, w tym u siebie- 7Zwycl~tw, l remiS, na wyjddzie 3 zwyci~tWI. l remis, l porutki

zwyc~tw.

~~~'/~ r'd~s~:~i~~ ~~~:

7

wyk.: Cezary Morawski.
Jan Frycz, Maria Pnkulnis,
Gabr.cla. Kownacka
1.05 Teatr Telewizji: Tadeusz
Rótewicz- ,.Do p1achu~,
ret. Kazimierz Kutz, wyk
Piotr Cyrwus. Jerzy Trela,
Jolanta Jagodztilskll, Ar·
turDl.iurman
2.50 Zakończenie pro&ramu

Bramki zdobywali: MadtnktS,JakObaak-12, Zolech-Ogomlek, Czupryn - S, Lepata - 4, Oakowskl, Rysienki, Dziubek - l,
Wacho"it:z.Proc:ki,Koziel, Baćmaca. Giermuda- 1.
Zespół Radom 1at.a przyst~po-wal do rundy rewantowej z pru·
wagą 4 punktów nad drugtm w
tabeli Granatem Skartysko 1 ucbodzil za nl.)powatmejszego

PROGRAMil
7.30 Panorama

kandydata do lllig1. NaJgroźmcJ~'
rywale .zielonych łudzili s i~ na·
dzieją. te wiosną uda im si~ odrobić straty, ale po poratce0:2 w RA·
dom iu przestali chyba "'ierz~ w

7.35 WakacJe w Dwójce
8.05 Prog.ramlokalny
8.35 WakacJe w Dwójce
8.45 ,.Annette" - serial anim.
prod.Jap
9.10 Truskawkowe studio proaram dla mlodzidy
9.35 .,Pokolenia"- serial prod.

w

~J~~:iei:~~~~:~:al:i!~~:

sy i osiun~li zamierzony cel, c het
po drodze przytrafily im si~ trzy
poratki, z których szczególnie ta z

USA

USA

poja~umn~namlstnostra.cdzie

:~oo~::~~rt~~~~on~t- ~:~~o:~~~:.~o:s::::.~:r;

RAIUNO

USA

16.30 Lato w Polsoe
17.00 ,.MOJB wiara" - pro&ram

Bratysławy

Za niespelnatydzltń. 17 lipca w Braty~l..-ie ruzpoan~~ się kolejne
Mistn.ostn S111"1.all junlor6w w szachach. Do rywalia(jl o medale w ttter«h grupach 1riekoiii"JCb stan~ młod7J adepci .. krOiet~-sk~J p)'" l neyst·
kJch kontynentów, wylonlenł we wc:zclnił'jsxyc:h elimłnacjac:h. W tej mchowej elicie nie zabBknle takle repruentant6w Klel«aymJ. Będ, lo
kielcuninl\lan:in Sqmaftskiz1..akaorupińc:zolll·ianka. Olimpia Bartosi k..

18.30 Studio Sport - sport dla
kaidego
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.55 7 n1mut dla n1inistra pracy
10.15 .,Giin1a1'l1 prokurator" (2}
-serial krym. prod. USA
11.05 Tylko w Jed)·nce

10.00 Wakacje w Dwójce
10.05 Na bocznych drogach
Europy; .,Gryzoma Szwajcaria" - film dok.
prod. holcnd.
10.30 Lato w Polsce
11.00 Panorama
11.05 .,Miodzieilcze lata Chapli·
na" (l)- senat prod. ang.
11.00- 15.25
Przerwa
15.25 Program d ma
15.30 Mo]C ksi.ątki: Jerzy Wio-dawiec
16.00 Panorama
16.05 ,.Broń XX Witku" (}) .,Ucha WOJna" torpedo-.. e
i rabetowe ok~ty pod·
wodne- senal dok. prod.

Sport

ZPińczowa

RedakCJi KatolickieJ
17.30 .,Pokolema"-senal prod.
USA(powt.)
17.55 Halo dzieci - .,Opowieści
kap1tanaMis1a"
18.00 Panorama
18.03 Program lokaJny
18.35 Koło fortuny- teleturniej
19.05 ,.Stan Laurel - ostatni
śmiech"- film dok. prod.
ang., ret. BobWrtght
10.00 .,Fleetwood Mac"
20.50 Cienie tycia .,Kąpiel w
gnojówce" - reportat.
li.OO Panorama
11..30 Sport
21.45 ,.Cudza krew" (l)- serial
prod. b.n.ad.-fr.
2Z.30 AndrzeJ Sobkowski .,Chuligan wolności" portretpisarza emigracyj.
nego. autora ,.Szk1ców
p;órkiem"
13.15 .,Gustaw. cudzoło!mce i
inni"' - pro1111m o ksl~ce
Jerzego Pilcha
13.35 ,.Era Wodnika"
14.00 Panorama
O.OS Zakończenie programu

....
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b10rstwa TransportOwe&O w Kitkach
Wpm:tarcu~mosliwzl;/;udzWWSZ)'SC)'.któiZ}'wpłaqwadium

w wysokości 10 prk

ceny wywoławczt.J. do kasy

przedsi~iorstwa

do

ł(KI.z.84Swdniupnetqu.

Środki u~nsporto- n1e zakupione w l pnellfiU zostal\4 zbyte na
11 przetarru. któą IKibędZ!e s~ w tym samym dn1u o JO(Iz. 10.
ZlslnepSif pn~wo unit:Witnicnla przc:tu"JU bezpodania pnyczyn.

Graniq

Chełm,

wszylllkichnajleps.zych(kontu;de.
tólte kartki). Nalety przy tym pa·
mi~tać o nie ustabilizowanej sytuacji finansowej (i me tylko) klubu, co tak1e n1e pozostawało bez
wpływu na fomlę'pilkarzyi ich la·
angatowanie na treningach. Q.
czywiŚeie, byłoby zbytmm uprosz·
czeniem usprawiedliwianie slabs.zej nit oczekiwano postawy dru·
tynywylącznletrudnościamieko--

~~~:~~~~S:~;~~:~e"rt~ne~;

doskonale chyba zdają sobie spraw~. te przyczyn wahail formy na·
lcty u patryWit równi et gdzie in·
dZiej m.in. w niesportowym trybie
tycia niektórych futbolistów.
W przekroju calegosezonu naj·
ró"'niej~ form~ prezentowali:
Oarius:r; Rysieli'Skl, Marek <>c:om-

t~~~~~"~0~~~~;t~:':r)~i~~~~

~~~~~~i~~~~~ ~~~~:~J~z~}~ ~~ksz~:~~;et~~~ji ~~0~~~1::

Antoniaka.
Cel uświ~caśrodki- tak w skró·
cic! motna chyba skomentow~
wyst~py Radomiakaw minionym
sezonie.PodopieczniJ.Antonlaka
i Jaaa Malto1riediqo nie &rali
mo:tetakefektownleJakbytyczyli
sobie tego kibice, ale za to konsekwenlnie gromadz1h punkty 1 utrzymywali bezpieczną przewag~
nad rywalami. Oczywiście, byłoby
nąjlepiej gdyby slr.utecznmć szla
w parze z finezją.. ale... tak kraw1ec
kraje jak mu materialu staje. W
Radorniatu me ma wtelkich p1ł·
kany n.a miartchoCby Adama Benes::za a w dodatku szlolentowcy
rzadko kiedy mieli do dyspozycji

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

ltóbaaka oraz mimo wszystko do
Sł awomira Maehnio, który trapiony kontu;dumi nie mógł pokazać
wszystkich swoich umiej~tności.
Obaj naleteli do najlepszych
strzelców, ale ich not~ obnita
mnóstwo niewykorzystanych sy·
tuacji.
Spotkalem si~ z. wieloma opt-niami. te obecny zespół jest naj·
słabszymjaki wywalczył awans do
11 ligi w historii klubu. OsobiSeie
nie podzielam tęJ opinii i sądz~. te
sami pilkarze swoimi wyst~pami
w drugiej lidze zechcą zadać kłam
tej opinii. Wierz~. !e stać ich na to.
ZBIG!\1EW PUSZKO

SLOWO

NUMER 159

Sport

Sport

SPORTOW E

Sport

Letnia Uniwersjada

Zwycięstwo
Na,iW!~I.ne

brawa nalelą si~ naszym noreciukom, Monlee l\lari~
je•-skitjiBirbaruSuwa,-k.ktOrew
bardzo s1lrue obSadzonym turnieJu
zdołały przebć stę: do finałowej
~óscmlu- TuU.JnieodniosiYJUZJed·
n:lk sukcesów, pi:UUNt S!f' odpo.
wiedmo 1101 mieJ«<:ach Siódmym •ósm)·m. Wano zaznacz.)t, te~ J'OJe·
dynku o awans do ,.dwunsstki"
MadcjfWSka wyehnlinowala aktualną mistrzynif: .św1a ta t
Essen,
Wton~~ FnntUCę Borlolord. Zlot~
medalistą zawodów została Wf:glerka, lldlko l\llnaa, która w finale~

LechPoznań

mistnem Polski
Wno~zgodnlezposlanowienlem

Walnq:o Zgromadzmla

Spn.woz-

da•·~ Pobkiq:o Zwi:a,U:u Piłkl
No.i:ncjubralslę W)·dliJ.I Gier i 0),;qpllh}.bypodjł(teslatennedeepje

w iipn•ie ukończ8nycb prud kllkomatyc,odniamlr01-ł:f)"'ll't'knwejrut·

konała Włoszk~. klnę

Giat"Omtlti.

Od zwycięstwa do zwycięstwa
kroczą nasi situk.arzc. W kole:J11ym
meczu Polacy pokonah lł i 'flp.:.mh::
J:I(II:IS,IS:S,IS:l2,1S:S)iultw-ahnkowJI!

SI~

do drugaeJ rundy. W

ostatnim spotkamu ehmmatYJnym

bmlo-czcrwont

zm1erzą s•ę:

z out-

stderem grupy, repreu:ntacn Libanu.
W sztafetowym wyśctgu pływacktm 4UOO m St)·lem dowolnym rw;i
:zawodmcy w skladz1e: Kny.utof
Pn::)'ll'ln, Kn:yszcof Cwalina. Rafa!
Szublat Art ur Wojdat zajęli s16d~
lokatę w linale A.

Bez powodzenia
w Wodzisrawiu

l'o1elłlblsłtkolal'lOmCydo-Korony
S~art•4-ctape.-,·~aoc,6lnopolskim•:yi·
dguoPitdw-ROW,..Wodiliła•ill. Po·
doplta.nl tft"ncr. KrlysuoCa Słankl,

pr.~:ytot~cysiędoMPw8ydtOS'I.t'l)'
nleedqrałl

aolowych r61 w ptłtłonic.

Wute odnotowanbjti:tjedynie trude
mi~k'e Mariusa Blle•sklrao wlu)tcriun~ulio.nymw\Vodlislawiu.
(d}

Sport

Sport

Tntdna pró ba

siatkarzy

Kol~jny drlt'ń rozg1')'11'llnd w amerybńsldej mlejsco•roki ButraJo leloirJ Uniwersjady by l bardzir-j pomyślny dla bialo-ae!"Konydt. Co prawdt.
nie wywalczyli oni medali, lecz ich poSł:l'ł''S nsługtlje na pochw:r.ly.

STR.ONA 15

kierowców i samochodów
Podobnie jak prud kilkoma tygodniami-.· K.ielcacb, takie lwniedzłelę w
Poznaniu klerowcom rywałlzqj~tQm o punkty w Hl Ellmlnat-jl SanuxhodoW')'cb Wyśdgowych Mistnostw Połskl to·...nyszyla dHttlOW'I aura. Na
szczękic obyło się bu. powahllejnych wypadk6,...

~liska nawu:rzchma toru MJ•oz·
spt1iW1ala ,.·uystkim uwod-

nań·

mkom sporo

kl o!KlłU

Poznańskte

wyścigi

byty równoczdme trudn~
próbadlasam<Khodów. Nie -.·szystkie zdały ją udanie. K1 erowcy mich
kłopoty Lwłwna z doborem ogu-

Z naszych reprezen tantów na.~·

blitszy zwycięstwa byl Tomasa Kru ·
to-.~t.l w klas1c A-l. Przez pierw~
cz~ d}'Sl.ansu był równortędnym

Słabiej

m t OC.tcluwano ~pisa h s tę

kierowcy Automobliklubu Ki eleddellO w klasie E-L Na,tltps.:ty z nkh
Andrnj Podsiadlo byt czwarty, :tai
MotrKab ul crc:zak -pi(\ly. Nasifaworyci. J..tór.ty maJII na swotm koncie
sukcesy w elimtnaqach WSMP,
Mkhal Gil, Grtc~:on Latos onu
Jarosław Podsb.dlo, mesttty, me

rywalem dla faworyta gospodarty,

ukończytiwyścigunaTornMroznań"

Mlll'k.a Oako•-skicr:o. na Jtdnyrn z

Andrzej Godula, który pr z)·zwycztnl nas do zwy~:tęstw w rywah ·
zaCJi z k~0'4-)'tn1 rywalam• w klas1e
E-2tym razem ukończ)'! w~c•g .. rm
ostatnieJ pozycji. Znów podobnie

okrąi:eń OLw1erał

nawet stawk~ sa·
mochodów. W)'starczyła Jednak
chwila dekoncentral:j i, która ukOOClylaSilfW)'padnif:tiem z trasy, by

mtenia. Tempo wyścigów było Wtf:C
nieco wolme,sze n1l zwykle, ale
sympatycy sportu samochodowego
n1e moglt narLekać na brak emOCJI
Zgodnie l oczekiwamaml w ryv.•alizacjr dominowali kierowcy
Automobilklubu Wlelkepolskiqo z
Ponuml• oru. Rzcnaiełlnlb a War·
suwy. Potwterdzili SWlJ przynaletnośt do ścisłej krajowej czołówk i
kielczanie, którzy choć JeidZih ze
zmiennym szczFłciem. ostatecznie
w klasyfikacji drutynowej mtprezy
skiasylikowani lOSlali na 117.et:.m
ffiiCjSI:U. Taką t d: lokatę. Automobliklub Kltll'cki Z!IJnluje po dotych-

teClnte TelnUt Knikelf5ki przyjechał rm met~ na drugteJ poz)·tji
!.,.hh\ mespodziankf: spntwtl v. tej
klaste J.rek ilaatolt'liki za.tmuJąC
bardzodobrączwartą l okat~. Ponad·
to na dz1e.wum-m mtejscu ukończył
WfŚCii DlriUR Stró:i)k.

CliSOwyehtn.echehmmaą:.ch

ostateczn•edobrątr.teciąlokatę.

ruzstrzygnęlySif:IOsywyśc•gu.Osta·

Dobrą dyspozy4ję zaprezentował

w Poroaniu fll•·et

K1łuia, śctgający

stę w klasle,.cmquccento

teJ walce

z. rywalami

8

, P07.l1Cif:·
wywalczyi on

J:lk w Kielcach

pecha, bowiem

mi;\ł

zdefektowala w Jego samochodzte
diwignia zmimny b1egów.
l'onadto81okat~ wkla.~1e N-1 wywalczył Wojd ech ZJembhhkl
Julzamespelnatydziellklcłc.zan

czekastartwl ll eliminacjiGórsktch
Samochodowyt;h Mistrzostw Pol~ki
w Nowynt Są~:zu, a przypomnijmy,
te po dwóch doLychczasowych elimtnaCjach prowadzą om w drutynowej kluyfikaCJi "górati•. Mtejmy nadLieJf:, że i l)'m razem ud:lmt Slf'
podtrzym~ dobrą p:\SSę.
(•·id)

botowej ekstnklny.
Powef)fikujltabc-llkai\cewł'jly·

Rekordowy skok
Michala Sarnota

tul mislrzowskl pnyplldl zespołowi
l..«hlll'oznań l to-.ldnie onrepre•
unto•X us będzie w Purbaru Europy. Legię i LKS skln11i1towano odpo·
•iednionadru:lejltneclcjpol)cji,
-.·ięcobietedruiJ'I!oJ I>'Y"~pi:a,wP~t·
c~ UEFA. Wypada miK nadzieję,
it niccblubnakartJ ~zon u lt92!9J
ZOS I III'IITł'SZcienmknięla.

KRÓTKO
.'r Z lrulftl mNail111l wrkiH ~• lnlliu
PGłKJJunlont ucr.utA~ywJak•~
~>ret. • Siambule ply..,~klth 1\listraoł
t'IJKło ~";.ropy. Tytuł 111isłn.u101kl
kacłli&owołlya'"ld;r...,.....IC'I)ICrutiKZ
KNiraWI, 1.1ł Battus;t IWI.trelrłki był

Za kllb dni w Warszawie rozf'Cfln e zosta~ lekkOJtletyttne Mis trzostwa
Pobkijunior6w ljun lor6w mludsz)th. J ednym z osbtnlch spr1wdzian6w formy
dla nJ.SU>j mlotWI'i3' by\ t.orpnitowany ostatnio na ~adio!lłe Budo•llll)'tb mi·
traa: KOZLA. W)'Słapili w nim tik~ tcościnnie u wodnicy z Bielski. Raciboru.
Kl'llko•·al\VIoc:b•kl.
Autorami nBJbolttiztcj

wanośdo

wych wyml.:ów m1tyna:u bylijuniorka

'"sk.-

Sprintu B1elsł.o·Btala., Aba:dalr.n•
Ru!nlok. klóra przebiegła 1000 m w

traci w •)'kipdlplyw•ckkh na 1110
l 2110. ~) lr• cnbie\0'11)'111.

o:.uie2.50.80ornz lbf.. W)-reyko•"Skl
z Vcttry Wlodawet, który wygrai
konkurs skotu w cbl z rezu!t~fem 7,JS m

.'r P11llul, As••• Pekte•slta ...,....ICJ)il

~Y IHbiMIMńde'll")'fil MlstrttiiW
Ś•iala w •U.~rfl np w klult Mistnl.

.'t Pn•·•;t~•r• puplst•lłiSlfl•n• Micnla l ndunl••b,·tiXńapTeurdefraR

re-judalnd)·•ldualnallanu••k61Lar
dr!\bdlllr . W".st~r•tno•-.lon ryq\1,

Dla nas baąlrlt'anle 10ydarzeniem
nr l uwochiw bylwy~-njuniol'lll!li od
$Ztl0kiell.'d.lqo 1.aka.Middi11Sarnotl. Wymazal on tltkkoatletyClllych
tabel15·1ctnlrckord okrq:ok1el«kitf:O!itnlor6w'"skoku.-zwytnalcłJ!cydo

ul8aCJ1ooZ.I I mi•.NltilUIII).IIIIIIirjK~~

Oariu~~U Losiddcs:~ L Rudo•'llnych.
Mid!.almaallle popra•ils•·6jdotytb-

7AnllnJadadę

a.aso-.yrekordłydo.,.• lllllnym st) lll

'll")'prwlu,j~dR&itp

wkluylibcji Giu-

dda§)lilio.-an•••Sl:tlll

U511'111'14111inlłLWt.f7.111'J. Iasy0ka(ji

pokonuj._t

'II"Jkil:• i ałluralnli i .J5nlln.'"y,radza
łklc• Erial Urnki•p. JWtula jftl
dU!IIIy~el.lra~J.OJIIIIIa.
-~WTriŃitdllłliecl .. n...apłllulrdr.ł

l.08m.

IUrllltj •eteno6w Ctp• Prll'. W

fiul~

\\10$1 poke1111J Autri~ Z:ł.

popruakę

na

'II')'SOkośd

Otoinnelcps;:ereułtatyuzysbne
przunasZł(lekto-atlctycznąmłodzle.t:

DL.IEWCZĘTII-400m Ann.~ Zie·
liliska(Oiim,..Końsl.lt)-58.7t'i,600m

Rzuty osobiste

Kino bez sportu
Czns

lł'OkaQI

l urlopOw. W kinach

poM·/trflO był M'ircQ /ut/:f, t'll'fanr.ll

chlatint l tl~s:czoMv: dni, oll' 11/l' uiM'ittllczyszM•Iffchant}t<lfltgO./ifmuo /~

11'

mntyct' spor/aK·t'}. ro konsrntl(ir z~
t~ym:d:tl\"ltflltm. Ni~myślrw. oa)"''iici~. o tych ..·m-stkich pscudt~karor«k.Jch obrazach, kt6r)'Ch pnno 11' M):pOzy..
r.Q/niach kou-r lłirlfłl, n kt6fl' ::e spor/("fflflOPfOI<'Iifllltmojqlllt'II"IpÓ/nt~o.

Colt'IO/rOfWflitpobr.urltaclllkarkach
)ts/ tak nudrtt, t~ naM'W'I K-/ośt'icit'lt•Y.
potyczaifil koser M"ll/to prustoli omrr·
ttia in~st01mł.,.. rtfllmy. Notomiast
pro~<J!tM)' sporr Jakby pr:.nra/lsrniri
wfilmach, tXJjrst :.J#I<'isk/Nn 1101\ym.
WafiOIHtl<'/tm lflltM'azyi, f~sponjo·
Ieo IlUŻtliJ d:1td:lno :t;t.·rfa spoltr.11ąo,
zaisrmof w killit JIIŻ. od doił doM"IIO.
Wprrno-d:./t w hllll!'rtiR·skidi Niemcuch
dosm~:gono tld~t·nit jąo rolr propotamlu ..·q l dokumtnlolny, prłnomtlfażoM:Y film o igrzyskoch (J/imp{jsklch
w lkrlir~k w rokit /916. roby/o bard:o
spro•·nit ;rtoli!O•"Onn fosl)·sw"·sko
ag.~ tka. ale"'' iflnJI(h krą]och uM·o!ano
iM·iol spoTIU :o mrtrl'I/4iqC)I: tntzy<h
•-zglrtfdw, Wit/u ZflOII}'Ch rdystróM'
ioktorów:upl)dobunitm •'ł'rlt'alo do/t:}
lt'matyki. tlcspomt)qc "ll'o'loszr:a pf(Ś'non rwo. Boks. flllJpopulomitjiZypr:.l'fl

lary 1/]Qff 1mlkl. doczdal Jtf flil' tylko
włoSfiC'j lit<'rllllłf'l (London. 1/tmiflf(M'OY i it~nl}, nit /film. W Ston11rlt 7.,itdnocMnyrlt biOfUilfitsloll'll)'lh pifirill·
rzy stoflOII"tiJ' t~mat nicyt'dne-,o filmu.
Q t~nJ .."irks:~ K"'io:Jy (Kirk Douslos,
Poul Nnomnn) thrtmt prubit'rofy sir
W królkit Spot/tllfri / : ok fodafy r(lcQM/•
C't', by M·tjiłmtrd:Y li11y m~gu. lł't/ron·
t'USJr.imfi/tnft .Kulisy flflgU"/.1./61\·flq
rotr UIM'OdOII'C'gQ bokstra gro/ r~n
Montn11d (; wfiliaft pr:tgr)IM'OI :bok·
Sl'f'tm ... pC/IIkim)
Altmttylkoboksbudzilzmnt~rcsQo
lł"/11/lt jilntfiM'C'ÓM'. GM·ta:do /odo~tych
rq{li. nlc::opomtflona mitfr:)lll M' jl'itl!i~ftgllffiM'('} na li'Żll"IN."h, SOfiJO lltnft,

stafo:tirpo :akui~r:zr~~lukontrysportQo
M'fjp'in:dqfilmoM"q(lł·idzit'llimyjq)ak
rońcyt a no IIJII:it w .$err11Qd:it w DolilfitSiońro·). Wrrrzyrtoli:owolifilmy
fabulatnl'o surmitr.odl (byllwlott~rh
p/fłdzttJiqrych po1aq w ltj dyscypli-

flit). 11mtrykilnico koloflach l hokt'IJ·
loch. koszykanoch l rugbistach, W/osi
o.., chod:1or:odi (.Sto kilomttrOw").
Afltchry o bląot'Zllch i rugb/IIoch
(.Spunu ..·ci;ycit").PtJmi(lamJokwlatarlt mlodlirilrt)'Ch rot/uno•i/ mnit rodzltckl film o Pllkonorh (.GłJol").
w którym drułyt~ojakltttd Dynamo 11-)'-

Umula Mltręp(Budow lul)- \ .45,61,
lODOm Violct11 Oomapl1 (Budo..tanl)
258,10, JIISC)"na Walik (&do•·lani)
- L59,41, 100111 ppl. Rtllltł Obzt11sb
(Olimp) -15.54. wd1l Olsu...W -5.48,
ow::z.ep Mo11ikl Kupis (8udo..talli}
-JJ, 14.
CIIŁOPCY - 400 na P1wcl Wid!
50,119, Tomas.r. Suwa)k - 51.66,
600 m Rabi Wulk- 1.14,11, 1000 m
Mard11 Stokowiec- 2.41, 11. Konrad
Jashbkl - 2.48,61, 2000 m Mariusz
Jaworski -5.4t'i.,7l, 11 0m ppl. TomHl
~

Stnclrdti (wg;yscy &ukwl.ani)-15,49,
4110 m ppł. Stl"l:t'ledd - 55,07, 1\tarclr.
Ro:l.ej (Oiln~p)- 55,62, trZ•y.t Piotr
Kwitcień (t..łt) - 1.90, nałOI Tomau
Lore11dk - 48,50, Wojdech Bnck!Mtwla -41 ,80, Andf'ltj Kenx~ 41,56, Mlur Kclll(wu.ysc)' Budo'lłłlłli}- 40,80,
dyskl.orendk-4 1,70.

(wid)

jctdtalo Ja Anglii, by gromił Jutbolit/ÓW w LomiJnit. Nit ~·iedztałtm .....;....
aas. ~truczywiickw/c(Jńctr-lal ctftrdriestyrlrj«ftnrrad:ltl"ki(htt.spo/Ow
ltPJ'WY(hodłJ>-IudanctollmttpoAIIglii.

Tr.tba podtrdlit, ~t nitku}rt'filmyo ll'matyc"rsporloM'(j by/ydu!:yml osiqgnlrciomi artyii)'C":IQ'ml. nagradzanymi na
noJ~·i(kszycłlfmrwnlodi (.Samotnoił

dlugodystonsoWC"o",..SponoM't'iyt"it"}.
RóM'flirlkintmorogrq{iapo/sko nit
sironi/o od lt'J problmwtyki/to w róż
nych ti}(Cinch - od Jmmo/u psycho/Qo
gtCVItgo po komtdir. Wysratrzy przypomnltł .JoM'frr·• • Babero ", .ZowSl't'
wnitd!it'/r'.• Trzystarry·,.ZoC'Ulro.,.·ony rov.'t'f·. • PIIkarskląo poktra·,
.Wo/koMTra".Rtalil{)III'Oiittftfmytnoni rdyur.y (Morgtnsrtrn, Zoollki,
Skolimfla.-slcl). o w rolt spanoM-niw
•'titla/11ir nq]popularnitjs/ aktorzy:
kolarzy gro/i Zbignfn<· Cybulski/ Jóuf
Nalbtmak, bokitrów Don/t/ O/brych·
ski. )trzy Skoltm()Wtk/, /trzy Antaok
(pó!nftjs:,y rdyser .Nocy i d nr).
D/ocząo ~>irt

spon

!lłiknql

z kin?

Sqdą,tl'tronsm/sjttrlt"'ll'ityjnt'lromz
..,.,~tji/)(Jr1Unamolymtkrotlll',nll'tlu
wwaq tąoz}awlskQ. łilmpol.'llvlol bo-

wit'1Plgfrblt:jlł7lllcnqłw/srorrsponu,
p~hlkf

roW(H/nlkOw, spoltnnt otorun/t trgo świoto. Nit M'itl:r"''~ powodu. tlftl kt0rąo fifmOW(JI OdMTOcffi Sif
od.spor1u.

TA DEUSZ WlACEX

~
~

Mistn Polski przy
zielonym stoliku

Jak było do prze"·idll'nia \V1In e Zgromadzenie Spnl'llo'ozdawcze PZI'N
l jego decy7je nuajdqj~ się w centrum ulntereso"·ania opinii pubłianej
(nietylkosp<H1o"·ej).NJ.dal !dyszysię'lriel e komen larzy.

W notcs•ed:t~Cnnttarza- ajetlnoadn~edeleptana7,jud-uzbierało•lę

równie t sporo wieści i

uwą.

które po-

winny·chybaniet}·łkomolmnlaniem

-traftnatzw.lamy
'.'I'Dtaczeaoprzy,.z~c\onymstohku"

jednych pozbav.·iono mistrza Polski,
a dJ\IIlllh 1)1111 ten zoSianiC prawdo·
podobn1e pl'l)'Zflan)'. rozom1e- mocne
słowa. Ale tylko pozornie. Uwl.tam, i.t
urówno w Zarąd?je P'lPN ani wśród
dclcptów,niebyłomkogo,komuod

powladalaby praktyka przyznawania
przywilejów b~dt ~adowama pata
boiskiem. AltJcilidZtcjeslętamDic
nor.Wni~. lrieqodnicz zasadami f•ir
play, ntuszą b)t podj~teł!osownc de(;)'t,ie. l mich, i maj-1 prawo tak postąpić

:r.c~:Ł~r-~~!~:.:!m":~.;'~

PZPN 1 oczywiście najwytm
-WalncZ&romadz.cnic.

"'ładn

Juiwsoboty,nicktórzyg/osih,1:cto
bczpodstawnetmcmoralnc.tcz.,zlelo-nymsto!ikitm~czatskońez)IĆ.Takjak·

by upommano, ;te jc!R:czc nicdawno

wicluznich - wtymtald.edzienmkarze
-poii!Cilijlkoi&obrl'1t"Lorctinnekdcnqr.,k tórczarótnemachlojklniCIYiko
odbieralyzwycięskicpunkty,aledcgra
do•rałydrutynyligoweokl~.anawet

dWIC111'dól!
'.'t Wm-stkowskazuje nlto,ie wielu
dmlaczomzabraklobyodwagi do tak
drastycznychdeC)'l,ii,gdybyniekl!.()'nalotonenapilkanyswojegoklubu,przcz
Zar7.<1d W1sły Kraków. Totillc- obok
tdmywldcoz"Jlicdziehcudów•-dru&i
Rltpodw.tta!ny dowód, U: finisz
wpolskiejcUtraklasie,JIOl.baWK'Inybyl
sportowej rywalizacji. Dzblaczom WistyKrakównale!-1sięuczcg61ne~łowA

uznaniJ.
'.'t Dzialaaczlcn:nu, wtzw.mea.u

rzitdU PZPN udowodniły, li w _centralnych Wł3dUcłl lWiązłU 'ą WYHtkov.·o
duże podZiały. Nte wróty 10 niczego
dobrcgowpnyszly.:hdzialamJch.Jul
r.t komunikary o zlo~emu rczygJhlCJI
pruzwiccprer.esówl'to!ra lltrwagcna,
Jenclio L1chow~k1ego, M1~halł LISI·
kicv.•icu. czlonb Prezydium Zarządu
• M:uun.1 Kof:nuitskiego. Co to oznacza.c:zcmutomastut)'C'IchcxiatZJaz.d
nie dokonał tadnych zmian personał•
nych. na takK: chybasi~ zanosi 1

L.cgu odebrano punktyoptcfDJąC ~~łt
naplra,rafic2Jusllrcgułaminuroz.
g.rywek (nu:sponowa rywalizacja) a co
ze ~pr~~ Romana Z.uba. Czy p1łkart
stolecmego klubu bł·J_ ~naf.uzcrowa

ny"Orzcczc:mcPolskltJKOmts.trAntydopmgov."CJJCStjednoznacznc, .te tak
Le&~' dowodząc. i.t orpmvn tego ZilwodnlhJcSt V.)')41kowo podalny na ró.tneco rodza;u zaburzenia, wyst~pi la
o zczwoltnu~ na dod~tkowe badanJJ w
tnJI)'Iuta'h;: atestem MKOL. Prezy-

dium l.afZ:!du I'ZPN -zgodziło si~ W!ih·
liiHt trzy laboratoria: w K~owic, Pr.a-

~l ~t~~·-~: E:~~~fn~::l r~~~~'ta~
0

ZSRR wMoskwic!!!{a w1ęc pllłlslw:IJU.t
n•e tstn1CJątcgo}. a którego rzekomy
kierowmkjcstczlonkicm Kom1sjt Anty·

dopinsowcj przy MKOL 11 przec1c.t
choduloocomncco. Mało, w pierw·

nych zdaniach owego

znświadcztniJ
stwierdusię,l.tR. Zub)CSI~bązdro-

=~::~op!~u~%~ s~:: t~~~:

nQ\1-niedo Wydziału
1 werdykt

~liC

~)'phnyPZI'N,

ntckorzyslny dla

R.Zuba.
Przy oknzji · Za~ PZPN przyj~!
natomiast mtcrprctaqę, t! walkower
mo.tc byt przyznany WÓwcta!, jdh
wdrutynicwystąpiconajmnteJdv."óch

zawodników, u których odpov.1cdma
komi~a

stv.-'ierdzt utywante

środków

kolcjki0ak.&IO!lii.,Przegląd5po!1owy~),

dopmłfUJ:ij'tYCh.Jcstloi~aksurowcpos·

a gdzie

~ziam1 była rzekomo op1n1a
pubiK:zna,wyarahpojedynek.Iroz·

tanow1eme. FI f A i UEfAorazmnc fe·

strzygn~ligo

dcracJewtak~ehp~dkachkart.:~
tylko piłkarzy.

naswoj4 korzysć albo po
prosiu wiedlicli napnw~ o co wa:lcz.'l
-o unazanic choda!by jednej rysy na

ukończonychrozgrywkachligowych

Tak - to prawda; me tylko te dwa
mecze byty Jj11'Zedane bądt kup1one,
Podobnych przykładów, niestety, me
brakowalowczdniej i to w L. w l l lidze,
wrozg.rywkach tcJionalnych. Ale tym

razem po prOstu przeszar.towano!
Oburzenie było i jest pownechne 1 DeC)'7.Je Zartądu PZPN i Walneso Zgromadzenil (przypomn iJmy wynik &loso.za~. tylko 20 .przeaw"i ll .wttrzymuJ<1C)'chsi~·)swiad·

wania: Miłosów

..

ctybczłpomiepoczyjcjstroniebyłan·

'.) Obrady Walnqo Zcromad;:enia,
1 'tiCZC5n1CJ Pl4tkowe pos1edzeme Za-

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

W uchwałe zpOmJdz.en~.t 1awano
w1de. pos1ano•1cń rcgulammow}'th
przeclwS1a"'3Jqcychsl~mm ... ntedltch
cudów" ,bram u drulynu mcs.porto\li;ł
ryv.'ahzaq~ttp.·walkowercm.dtlfada

C.I'ł. zakazem transferów (kupna

la\I'Od-

ników). Kary finansowe, co podkn:śb
no, to kary dodiitkowe. W zwl.lZku

z przypdaji!Cfm niebawem 7S-tecicm

PZPN opracowana wstanie hrs1011a
polskiego futbolu. Ale ...
lklcpCIUznahzakoniccznepraoprQSZtnie wszy~tkich kibu;ów, którzy
przybywaJąenamcaeptl karskiemm•o

nego sezonu wstali onukani, pol.baw~eru CZfSie,J gry. Ladny ccst. Oby
w przyszi0Ltc1 obyło s1~ bez teJ grz.ccznOLtt~

JDłZYfl GA.S
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Bronią Michałowa

ldllw--ey

Zdarzenie przytraftło ... w biały_,

mało*ifdo~nepertdngu.,trabenta". Uruchomlnaamo

ch6d, ole nie polraftli - . t ........_

pobl;.tdch

bloków~lizokiendlremnewyaiHdnWetnk:hzłodzlei..
Nikt z - nie ruozyt ... jednak by
łobuzów.
Wkońcu młodzieńcy porzucili ,.hbentl'" ne trodkujudnJ l uciekli.

.....,.oozyt

Choć
łasi~

szej

powy±sza przygoda trafina Michałowie, prezes tutejMieszkaniowej,

Spółdzielni

słu1bł:

poi"Uidkowo-ocbro~

dzielnicy. Pny wsparciu, jak najbardrlej,policji.

EdwardBerekjest przekonany, te

dzielnica nalety do bezpieczniejszych w mieście. Podobnego ula-

Komunikaty
policyjne
• W Komisariacie Ul Policji
przy ul. turawiej 14 wa,id!.Uą s~
rowery .bmx"'. Prawdopodobnie
poch~ one z pnest~pstwa {podobnie jak znaleziony ro'll!Cr _atlas'"). Osoby, którym skrl.dziono
jednailady, proszone sq o z&!oszenie si~ do kornisarlalu w 10<12.
730- ISJ{) w celu rozpoznania
rowerów.
• Pracownicy tego samego komisariatu proszą o kontakt właści
cieli umocbodów: białego "opla•
(z lttóreao, na patldn&u sttzetonym przy ul. Puysa3, skradrlono
radioodtwarzacz) i ,.toyoty corolli", z którego równiet ukradziono
radioodt~sl"l.8CZ ,.sanyo•.

nia jest komendant

Rejonowęj

Policjl Zoo• lbltkowskl. By jednak nic nie pruszkodziło w pnyszlym tyciu mieszkańców Michałowa, prezes postanowił utwof"Z)'Ć

- Jest to ~młodsze osiedJe
w Radomiu - mówi E. Borek
- Przebywa tu sporo młodriety
(sama Sz.koła Podst.twowa nr 3 liczy ponad 3 tys. ucznj{)w). Nie
twierdzimy, te cała młodzid: mote nam sprawiać kłopoty, ale Je-

l.&acztJ ,.a:towe ~ •• ułlycb
we 'WSI1Stkkb anęMdt ,.a:toW)'ca.l,~,Q'Ikow~r,-cll

ll1oWdL
Ich dystrybucM z.ąjmuje się;
składnica przy Dyrekcji Okruu
Pocztowego w Lublinie.lnne placówki chcące ząjmować si~ sprzedaią znaczków otrzymują S proc.
prowi7jL Poczta Polsk.a,jak inform~ kierownik działu usług Rejonowego Urz~du Pocztowego w
Radomiu Teresa Wotniak, jest

'n)"

- RadomiU: czyni starania. aby
dziertawione przez rw obiekty
dział pcłnJ.tCY funkcj~

dyrektora
klubu AMm4 ~-Wtedy
szukali partOera, który
pomote dokołlcz)'Ć budow~.
~emy

otwartJ na wsp6łp~ nie tylko z
placlówb.m.J handlowymi, ale takte z osobami prywatnymi. Dotychczas jedynie kiosk.i ,.Ruchu"
ZAinteresowane były dystrybucją
znaczków pocztowych. Dziś, gdy
wiele punktów zostało sprywatyzowanych, nie istnieje pośrednic
two .,Ruchu• w tym zakresie. Ze
Wlal~du na minimalne profity,
sprzedawcy nie są zainteresowani
handlem znaczltami pocztowymi.
Aszkoda...
(bs)

Na rwc klub próbide rozwi4-

ut problemy fin.atlJOWc prowa·
dz4c wluny hotel i t.awiamię;.
W planach - zorpnizowanie,
w nie dokończonej hali, tai'J(Jwis:zarobiłoby na inwesty-

b., które
cję:.

Tylko cześć młodzid:y wyjepoza miasto na wakacje. Jałt
ci,

chała

JWSo.skl OddzW
Głudoy<>

Ceal(jznu:poc:ręlljw85r.bll

llo"' k:ryttj płJ-nbd l bU spottowtj RIS bdoalak
al. Zltrowsklep?IJQzuakna•IJ'Dlobld.de- etwo~~ WJOwhk•.
Wedtua projektu w bali mJją
si~ znate:U: : boisto oraz widownia
na 800 miejsc. Obok basen o dłu·
gości 25 m, który miał byt t~icrw
s:z:ym Itrytym ąpielisltiem w centrum Radomia.
Wbudowę;za.inwe~tował RZPS
,.Radoskór", wykonawstWa~
ły si~ Zakłady Budownictwa Kolejowqo. Obydwa przedsię;biors
twa nie ~u.M się: jednak z
zobo~ z powodu własnycb
problemów fin.anJowycb.

stalysię;~własn~-powie

Mały maczek, duży kłopot

Anons
z-.

piej zapobiept nit p6fruej likwisbnti.
Dzi~ki porozumieniu władz
spółdzielni z poli<;M,jut od poniedziałku, t21ipca, ruszyły wspólne
patrole. Słutbę: pełnią dwie )-osobowe grupy_W b.tdej z nichjest
policjanL Patrol rozpoczyna prace
wieczorem kiedy jest najwięcej
włamań do piwnic, samochodów,
sklepów.
Do patrolowania uHc SM zatrudniła pracowniltów licencjonowanej qencji gospodarczej .Radbesp"'. Na razie ochroniane ~
posiadali identyfikatory. Z czasem - obicaUe prezes Borek - bę.-
d4 pełnE słutbł: w jednakowych
ubiorach.
(lot)
dować

Budowa
bezsponsora

Pobktqo
-lzqJ•
.,._

spedzić wolny czas
którzypozOSla.łi?
RKS Radomiał sprz~

lnOM

,W.ybnkłfbllllao•ewolstop

po
60.000zł karnety na basen, czynny
wgodz. I0-18. Upowa!nUU4one
do lO-krotnego wst~pu na kąpie
listo. Udost~pniono tak:te korty
tenisowe. Jedna aodzina ary wraz
z wypożyczeniem spn~tu kosz1\Qe: na korcie 40.000 zl, na asfalcie lO.{)()() zł.
Na Broni można bezpłatnic
korzystać ze sp~tu sportowcao.
Klub, Wydział Oświaty, Urząd
Miasta oraz ~d Wojewódzki
Szkolnego Z~ Sportowego
zorganizowały bowiem ałcj~ pod

odL z",,.~ odbywać •• bOdo od
19 bm., do 4 sierpnia, w siedzibie
PZG przy ul. Witolda 2, codziennie w godz. 8-16. Szcze&ólowe informacje pod nr. teł. 235-77 lub
6)-19-77.
(W.ł.}

(k..)

hułem,. Wakacje n.a Broni•. Mło
dziefy u~pniono hal~ w JOdzl O~ IS,odpooiedziałkudopiątku.
Orpnizowane 511 turnieje piłki
notnej, toszykówki, tenisa ziemnego i stołowego dla drutyn podwórtowych. Przewiduje si~ drobne nagrody ufundowane pnez
organizatorów_ Oprócz te&o kony
tenisowe Broni czynne q w dni
powszednie od 10 do 20. Jedna
godzina gry kosztlijc dla doroslych50.000zł, dla młodzicty i studentów - 30.000 zł. Motna ta.kte
wykup~ miesię:czny abonament
(360.000}. Uprawnia on do korzystania z !tonów w stałycb aodrinach w środy, 110boty i niedziele.
(koło)

Zgodnie
z harmonogramem
Artykuł

(,.SL"

Graffiti po radomsku
Graffiti to swoista lonna publicznej wypowiedzi, w petni autentyczna. gdyi nie ocenzurowana ani obyczajowo,
ani politycznie. -onać sit o tym można zwracajliC
na zamalowaNI 6ciallf kamienicy na rogu ulic
Traugutl81 Narutowicm, muru przy MaiCZI!WSklego"""'
inne napisy, głównie w śródmieściu.
Prześledzenie W)'Tii&nycb na
radomsk.ich murach, przekonań
pozwalazorientowałsi~wświato~dzie i inwencji twórców.

Haselko-.Muastoszare,iwiatponury, masz pomysły, mallij mury"mopobysłut)t:zamottoichdzia-

lalnałci Zarówno slopny polityczne (.Chcemy prezydenta a
nie agenta•, ,.Precz z tydo niemieck.ą okupacją Polski1,jak i
te, ~ reakcM na oacha.Jn'
tampani~ reklamow., (.ZOMO
piene W\idokładmej", .w trum-

nie z Baltony wyglądasz jak
tywy'")-świada..,o:zainteresowa
niu aktualnymi sprawami i potneb i e mówienia o rzeczach istotnych.
Poniewat ljawisko pisania na
murach nasila się: w czasie przeło
mów polityczn~ wypada spodziewE si~ nowych napisów na
nie :zamaJowanych jeszcze ścia
nach. Czym zaskoczą nas flldomskie mury w CZASie zblitająecj się:
kampanii wybon:zej?
b.s.

FoL W. M.aUok

z6

,.Dwonec na l'lty•
lipca br.) spot.kał si~

ze sprzeciwem ze strony dyrekcji
PKS i ftnny .Rad-Mur- - głów
nego wykonawcy inwestycjL Wytykano pewne nieścisiości w~ informacji, dotyt::Z4cc sytuacji prawnej budowy nowego dworca, zarzucano it w niekorzystnym
świetle przedstawiliśmy

'NSpólpraq

budowniczych i Wydziału Architektury UM. Wyjaśniamy, it nie
mieliśmy na celu porótnienia budowlanych i architektów. Jalt.owyjaśnili
nam dyrektorzy PKS
i .Rad-Muru", to prawda, te budowa prowadzona jest etapami
i nie ma OfPinego zezwolenia na
prowadzenie kompleksowych ro-

w

bót budowlanych, ale obecnie
zaodatakaniejestkonieczna.. Wydział Arc:hitelttury UM, działając
na podstawie obustronnych ustalefl z fumami, nie stoi na pruszkodzie prowadzonym pracom.
Wr~cz pneciwnic - wydaje zezwolenia na poszczególne etapy inwestycji bez wi~kszych problemów. Budowa prowadzona jest
zgodnie z hannonoaramem, a nawetnieco go wyprzedza, nie motc
być wi~ mowy o :zastoju.
Przepraszamy równiet z.a pomyłkowo zamieszczone w tej
notatce nazw:isto przedstawiciela
PKS. Powinno si~ tam znaletć
nazwisko kzymofa Górllickiero.

Oglaszaj się
Ludu"

"Słowie
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