·.1

'

udować dalef

b

czy wstrzymać
wszelkie prace?
PR.ed tym

d rłelflołem

prr.edsiębiortlt'No

łłM•Ir

r.GlWOju Ke:c

ł Rodo<ltło.

+ WUSC para za parą
,+ Ksiądz i milicjanci "ofiarami" dyngusa
Swiąlu z jajkiem
•
1•••

!:":OCC;C'

nadziejq

:7 -.r "''tiO

WOclkOf'IO&M
po.
prtt'd.til~ w!elk·e poo:Qd·

ki

w

domoch - tn:ebo
komunoino
aorno w micłcie

dułbt

tUkup~. Hon~

ulicino oferto
bogato, wr·

®ptokoem,

Dot,.cry to "e\111
woinyrch dla obu mlott kwtu·
tycfł, be~ lltóryd! rtie mo nowet mowy o włakł'N\ft kH*·
ejonawonfu
ftl:ej.tlliol
Wro~"'k'luZ.

by

kupoC prowie wnys,t•o
p.)łvcłn!e

bocnie

Ilelepy

W

lO•
m:~sne

Ni pustkom!, ol~t chiebo tym fOtem nut :zobroklo -

łwiecily

peleon

c:lepłych

bochenków w6t:

ttol no depta.ku i nie wzbudtol
zolnteresowonio. Ale s.oboto to
pn:ede wuystkim wizyty w koi·
clolcteh. O:lecl niosły lr.ouy<:dri

t

Jodlem do fN,fł(:enio, w!6fnl
przed grobef,t Olrystu·

.•.

kl~oll

EkonOMiunie rzeu b10fqc, dla
Jedn,ch były lo od lot noJ·
lnn)'Ch - nojsbom·

drołue, dło

~;·~ot:W'~~~·hoe':. o~~j~':;.~~
DOKORCZ.ENIS NA. STR. !

Sprzedawaliśmy "Słowo"

Prezydent RP
złożył hołd

pomordowanym
w Katyniu
,.l'ochylamy dUJ
&lowy,
mejJtC tetta prnpelnlone bó·
Jem, przed wami - JCnen·
Jowle l olicerowie
Wojska
Pobkleco. wiernyntl tynaml
DOKO!WZEN' IE NA

Mowa prezes

STił.. Z

zakpiła

W ubl:e~ły piątek, o 'wiele,
d%.ienniłcarze
..Słowa Ludu"
wruli no. ułiec Klek,
abr
111rzeday,-ać 1w6J towar
jwl.ąteewe wydanie MllltU.Y·

nieJ pyt.aJl: co dalej, Ja.lc:ie S4.
pu.~tY'A")' ,,Słmo.a··7 Dodawano nam otuchy, tyczono
pnetrwanla w ł}"m trudnym
dla nu a:a~!e.
Wltlokralnle

nu ,,slO'II.·a Ludu".

odwzajemnlali.imy

Bytlimy
t.rochc skemowanl, ale tycdlwoU: z jaką nas otaczano sprawiła, te banbo nam s.Je apodobała rola c:auclan.y 1
to
ll:llkugodalnne sp .tkanie oko
w oko :z: e:z:ytclnikaml. Klelcu.n;e ur.n:tli ulk:uut tprr.edot
.,Słowa .. :z:a dobry pomyr;l, wielu z.alnymywalo •te. by chwil~ poroomawlać.
W ledxąc
o
naau-j trudnej s}tuacjl uytel-

tyczenia

h:lątec11ne.

Nie
robi~
konkllt'e~ji
lti.<Mrkom .,Ruehu" sprzeda114mr
!.ladnyeh kUka ttaięcy egxempłan.r NSiowa", taJowaiiWny.
te nie wUeiHmy t. drukarni
wl~e). Na konhac odd~I~:J
lakłe IWOJ<' tf;le0\Pl3tte.

(k "'

z taczek, a poprzednia choruje

Krecia robota
l) f!~

~~~~- ~\'i;cit

~j ~~n~~cj~~:Ow~~

t..m J tu. Zeby takt

ferment

s!ać_

Ob:e .\tropy uipA•aj~ wobec
!wolch ad.wer~any ldentycz.-

dw ra:SIU.lyc!l

~ de~rgu~.

tów}, Jeden 1 jeg-o gatunk6w
- mydło ..dociste'' pruumcr.onc Je~ zar6wno do mycLn
Jak l d{" prania. Zawarto jut
ku1lrakly
ek"pol"t tego
prodYktu
Węgr)' i d<t
7,SRR.

nrch otrct!eft. Ob!e są całe
w nerw.1eh, te. t.IMlllast i)'Ć
ŚNiętarni prz.ccld w handlu spotywnym p:-aeu.Jq tyją. ro.zdarle m~ędz.y obozem
poprU!dl"licJ pani. pre..ea t no.
we). Oble są ]ut unęuone,
ale o tym, aby u"t~lć, nJe
rna n.n raz.;e mowy.
Nowa prues Zerzqdu PSS
•.Spolo:11.. w Bu'<ku Zdroju
m~:r
Vruula tak aprawujc
swą
funkcję
od
ty,QdnJa.
Prtedtem była w lej !'póld1;;e[.
ni pr:.ewodn.!c%1\C:j NSZZ ..SO-

HdaronU:".

~~ta

prz.erl·~,.ko

w-

b!e. 224. priiCO~m;ków, ipo:;r6d
365 zatruduionych. Pr:eynaJmn!e) tak wynlka r 14ly opatrzonej n!e tylko podpl<aml
ale l oumera-Dlł dowodów osobistych orat llc.r.nyml U'·
lrzcienlaml, aby broń Bole
nie 'A.>padll:l (lna w rt:te nowej sz.ero•.\·ej. Wlotono ten
spis na\\-et do kopcrly r.alakow:anej ua t.htCUt<'h l z.a.,rckni~;:to w part.ernej kas.e.
SparU!,df.linie tak!ch lL;t nic
n:-ldy do rytuatu wyborczelO W FP(Ildtiekto<k.i.. DIOCt..C:•
CO wit:C OIJD powslala?
Zgodn!e t. ncn... ą UJ>I&wfl
do 31 marca br. nl!.ulaly siQ
oób)'ć
we W.iey~lk'cb ~pól
d:r.lelnlacb w kr1tJu
walne
.z.gromadzen!o, wi~c w bus.klcJ
,,Społem"
równ.tet. Przedtem
trz.eb.a
było
pruprowadtić
wybGry. W łch wyn:li:tl wyło-

nJ<'lUO 40 deie&lltó".,•; 13 Z łó'llo'•

natn. 8
ei". 19

cl.łonk6·.v .,So>Udarnoł
uło11k6w
tw,ąz.k6w

br:wt(lwych. Z:u.n:IICJ.:~tn hkl
P')d!liat !:dr.t operuJ:i nirn obi" stron1 koofli:kti.l ~a~t.:P4
n;e wybrano 1 ~-o~<lbo.,.,+ Rade NadUIUJ.ą. a ..,. n ei n or-ól

IPGl.lll ...Spolt.YI" l S

croWilikt.w z. P~~
d'1 ..SOHdamok1"
to

W)b:unu.

~ra .

J1>llc~cycb

W_yb:-ano

(A>d~<e

zd~tono

prM.iU nad l}"m do P')~d"u
d~.oNmego. cdy na&!e q:ruc:hnt:la "':clić. te oprótr popn.ednlt'J pret.et Emilii Saa.
rr•nk" l }eJ za•tępczynJ Gerhudy 1Mn1araly, pretenduje do dr~dzan!o ~61dt.::el
nl~

ktoś

nk'ocd!k;wa~y

-

pr?Jt'\vodnlc:ufcn NSZZ •.SOtld.:mlOSc("' ur~z.ula tak,
DOKOSCZENJt: NA Sn. ł
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SLOWO

STRONA 2

Święta
z jajkiem
.
1••• nadzieją
DOKOlQCZE!It'lE ZE &'I'a. l
i"".iqteun)'fn j~;~jll;iem ~yraiono

=~ie~~· r::ler~ ~i:t~
optytni~IDMI

U)'lni

oligz<Jłi

ł~

mlochl. W klełł'cklm USC utbielono ołl:. 65 ślubów,
Wymon:ona pogoda
Mkmiło
wieki kleinon do ~erOw.
T.,.Hto w pot'liUłtlołłlowy rOMt

~~:~~~m;:?S;~i:r 'D~!t~;;
duuz

był

f'lęlmo

to

tyłka

poaq+liem.
- oblewu
się ttlonł.ów rodziny, tnojom)'l:h.
Nlełteł)', bondy wyr~tłów w<:zourj przełlo/cwołr. lono crym się
dolo, g<ble si~ dolo l kogo $lę
dolo. No Pl"l'fltonkoc:h Mf'K
Młockidcy wytewoli wla<ko wody no posoierów, siedlqc;\ldl w
outobU5le, przed ltołclo/em ;....
Wojclu.ho ue-koli no wlemyc:h,
wy<:hocbqcy<h po m.ny. DonJo
do tego, ie biqdl mvsioł wet·
wać no pomoc
milkJę,
pnJ
cl}lm inlel"'ffrenłu}qqd' łuMcjo
noriuuy teł cblono. Kres wr·
brył.om połotyli dopiefo
pro·
cownlcy Wf'WIK, którzy odcldl
dopływ WO<Iy do pobti-'t<h hydront6w.
Cą iwi~to. liłGdnie 1 Jyne""-1, b,ly 1dr~el
- f'nez dwie iwląlenne doby loredoi wyJdclialy oł. UO
raą -

dyspoJ_ytO!ło

m6wi

gotowia

I'OłUnkowego,

Zot...bc. fl~h

łrad~tjo

Nie byto

~ów,

po-

Wodowo
trogkl·

wrywot'WI

not

do typowych tothofowoń, wieJolerotnie pomogoliimy ,.ofiarom" nodui'f'l'łoni o olltoholu, t
dolegJ._ośdoml. ranami.
Gt.r ltrly spoltojneł E>fkerowie dyiun.l RUSW l WUSW
twlenbq, ie w por6wnonN J
łM)Iml dniom! - borcito
spollojM-, chot w sl.ołl wojewódt-

two było kflko w",o&ów. Noi·
uęklej ,.wpodojqce" do rOMI
pojordy - motocyłde, c1Q9fli'lr,

somochodr (w rolbit)lnl w tef\
spo~6b k. Rodltno ,.mercedesie''
tglfl~ pgsoierko), byoll potrą
ceni nietrreżwl pluJ l rowc-nr·
fci-. W T'Undu pijoni koek:e 1de-

Po każemlJ
-

minz•

poniechloleł tnO'IIfiiiU

QłOłl/

nowfót

imłg\l~·dyl'lg'l$0,

1ołońuylo

się

joulo

~~~:!J~iw!:

motocrkłem ,.ElZ-250''. Udeaył on w
,,lioto 125 p" pny dliegu ulic
K'IIWł<MIIOIII'IIWlego
i
Wneiniewdiego. Mlolc to miejsce w sobotę o godt. 10.50. W nleckielfl rodtłnnq trogediq t'oltończy.
lo •llł jo.uło ,.!lote-m 125p". W
DQbróowte Podl~inej, gm. Zo\:aew, prowodzqey somochód
koUmien L zJeciMM no lewy
po~ drogi, uderzoj(łC .", prrepu'\owy 11'105\et betonowy. w ",.,.
ntku zderterNa iOflo kierowcy,
JorWio t.. poni~lo imiert no
miefsou. Dzled, kiur, Agn~n·
ko l Gnegon, cknnoly UfotOw.
Korerltl pogotOOłllo'io
jei<hiły
niemol bet pn:eoc_wy. w Klibołfj
zoreje1.Wowono 51 J.othorowołt,
w nledtiel• tei ololo 50, waorQj 56.
łtnadJ

i1'ł·

komitetHal
Ołrl/~rotellll:imi
MU
.,$ol*-ra.ldq,., 2-J-mfautOWC UmUv w racłi" i
t.e!eu:lzjł

dlo partii łH"'U~1łJt'h "'2elf41Dknl" z wieustoJqcvm poeokiem R/ormacjł i przekazów o cizialaczach i d.rl4lcmfu ,,s- to,
wk5tetv, 2'Gprzecznfe polfrvczneQo plwraUzmłt, f pra.w-

XOWJI(k MOJtOJ)OiłUÓ\11, b.,

d.oiej fllż kktl11kohcCeJc
trzeb"e je~t 1CS):Idłdził'lt ·
cole) lll:emokrGtJ,'Ufl~j
cji PQZ'GPQrl•mnło111ei
klaraJemv
otwortoU
ti'Sp6łJ)Tocę

ll:łórzlł

J•vm

STĘPUJECIE

hałl~ ,.Połurinnw

ronv intert'&610 łwokh"'
Gorców, 11fezaletnie 011

Z

Wt.A.S'N~

onl~ja

air~

oro.;:

~ełkowf...

Jlkh \CUborów

~ ~amorzqdo

"• opoz~Ja demolmrlvc.tfta,
z ifugirocji PPS J)Oł.tło pod

10 f'Gd.zie
mieJskiej - cznu1. 1tle m.
us IUI WleiiJdeJ" i uzvskołd w l'lłch -.inułll' suktu,

Prezydent RP złożył hołd
pomordowanym w Katyniu

DOKO~CZEllo'lE ZE STIL 1
Pobkl, ltlórzy ofiarą i,yria
daliki.e iv.'iadeclwo jej umlz dala od ojczyzny,
1 nic w oculu bitewnym, 1\le
2'. Ol'ęiem w dloni, ale bezbronni, ~likwidowani z r011katu St.alina l Bel'li" \e
alowa apelu poleglych wypo.wiecb..iano pru-d
ka\7fuldm
IIUyiem 14 bm.. w obMnoic:i
prnydenta RP Wojdecha Jaruzclsltiego i towarzynąc:rch
mu w cz.asie oficjalnej ,...i:.cyl:r w ZSRR 050bisto!d polskkh.
W. Jaruzelski pnyby1 do
Ka(ynia bm;pośrednio po ceremonil poiegnania 1 pre1ydcntem Mlchallem Gorbaczowem na Kremlu w Moskwie,
Generalny d.!ekan. '%1ojJka
Polskle,::o ks. pik Florian
Kl~iado odrobwił u pomorłowonia,

Budować

Mów.i dyle~ f'!RMK, mgr
łni. Moriatł Haponiuk: - Drit:lli goeopodo~ ptetydema w
ubleQł,m
I'Olu. w JKilllllf ,..
Wkr~y

z

nxłlllieniem

dawanych w Kalyniu krótkĄ
modlił'Y>(. Salwy honoro..-e i
taJobn7 ma.rn Chopina JakOf\ctyly utOC:JYsłoścl.
Wieniec
pod
katyńMim
kn.,yiem :lło.iyli takie tyj~cy
w MOlikwie Potac,., skupleni
w stowanyszen1u ,,Dom Folski". Pracną oni aby 1\anttl
w Kat,.niu dom piclcn"ma
stanowiący oNodek ln!ormacyjny dla tych, .kt6t1;7 J)OIZIJJwj4 Olrtatnk:h ilad6w ntoicb
blisJdch aamon:l:owanyeh •
Katyniu.
Po poludniu W. Jaruld.sk.(
był pod Lenino, &dzie oddal
hold polskim l radtiecldm
iolnierzom. ld6n,:r zginęli tutaj w bilwJe z Niemcami 11
paidzicrnika 1..3 r.
W p6inydl &odzinac:h wienornych prfl'&ydent P"Q'ttyl
do kraju.
(PAP)

noowqC)'ftl Joledwie 1.6 mld ił.
8yl to .,.1o90deM' po inwes.trąadl 'NO}ewódzi:idl, llt6re po
pn:e.uły pod
lWem 1 lodłuie

nb:eotrollozowaniu
I'IOU

aonqd

nloml. Sq wiród n1ch kl4l: ".of..,
ne dla ~ pn.cdalęwzi~,

~. utcl::.::, ~n:
ut G"'nwoldrko - ul.
myłdlw,

Huboł

mogis.ttdo
oieplno
ujęcie wody w
l ~toc.ja okietów w Sittówce.
.,Długi mle~&"
spłoc:it.rimy z
ot~a:-,monego
decyz.jq MRN 1
Kieke-Zochód,

ZognońMu
CZ)IIStczolnł

mkl d

z nodwyi'~ budietowe--].

legarouno
lagodno Wno
s.prowdc:l, ie budowłonl piOC.ohM wlębrych pm!IW. To:
leiw syłl.I(K:}I, kiedy pt'~nie
momy iodnyc:h pieni ęd;J.y (l u:5~utu
ukowio otnymoł\,my :i!
mld d no kontynuację budowy

wolt

mpjtoJo

onkologinnego

l 1,5

mld tł no ten som cft 1 ~
wOchlwa mcn: 2 mld :d 1 lctOr·
ru kulluty l ntuki no budowę
łeoll\l) romq noue. lobowiqronMI w $ł.~llu do "".,.onowców.
.,BudopoiOWI.'' Jolegamy l lO·
plotą
J mkl 1!, P~~:ed!>i(biar
s.twu Robót IMk~oc'fin.,.c.h BudowqicJ.wo PR~tm\"5lawe9') - 1.5
n~ld d, kf'RI - 1 mld tł. Pf'l«ł·
8ięb.on.twu
Robót f'>lemyolo·

dalej

czy wstrzymać
wszelkie prace?

wy-

~-...o

W't'Ch

OfiO'ł

PIP
"ln;54or' po 0,5 młd Jil, l'lie mOwiQC ~ CI całej tftOiłe iM'I'C h
droOO)'I(h prredriębłor5tw, kt6·
1'}1111 }ute&mr w!MI
mnieJsn
l'HIOI.y, ołe 00$01Tll n:ex.będne
do kh dobtego łunkjoogwa
ntO. .łoi: dl1.190 trl'fkonowcy mogQ

!HIS

lrf~ł Pre-tydent

mlosoto p~~:eł:OłOł no nojptl.n1ej$łe

)t:!t

po'!Rdly

800 tn4n

Jtropio

W moml •• ,

lO

zł,

ole

f•lla)

P=jć, o!~ektj; ':!!:

~
w RGdomiu porouje
Pll'f9n~tbienio, to ofves)ić
~n nec::y nozbyot łogod
~- 5)'1..-:}ę no ,.froOnCie inwesłyąojn')'nl"
I'IQJ.ywo łiC: tu
dootnocłnie
i d osodnie: rot·

nostJQj

Je!·

pou. Dkl zospolo)emo

pom:etl

~rio~hmi<Ktopoll'le-bu
-ł&II'Wdzł,
om.o kh.. .. lO.S
młd, Totei łbło inweełycjł kin·
łl"'uowonydt i ~on,.:h (bo
oc.a)'I'Mcle,nowetaiłlł:nlerno-

je

~urstlchl;

R.:«zv~,

'IDkdUIDł!J ł praWtlzh~at
morząd"ej. Do.femll
U11

htcUfom cieuqcp się ,
le'CZRJ/?1\ %11W/Oftiem, JJOtr
mieł

:zdohlłfm

i

1datRe ztU.

do

skułet"::sej

pór•vch av,elf.t)'W

Społeczne lrunenie
W.elobroniO'Wl'Ch- ,.Unis
tiupiojqce l'ldlJ.. ltóqy
wojqc w .,Polmolb)'1;ie"
chód lopłodl 10-J)IOUfl
pod~;~teł na Fundwz
MotorytOCjł,

ogłosiło

.~

sł'llecio". Zneuenle po
odwo$urta. •tóry podjęłby
doprowoclzenlo do zwrotu
be:zprownie
pobron.,ch
wuySI\łm nobywcoJn aut;, CI

jołctoJestprokl~'W'Illle
nł• no IIKKY JO<Jqdze-nio

Wo linonsów

(.l

10.X.19łlf

potw;t"rchonego plsme.m J. 2t
1990 r.} ł}4o tym, a.tony
.,...duo/nie wniosq 'f>'O'"=
ciwlo nPołrn<Qbytowl" do
Gfównq l jedynq nogrodq
ft'leanDMJ,
kłóry
od l.'V.
pneśle pod odresem Jn«J
(Wornowo, \Ił, Stołowo l!~.
19-77·19) ftO~dlownq ~
~

rol'Mq1onia sprawy jeM
mu jei pt"Owodz

wiel7enl•

Wysokoić

DOKORCZENJE ZE STR.. 1

ze

no'"'

lłtd 1Colrtej, IPGi't'UIIIe łPJc

wvch w rokw 1tJJ 61DCzes-

dd~J

honororoum

nie

rołi.
,.IJniłel'llice" 11fe
m.ił!OIIen)w, ole moie soQe

.a.up;a

::~~eg": ::JC::-~

w rarle prJegronła :~prawy
.. Polmol.byt" o )aft dot,c
1637 W)'":lt6w sądowydl, •
cztel'}' Sqdu Nojwyłs1ego,
dlo .,f'ołmolł:l~" ni*n
1a-qdlone na nea 1tt1
lrwoły wroz 1 odsełkoml 1

~n:oc~~~~·~l~-----

le budiet

pońl~

rzy. by JOUynoć c."."iel 11>0·
wego) }eU JnOOtmie llrÓbla od
tej, 1'10 ktOtej widnie-jq Wll6aV·

mane lub l'IJI\iec:hone. T~;q
proce p111.y budowie O·
cr)'RC'lolni koelo.ów, lecz jui w
końcu kwietnio wydone IO!otat1q
w 80 proc, Wodł.i pnNTIOCrorle
11(1 ten
ceł.
Rot!JI'Ift widd Silę
jeuc:r.e w ewentuoJnym otny·
mc:rniu - sotoroo<o d-,reokcji WDI
Oclq w t~ lierunlu - prefe~
cyjf\ego ~redytv 1 dotocjl, pice
ie ocz'f"ł'C.llłnio
to
przede.i
'li'Olono J9fOirNO dlo ochi()O)' ;.,o.
d~iska.
~ozłr
J.ię IN w
~«n;e mie.jsk;ej pieniqth.e no budoWę
J.ied deoplowniuej
do
kotlowni ptq" LO!. terom~
118 i w~IOWOCbcoie ciepło 1
eld.rtocieplowol do miasto, no ujęcia wody w Potloon<~Wie OfOt
S"-nie, o kńie - I"IG ograt~i·
Clony 1okfes fłObót pny ~~
e.o.. do p4ocu Zwwcię~.
więc

.k!odooiJie~ad~mou"

pN.e>l.onujenoy

.50ę po prJ&- '

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

Rt

mimo ie ordl/'RGCjcł lej
bvlo. v pet"' cłtMObetwa
x.a. Dlatego 1łtcaiemu, .te
becrue, w oW~ ~t•r•
jqcvcJ. zaoro.tri 2e ~tr

demokraeti porlom.entan.eJ, o kf6rq PPS
zau:ue wo1CZ11lG. Do O!foi-

Jlłkt~Ziłl/,

lwo.

= ::.!'ni:;

1unułvcfal6t.o

1/Qrwpour~u\

LIST.I\1
- Obec•ua

corw bord1k!J
bl\lłolne formy agresji.
Wiele
w l'łlłfkt111u 1 lym nlepororutnleń,
tolów o 11\inuonq odtutł. NieIJIO!o }ell lW'fUOioego thomsDoszło óo tragedii no drogach. Jui w piąte« (tnynostego) w Sttl("'neoj, gtn. CXOjec".
potrqcony przez .,floto 12S p"
pleuy o nie ustoiOfi)'Ch perso·

ao

tw MOttOJ'OI, rcwh!MOO-tdftt'oł.
z•J•v nłe da;. nAktliC%-AM
żiMI'IłJCh. akmał azaru kctJI:~wcf•tom ale twi4za"Jml z

lewicow~h Cl4wiadci'lll TuczMik prarow~ przewo{ftdczqcego CKW PPS red. Adom
w. Wv•ocki w ~wkrdrie
dLa UNIA-PRESS.
- DLACZEGO NIE WY-

xvch

pnybiC'ło

M.óra

zctaad-

mmo-

rz•dowvch vreuf"ll. ~ca-...
dll'fot(iw.
l"mnoochlk~
flauej porU! EdWCitd 0s(ibkG.-Morau:ski
apdaje
jednak do ~lZl/łtkich ('ZI(»>k6w i svmpatllk(iw dai.I.'Mj
PPS, a
ta.kte
do
bvlllt'h d.lfałCit'ztl OMTUR. l
ZNMS, abV odd•\UU swc

S

llod)'Cji

Odrod:OIIe P0:1k• Pru-

łia soc;.llstll('na
•W
10VSławiać w
eJtodZiłCVCh wyłJoradt

mt>lowołi wogon
poc:iqgu, po~tWoi pOt fłl)ddny.
Płlet
te lr2y dni no Kieletuyinl• zono&owono 20 poiarów (du.tof),
o nojw:ęblJ w Hucie Nowej,
gcb:ie łf)łonąl buci.,...K m.ienttt•l
kolny l atodolo 1 oborq
lOł pn:ediwiqteun)'1;h 10hlf)Ow lrwoł Jenne w
sabot~. W dniu popnedlCJjqtym !wi~to Uoc1nlej było
jednot no \ol'gowiskoch nU. w
slrlepoch. Długie •olejll I.MtoWiol'f sili: pe Wonl'*o, owoc:e
J." kwloty. f'qy dworcu PK.P, nc
centrołn"" mlejll:im ploc:u lorgoowym role sposób było się pne·
dsnqt Mr6d hondlon:y. Funkt.ionowoło tollie g ieldo no Rodomloku.
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w radzie mie;skie;,

cz em u. n ie ma nas na Wiejskiej

Mój

do

LUDU

Za kilka dnt w-ejdi.ie
obiecu WW)'mia.oleb;md.l
1 ZSRR
~~ clearlnl::
Zastąpi cu;§dOi;o ruiHol
stv.owy. W tym roku w I
15 proc. rozUczer\, w pn
Jym -

(O naj!nlrlej ·.-1 50
~. ie

Okatuje li<;
łer

dotarawi nier6wny.

kowy kurs banknotu

szrn;tonem

1

ułnymuje J!(

potiomie 9,.5 tys. 1JotyC"b,

czu gdy warkilit nowej
luty ustalono na 7.5 tye.
tych.
NBP t'9.ierdd, te wyn!C:a
:t pncprowadzooJeh rac
i:ów

symuła~yj.nyth,

u

niaj~ych e!ektywnO.St ek
tu do ZSRB. Jdz.ie l ei o
.OOy ~l nit' b>l :<i)yt dr
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Rolnik
We wlorek, lO hl'iflni.J., w
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WoJe-.v(Ml:t.k~e~.,

'l'i41k\1 Rotniłt6w, K.Mek l
anlsiiCJ'
Rołolc:qcłl
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Jda!UII.I oclbJły sM: RI!COC)O·
et~~. skUpU plod6w
roł·
,cb. oto ic:b ł'Uulta\.

»>.fiSO

ł((Jftł pcl)dukc:ji l ki t.,r.,...
wlepn:OW~O {W pcu:d.ęt•

coepodaratwie
wok.,,. radomsłtiecl), w,u.
.ema WZRKłOR) WTaOiii U
s. d, trwca wolowep - t
. d Zakl;illdT mięsne pla·
U. te<!\ pu~('WUT l tp, d,
511 tkloone podnidt cenę
ek,. t tp. zł. ZWlii;Uk doi
sbnowi,ku, te rohliCJ n.ie
onni s~:nnć
tnody
lej nb pił 10 tya. :1, :J.
rm

~

•
•
na m1nus1e

u za mr twe

kalkuJJCif

krTlycZnJ, Zol l lawintal olr~b

t,tnic:b płaCi się 11
d,
łJ'ł• - łft t,a. t.1 - ta malo
w aloti!Aolru do ttaT otr04b.
PZZ wrrd.a q:odc:;: ua podnies~le cett pHCAi.ey o ok.
lł tn. d y
kwil\lal tJ 4a
Tt tp. z.ij od 4nla UV. Br•k
takiej d«y;o.ji ~l ehod~ o

c:)Kh mJejskieh} slwana

o

~k6~~ar:_an~o

si~

Jpot.

(lC'"EeWOdiUCutClełO Zll·
,.SOti!hrl'll).łt ..

JAIIC!:

u Jtetioou

!Mlia Rodomska ~ Jla.

ria orac pn.ewodnic~ąc,c:h
Uji Rełułtilitac:j{ ,.Ctr·

« Tl", Wit-alawa MilUSkleI

Kl)mi~Ji lnle:~ndi

u Reclool.l, llarłaft.a

Z.:.Clio-

a 1 pni!l!e~m Sądu Wo~
&d!.k•~o.

..

l$.

Knr•U•f~•

a nam:.~=

M l.ic oni jednako"llf1oth dotaCJi w calym wojew6ddwie.
Poniev...t •• ttudf\Oikl s
ucospodarowanJem
mbłw.,
rol11ky tK~uJ• cenę mleka, w kt6ł'ef podaławowym
kryterium byłab7 uwartoU:
btalkL Thuzct. pouo~tawałb,
u .,.-oducenł.a.

zaotA

u.warto.k,
),1
w skupte -

W Rad'>m;u odbyto

mot·

liwoU pociniKleula ceny mle-

MLllKO
tłwua:~o~

&u-

CenT Ich sklłf'U (cwłuKn

t,..

.,...

W r:w~*tl s pocarsu)4Cił
slo s:rt~.~aej~~; w rolnictwie
W&r.y.tey ucr.estniey nec~Ja 
di l'łwienhai, te whm!ł. nJ.•l4Pić
ldecydowana 1
łycluniutowa uuia:na po.hb'kt rqd11 wobec tej d:ł.lcdziny
l0$P()darki. Dot.rc:zyt oua po-

•a-

wtnna

z.włan.cu lkU(IU
rolnych. T~t ten

wl sprawiedUwokr ~ wni(JIIk~m
o wnle$iade rewlsji

uad,wycla}oych oa korr.ylf
.kaLJ.nyclt.
Uj;talonit tc)'b ~lcpnt.nla
akt pow»ał.,rotb spraw karnrc:h
OOlyCU~cyc.b wypadll:6w eterwcowyM pneds~wlcle:lom koml.sjl rehabililacyjnej, U.r.aodnlone soslały .równloet u.•ady
w:.pOipracy pomlc::dzr kiero-wnkt~

S.)d" Wo)c!owódzkle~
&o a ll:ombjaml •.SOild.arnokl"

(d b)

dów
oma•laa.Y będ.oe ncuc6.1owD na
poslH!t:niu Rady WZRKtOR
w dm1.1 11 bm.

,.Zamlerumy
otranlet.yt
WU"Mt plae nondualnych w
INO roku do poUomu t.nac:J;.
nie mtneg.o od stopr wuoł
tu cen rrnłtowyth- ~ bit
na plsano w .Jlkie iukltlt:Ji·
nJID,. pe.lskłe&O rt.ądu, IJkieroW.lUTm do Jdtędqnarodowtp
Fwwłunu Wal1.1towqo.
~d
wywiit~l ale:: s teso ltObow~unła z nM~WJ'CU~ słtru
pulalnokł\ odi st.rc:ut'-. do lu-

Kotwica trzyma
te'o br. Ttmc~m w man:u
- Jak WTRikól Z komUIUkJll.l

GUS - WUOrl>t płae W11KU!·
dtił w-ao5t cen, Czy to otnJtcu, ile puk11a placowa koł
~filmie

WICa w

samochodowa
ao~H*1ieł

tłd;&l.e

(1-ł kwłełnt..l

samochc:ldowej w

M:u~

neJ ~ k. Kielc oletOtylko !Ol wor:6w. K.lien.." toi bylo rriewłekl - ...,.._
~ pt. łwl~ała. Pn.yjeU wl~ Cłównl.e cl, 11:1.6ryn\
lało na IPl'led&ty ~~~
'JIIIłle, Zo.ałnłl!l to odblcl.e w
l w DOki tn~-cji.
y l!łp" brły ~y<lowa
tat\s~ nit pn.ed
lnodMlo uwario ok. Jl k"anukeą-li ltoeunkowo 4-.
la podai - ctu.tr ~)'t).
Cenr wy.,.WC'ł.C .. na.tiw
": .... r. - sp tnln d ,
r.-i,SaVft,JIIIr.5 mln,
lH ł r. 1,5--7,1
, 1tll r. - T,S-ł,.Z mirt,
r . - tflt u.t;o.

pło

pai.C)wyc.h} asiUN:IT podon'

w kwe~lii publkt.neto wy•wtetlenla spraw karnych. ro&poznawanyctl prze1 aądy po
czerwcu lOlt roku.

Na

Przygotowania do wyborów

kosd6w produlcejl - r.tt d).
z; powoctu lilabej kondycji -nukład6w mlecur...
kie:łl t.lnieje J!'oiłn limUewanla s.kupU pner; OS)(,
Wyr6wnanle dotacji do mleka l proc. (Jak w al]omen-

nansowd

rdł•-f'Ołtys.U.

Miel:"

L1JDU

1Mł

,;Pele•eaT":

r. -

oto

UM USD, 11M r. - n mln.
(z er.ę.łoiami tamienn"""' n l
~ ...rso-: 1łfł r. - S,J mln,
lHI r . - l mln .X.
W~r6d kvm:h marek naJiklnieł
reprnento'Aoane
brłr
eze.kle ,.alr.ody'": Jtet r . - 11,5
nWI, tJI! r. - 11-łl,l mln,.
ltll r. - t! mkt, JJN r. 13M USD, a nowa .ta•..-iłka'"
za łGOI USD, Bytr teł; .,traltll•ł.,. 1111 r.
- llot USD

::::::~.H,!'t':ur~.-:_ ~~ ::::
·•••t
Ił D'' ttn: r. - sttł
USD, ,.tuk" lNT r. - 11 mln
(kłd

" Metalmauia '90"
- iuż w sobotę
'll'Ot

łYbi'euROW>e9G
.. ~

OS)&I'Cjo

fetto-:u

Mind Prodl.lc-

ttaM" lkwtęlo NOifl<li'ie no tłoł·
wie l w tej r:'-*1 lilioino połn
fotmowoć

wsr:y~

J1Mpolf-

Poł,te, t.
gwio~Cbrli .. M~ 90'' bę

k6w lteovy motGlu w

dą:

"M~loalli

kteo~

- g-..Xndo nr 1 Wt!Opejtćłe90
\toM mełołu aro.r: - 1\iejolt!:l 1'0
proibę ~ej
pubi'~:W~~ SJ""P'
.. ~.
Ceny

biłełów

.,..

~~~~

JMianio l bęc&q wołne NI 1e111
llortce«. B.łe!Ow, to ~.
nie .oHoło jui. wiele, l&CMoWe
dial
P"ł~~ Of'QIOI'IiEt*·
rą~noS<M~d.:ieftlłorl·
celiłu o4.oło
tottooło

700.

t~:Jpoly

Wu\'ł.We
są

bet

r~d.nycł\

po ...

J~k

intupreluje

wa Wola

Colc::biow~kl.

Rajec

PodtKhowny l SUaehC'cltl. P<J
1iedmi1.1 .radnych okctt:u
nr 5: Nlod&lan6w, U~I'O!'IIe l
solecł:wo Malezew, nekh.a wyborcy okrc::cu ur 4: Dzieuków, Glinice, Ieialin l soltehm Malenh.~ l Dluc:oJ w G6f'ny, Janinpol l N'owinJ' Mat-

C'flCWlk;e orn
o~iedle

nr 1:
Bor'kl, Za-

okrę&u

Mar lack~.

kowice Jdowa Wola l Poludnle. Pq plc::du radnych mle.•tkańcy w okrc::cach ur !:
o.ledlt> XV-Ieci:a nr 'J'; Woł
nlkl, Zalnlynie, Kaptu.r. wa.

t:Yn l 10ł«lwo» K•enk6w, nr
1: Ob<m~ko, Akadetniclde l

Mich.at6w, a takie

sołectwa

.a:teema, Knt••en
J\)Jdo·.v .• ltłl, FideJ.
Wincentl)w l WMk~ Jtiwatecka.
Tym 1amym uA.łdt~'em

JbJe.C~w .

i Ruta

wo)twOddr.l koml.ur.

w7boł'·

ay ustala numecy l rranlcoe
okrę~6w
jednomanclatowrch
Gdccbnie dla katck-l ra~y.
Jest UH okcęc6w je&1~
mandatowyclt.
Zar:t;tdr..enle.n nr J woje..
)ewóchkl kORtillarx wyborcsr
w 'llrtłjew6cbłw'e

powoiuje

r.tdom~lm

Ił

łott)'ICN"ialM

wyb<N"eno, w -.kład
wchodzi itl tdon.k4w.
Mtejitka Koml.>la W'ybor(U
mldt'i sic: w Uncdrk! MieJ._
kin\ w Ralioo\.lu, \d, 1.rromslriego 53, połl:óJ :łt, telefon
2:11-85.
komił~
któr)'dł

Do 21 bm.,

7.(Gdłlie &

katen-

darz.em WTb.lruym, terytorialne komhje w.vbore~ powolah obwodoWt"
kilmisje
wybort&c,
tt bnl. (uwcutelJ, • Mddbie wojew~chkiego
11:-iłOfłQ
wrb«uego (UW, pol. 1łSJ •

god1. 9.)0 gołcll ~ą pnedllowidale TV~ Kfoków. '"'"'"'
Ul repł'ełenlond wuystkic:h porli pol•trunrch, s.tronnictw i "...
gwpowcrń łlart~o~jqqch
•
WJ·

boroch. Będą ll'lieli swoje 2 "'i·
nutr c1ow antenowego, obr tO·
Pfeleniawat swOI protroM.
IARIAU. •oł

Kwiecień w kieleckim DŚT

len

kl,l u 1MJ rok, a tałtłe vą
T6wnaula wypłac:we. prac:ow1\ikOł\\ stery budi.etov.•ej'',

wybior14 Rlle<;r.lu.o.ky
Wybor e~o
nr l:

Okrętu

Sr6clmidcie, dzielnica Pu.rdworcowa, Stue Mihto t
Planty i nr 3: o.~tedle XXXV·
lecia, Nad Potokient, :terom.
!kiego l sołectwa - Colębi6w,
Slilra Wola Golc::blowska, No-

BJJc:erowt-

problem wicemln~ter finansów RT!itaf'd Plwra: ,,Kotwł
ca plac:ow.J. łnyma nadal. Na
Willl'oal plac w ma-rcu decylu.
jący wpływ mlaly
sotumulowane W1Platy n.cr.W a t.ys-

ur&ądleoiem

1

Zatt:ądr.enl~m
nc l wojew6dr.lti li:oml.!iau wTI»rtlT usoWa l okr1:ców wybore"eh
dla Rady M•eJ-.ok.eJ w nadolmlu, IM granice l RUm«N"1 oraz l~itbę u.dnyełł wyb'eranych w kald7m olw::c~o~. Po l

<n?

I.S

min kłb tlił USD, 1M! r. 13,5 mln, JNS r. - 115ł USD,
lteł r . - HOO USD, IHI r. -

Uotyeb.

w Radomskiem
Zg..dnie

WOJC.,..OISU::ie(o koml~na wybort"'te'CC w Radomi1.1, lłtbl!ł
M, te do W'""l':YiUtlch nd Jlllin
w wojew6dztw1e rad31nskim
wyWanych zostanie lMł nuinxh. M-.jwi~,i. t.o Sł - w
Radomill, Ił ." Pu:N1bch, H
w Jnlinle i nudele Gr6)ec:, H
(najwic:;:cej a CMin) w tmln\e
W1erlb1Ca l 15 w
Jntina-c.h
Wyłmlenrce i Grab6w nad
PiltC\.

•

ciUt

IIJV .. &odL. 11. reA. Jaroola l E. S&r11Y

(J S. Bach, F. Chopin);
roo~:. 11 -

• tt.tv,

Galeria St.tuki

•P&t-

k<u'ie autor:.ll:ie J. Cawltk;a l

G. KO&ef'T.
C.od~ołennle

sobołT

DŚT

&~danie. procram6w telewlr.jl
utetitameJ - Cod&. 11-~t.

od wtoń:1,1 do
r..:o.pra .• u 118

o-

W spółcu:me l

- Knysdof M.a,ictyAskł malarstwo.
S:~;ła medatlooowa ,.Trm.
klMzr poletU" - wya4awa
~więcona pamh:d
ofiar U
wojny jwiatoweJ.

List z FSC
Sprzedają

po atrakcyjnych cenach
W awiąr.ku t samle:>DC~
nym w łT nwnen.e. ,.Słowa
Ludu" .r: dnia lUV.lłM r. ubłr:u.lem redllklo-n. A. Belelewku cWy,.slar"cz.r 5bn:t~? ..,
1
przyt..rolid• stwierdzam
nleobieklyW'Il!JIU; l terukncyjn~ pn:ekau.nych w t.rm actykule ln(o«RRIC}i, wprolt'adn.J~tcrch
detinlormack
Mród cątelnik6w gaU!ty oru nieuuaadnione dod:.ttkowe zanie()oko-Jettle za!~{

rsc.
W

cd. Berłe
W'TWiedde Jlildkł'd·
wlete
Mpell:t;)w o-

uck.i.ełOf\Tll\

wic~:()WII
lałem

beoo.ej sytuacji FSC l

c;i O

p:l.oi!ił.OjU

deą

[abrykl, 113•

tonUu\ w nots~ '(K'asovreJ

podnieaione zostały w.rl.lł(:s
nie .spra•r Wiolr.a.zl,lj-.ce u~
j11koby

.,tra&klf.l\1.,

pr«dslębiont-n.

stan.

S~aec;61-

nie llotkliwe dla fa.br.Ykl jNł.
ahriwdunie ., t.wołulenla-ch
blisko- S t11 ł)ract"WW\Ur::ów,
t~odcu.s

edr prawd4 fH\. te

dołycheus rozwii\ZYWane s•
UlftOWJ O pUCC:: Wfi~Utie

z 01obaml postadającymi lub
naby1nj:tc:J'ml uprawonifltla
emerytalne, a zatem maJ;tc:r·mi tr6cUo 1.1t.nymsnb. Zaclnycli innyelt decn}l n.a lhień.
d1:isie}Uy nie I)Odj(to w FSC.
W taldniatej ~oyłuKji nłe
cw.rkle Istotne je'il równie! to, co ~kreilalem w
w.;wiatkie, te w całym okcede pn.erwy rsc bQclt!e prowalkiła Sl)rzedat n.rolcb W1-.
rob6w po bardco atrakcyJ.
nych cenach. W arlykul.e nie
Ułl.lallGt sic: na ten temat •·
N Jedno alowo, co jeił deUnConnac:ją
dla połencJ<ll
nJeh lr.lient6w !.abrykł. Bnlt
lnCocmac:jl na ten temat mok spowodo·.,.~~ dla fabrJil l
kookrelllle, wymler.ae fLna.u..owo straty. Kto bt:<bie ponosił
tego
konsekwenc]t!?
Wi:&OOmo - FSC t jej LAł-.

tt~~ion..

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

Teco rodzaju
lnfocn\aej.a
prato\\•a prJ.)'nOil tytko
dy l nie jest informacJ• ne-

•*o-

telną t obiektywną.
Pt'Oiilx.ę
satem o umlt'nOUnie w n•J·
bliblym wy4aniiJ. pańlicleJ
cuety Wii!.IPf'lnienla w.w,m.

notiilt.kl, lnfOł"''ft\\Jąceco o nłe
pnerwanej
pracy
slu.tb
l!)rtedaty falw'yłti. Będc:: to
lrałtlował
jako w,roelok-nle
faktycr.nycb
obowi~t.k4>w
dt:iennlkari\:k:h w sakresie
pneka.. peklej inl0l1'ft&c:]l
clta spoJe~r.et\stwa.
Jed noc::ze.łnte upnejm1e fn.
formuJę, te z uwacl t~a nie·
jedn.okroWlle po'Nt:aruj.tee li~
pn:ekłamallia
w kliomuejach red. Berlewicu., llliWo·
razowo będę '-d:.l a~.~torru.
c:ji udtlclonych wywiadów !
informacji.
Z pqNa.łlt.nlem

...,.

dyrd:łor ~tn~c:;:blotlhn

lANU8Z

.

K•OLIKOWSłU

STRONA 4

S L O W

Przejść

G ~~Y ~~~~~e, atent.!-~

kwa ra n ta n nę ...
e

Carm je1l d lo pono IOC·

}.Ji lftt ł

- No pewlłO nle ł)ol'l'l, co nor,wono IOCjolivnem, o co prolt·
lyltowono pnet miniono 40 lot.
• rtomt • I4C Jchoro lo.t• rr·
n•ot cochr ustroju. to Jolo. im
pon li4 op-iodo.
- Powinien lo być ustrój pelnej domoltrocjl, prowo równego
sklrtu dla Włl)'l"'lch, r6wno'cl
tlf'lytU!ieh aelttor6w gospodorld.
O NorontowoC musi wło1noSC pry-

::tn,~~
nieć

C: to"'!lo~:;:~:~ Z~~~:
socjolochronę

powinien

11(1, sprowowonq p~ot państwo,
bądi
somonqd
tol'ytorlolny,
bqdt outonomiCłne Instytucje

chorytotywne.
l Jeucze Jedno. Powinien to
być

łOC]olhm

odwołu]qey

cfiotbr w kwesUotlt

gowskaz.

e

Tolo. ie lub bord1o podob·
M cele! t lewio M~ble da ij ..,;..
łe po"" l ors~oniJacjl łewico 
..,.ch. Jok widd palt pe rspelo.tr·
- N;e motno
p rocr z lud.iml,

lnnrml u-

mOwić
ltt6~y

o wsp61nojplorw
łirompromltowolf s!ę w PZPR, o
lero1 pneforbowonl twon:q no" e po"le lewicy.
Słowem, niel wieny po11,
.ie ludde
zmieniojq, i e tmi• ·

e

Wraca

•i• 0

nio_jq,.t~·~ ł::' notam:ost, te
~ę.tw:-:!~o n~~u:'JJ~od:~

•fes ltworon tanny, Jo so m treukł.edyJ toł:q
k'loo.orontonn•

\q

łlaeul'!-dlem .

e

~o m6lll'l'llr o .,Solidomoł 
ci'", . dt któ reJ noloi r pon od
dwritl powstcu1łcr. JcJko jest dt i!

P!_,Pj'~~ ~~~. bowiem

cały przcmy,..ł,
aając na)c!ętuych

nie w,~olą
jego cal«;zl. Zaezc;ło ugruntowywać Jlq
przekonanie o konl«z.nokl
prywat,nowllllia wn,y,tkleco l
w~~e.
pojawiają

sic:: zimne
Publlknto:-y encu

częklej cytują opinie wanyeh
ekonomlr>tów, była lałł:!a w ra-

4111 rofOMiy .tyH.uJq prrytpleszenle.
• Mówł ~ Jednok, ł • .. s..
ldomołć" w 1\ieolo.tórych ś rodo ·
wił1och łrod auto rytet. ł e sto ·
je M4 n-q '-'lenldolurq,

ci"- ';:('~:.o ~;oł;~1=:
&pinię, O której
"spomnlol UJ)OWUKhniojq

POII

ci,

~~::~:~~::z~~o~6t!~ę nfet~~~:
~IlWie

ocenloJq łego pnods!ę-

j;I~~~~~J~:';lt.. t~! ~~~~ ~~~

l ech Wo lęso, nfo tylko KKW
~' Komitet Ob'f#folels•l. ole
p nedo wsrystltim 4 milion~ ki-

chi w zakładoch l unędoch. l
kMb!e tl - o m6wht to mojqc
no U'floadze nie t)łk o dośwlod
czon!o mojego p rledslęb!Of'Stwo
- reollwjq p rogrom l Uoł.utowe
powklnołcl

e

rN!qrllowe.

J~
progrom,
jeden
łwiqaekto nie by-lo joli
Wecl,i pnerobtone ł

-

c.,

f'ned tol!im 'flflośnie roruroll rwiqUu IOW,le

~ienił!(ft

~~~=~a~~ ~:"~~fe

U

rn.JJep-2y\:b 300 pr~d- !ę
b[Qrstw • wśród nlcb at 80 to
pr%('d.l~,;blorstwa J><U'l<twowe w
rói.nych krnJneh jwJata. Cql!

I%0WI!,

f,!;~n>~am!:~~r;~~~~!~
nla z prywatn)'m, mate odnosić w tym pojedynku sukeefy
l cle~yt n'< Jza~ulrll:iem. Dowodem rodUmym je~t pol}'-

cja państwoweco ph..ćin,rdu w
Polsce prr.ecłwojenuej, bard~o
wy$0ka, parantuJ:tca u:~ak.>
mlt• jak~ wyrob(Jw, ~ prił
cown--*om uwodowq l fln.an~
~.. dabllit.aeję.

Pybnie CI.Y. dmny .ktflnpre'
Ul5tal }ut poloWar rut wuy~t~
kk:h wlde!W)'dl Jlowach. Pod
jego wpływem warto z.adbać
o ponądk! w pal\,twowym
orzemyile w dl.lChu llO'>lr'O<:U!'ł
no.tcl l powalnie zastanowit
s!ę nad lamcM"an;a dot.yche%3•
tuą, łe pod n6t prYW11.tyz.ac:jl
maj.1 w p!erwszej kolejnoki
p6jść
naJ!epleJ
pr:acuJ:ace
pn.ed•f~<b!or.stwa, W Jml( ueco taki prezent na olbr:r..u
prywatności?

Dookoła ~hlo pa
Pxezct(- PSL .,OdrodlCnle"
Kazlmie-n Olesiak l PSL a:en.
Francinek K arnifuki - potwlerdz.ill na konferene)l prałowej lO bm., te n•olanle kongre..;u ruchu ludo-wego bez wled:.cy i zgody rad naczelnych
stronnictw jest bezprawiem.
Ponlewai jt'dnalt prezesi k:llk\ldz.lesU;:tiu polqcliOD)"C:b )ut
w wojewódz.twadl stronnictw
w a~sowaniu opowicd'łlell sit:
&a zorcanlz.owaniem :ton:p-esu
w terroJnie 5-e ma ja br.,
strOflnictwa utwonq &: otnl,ję
kongre&ową.
R ada Naaelna
PSL .,0" w clrualeJ palowie
kwietnia ostateemle utwlerd tl termln kon.(rt-su. jedności
ruchu ludowe go oraz zajmie
stanowisko w 3pra.wle wy:otqp!enia rotnilrów z k ooUcji rq~
dowej.
Obecny na ltouleroocjl preze• ~du Gl6wne.co Stronttletwa Narodoweto prof. Ste-

:::~~ ~: ~,~.::ro.',:~q~:

~Nło ~tołu ' wypełn,ać tyle l tok
iłOłot~rch obowlqz.16w.
Mimo
ło. wlo4nle d1fękl poJłowie Wck/
..Soildomokl" wcko.l:ono

fnO(' UIO .

fi

rozsądek?

te

P<lmalu
komprel!y.

L U

1lę.

nlepodl~

lqk/ narodowej, do 1r6deł, o
toięc do myill Polsudsklego, Da·
łl)'ńsklego, llmol'!owlklego. 0dwoh.tjqcy łlę, o nie trołlotujqey
łą: ir6dlo foko nleom)'l11y dro-

~;.':!':~:r :~,;

nie powinno bandlow.;~.ć
•murO'W.::tdln.ml t
~ dawały się •b's~
od
bard:.o lbwna. Gdy nastal eun
Balcerowicza wielu Ulll.::tlo, to
nie tylko pietrustka je t trdna w rt<kach pafutwa,a'e :alo:p~lrusilr.lł.

o·

dlu W)"J))wie<lt C:łf:'la uru::du do
fpraw rw~.ekutal«'il wlasnoł
clowyth. Z tych &losbw układa
sic;: ra~}ll co do ocran~r.onokl
ta•lc::cu _prywa\yz.acJI orou: ro:tlolenla )Cj na wici~ lat, o.twet
(t.ak, tak) d.l.!e.-ll!'(łok<:L
Jak Jl( okawje, na łw:ec:e
kiW uk..lyl tzw. llsl( ra~k~n-

·p!:;:

nietl byt progrome"' narodu.
Moie notomiGli l powi11hm sto·
no-Nić uons• l W5p0rc;.
dlo
aspiracji oro1 oa.. i111oń lO·
JÓM'Io pońsl'*o, Jok l wny~t·
kich Jego ob'tłfololi,
e Ori,kuJ• t o wrpc~w ledi .
Ze Zbigniewem f'elq, daioloue~r~ Pol•kiej Pottil Socjollst,u·
nej i NSZZ .,Solidomołł" ror·
•owiał

fAOruSz MARYNlAK

DOKOJQCZENI E ZE STK. l

z~~~bt:raC:t.f~~i
nie

do ostatnSe-J chwili

tego

cbclał

pol'A·:erdzit, nay,.·et

przewodniCU~CY
Rady Nad.
'10r~ze) Jeny PfłłakowakL
Sprawa wyjaśniła Jl( 29 mar-

ca br. wl«'10rem. gdy pód.
Ci-aS plenwn Rady Nadfl)l'Cte~
pani Szatranko 1 pan! Zak
p:-ud~tawHy
&WOje J)fOI:rDmy. W wyniku &IOKI"Nania
(1 do 8) pop.r:.cdn!a
preU'I
mu,;lala przcł.::nzać .stanowisko
na.stępczynL
T.a wiadomość,
m.lmo pó;i.nej pory, rozesl'Ja
się w m.lg poc:.ctq p.ll.J.rtollowq.
I n!Sl jut nłe mial glowy do
U!.lalwlanl4
}aj, maJoncz.u,
chrzanu na. święta. Niby J!ę
pracowalo, ak ,.kob!ely nie
IP31y po
n!e a:otowa.
Jy w domach, bo w sp61dzlelnl at cotowalo e:c: od plotek'',
Szybko z.aty1owat Jlię 01try
podz.iał, na :ct\'Olennlk6w poprzed.'lieJ 1 no\\•ej prez.e~;. l
wbrew po:!.Orom n:e- 1)r1A"b!~
g.:H on pa llDi.i NSZZ "SSUdarno!ć" broniowe związ..
kl, jałc nie~órzy chc!ełiby
wLd:r.lt:ć.
K!Jkunaet:J cUook6w .. ~Udarności", któn,y
przyull roz..-nawlać do d~nlu
hnndlo-..:e:o PSS, gdl.le z.wykle

nocach,

grupuj~
się
zy.,·f~~ozkowty
,.b~antowi", powiedzlnło tak:

wrbraUśmy
myłleliśmy,

panlit

Zak, bo
ie ~ero ma ty.

tut rmtgi,:;tra, j~t prawniklł!m,
n!e l-ub i Sili z. t.anqde.-n, to
l)(:dz.ie \\':łkz.yla o na.ue !prn.
w y. Ale oie IJI)rawdt.!lo
sic
j;oko pr.ewodnie;r.qe:~ ,,SoLdilfnolK-i". Byla sa xwolnien:a.rnl.
Ani s:łowa n:e p!sn(ila, H ur..

f3n Jarzę~l :!twl~dz.il, toe
.narodowcy pójdq do .._...,.borOv.·
terytorialnych ra~L"m J. ludowcom!, orcanlwjqe ludowo-narodowe komi1ety wrboreu.
Ta wsop61liota l'l~ )et\ efektem
dorameJ ta.ktylr.:l poUi)'OI)tJ,
klez. wynika ze W!-p6lneto p roJJratnu. PopleraJ~~o odejłde od
komuniunu, a~ nie qadu~
aJc: na unlerr..::t.n!e do luip!tall:r.mu, na skr6\y.
PreU!J K. Ol~slolk poinformował, te l 'i bm. ma o~hyć s:~
"'PPf,kanle p ru:dstawlcleJI PSL
,.0'' 1 ct.łonkarnl nqdu. K lerovmldwo stronnidwa oczekuje renktj! rzqc:łu na pritdata~
wlony w ub. miewlącu IGSIXI·
,,kuczy proaram korekcyjny.
UNJA-rttESS

mlerza kandyd0'4•ać, Dfe mlaola do nas :r..au!anJa1 Poza tym
)erl 1a młoda, Ne pocholkJ. 1.
.tę tu s
dalek:t, nlc.eym a!ę w p:aey
nie wykau.lao. Bard1leJ balił
my a/ę: n.asem tej prz.ewodnieUłceJ nlł ur'łQdu. Ta, tak.
~tom prz.r,\'otol!O wladz.ę
w teeJ.Ce, tera:r. tol nie mył.
my . o nich deeydowaU. Nle
s;duke po p!eta.th prO!tycb
Jud.zt "'-ejść na dołclt-~
.Prawdz.iwq ntułł:ą btdz.ie
tlę
na n!.rn utnynu~ć. Jut
nad(ipnego dnia, po "")bor;:~ch. pokaumo nowej ]lrei.C$
taeldtl, na których m<!1e być
wywlczJona.
Skomentowala,
2e .sq . tak pl~ne, te bQdaJ~
~j przyjcrrw~le :.i( nimi przejechać, Twarda Jest. Wien.yć
1!~ n.!.e chce, te •' tej drobnej kobiecie t yle .Uy. C&,J
starczy je.J, aby była :k'pt.ta
od popr,ednlez5d, która zwlllzala ,;ę '1 praeo-...•nlltnmi ~pół
dxlelni pr.x.u 20 la.t i ó kt6rej
mów!ol: n.lo Jię ~ nlq dOła
dat, choć C::A om nJo 1 na
no~. j3k io w
pracy7 Nle
byłn pamh:tliwa, konfliktowa.
K:o:.deco .,.·y!iłuchala. Kaidero
traktowalił powatnie. ~yle aię
naw3lcz.yla o od:.,yskan!e cło~
mu handklweco, by z.atrudnłl:
tam
pracovmik6w r.acroil>red"dtcjq, Dbala o firm'- mamy na)lel).l:zc wynik•
w mieścl~. d.yt'łlktor banku to
pt>twierd~.
Tera:c clloruje,
kaidy by sk: c&Mth(lro-...,al po
takim c:.t)•mL Pn.ewodnfczą.
cy Rody Nad-z.orcz.e:J ~woł:al
n:u n.::tll'l~p:>ego dnia Po wrbof';)Ch l powledt.lał, że rhodl:Wo o UFJ)Oł;o~le atmOi re -

Buna, •prowad'&il.a.

nyth

r y w _..lit)ołem". A ona nigdy
tak :&.la me byla, jak od momentu podania wyna6w 11,?.-

aowaria-

w~~l!el~a:~::

weao PSS, Jdzle pracu-

le

pr~·odnlcLtCa

, branbawc6w" Sorek, z.a~z.ęll

J.Wf=\zk.U
Jeluale zebrania

AłkJa
z.ał'l:ldać

dt:le, do:nllł~
Ul.łoc;. Ale dow~e:U s~

na
~st

te

popaludNe
planowane
p!C!l\101 Rady NlłdJ.Ol'Clej

~
tam
po~lanoy.d!
Ut.
S]lootaniez.nie, sami :r; sleb.t!,
nikt ich n.le namaw:al. N.~,
nie .-;pant;,nlcm:e - usly~u: ..,,.
Jabinec!e prez.es Zak, od praCO'II.'D.lka 11l)6łd z.iclui. Dzwoniono po J.&Jd.adotb l *ie ~
pach, zwoływano s.ic·~ Spon.
\anicmie - m6wi pun T. w
dAlale handlowym."

Sponl3-'l!onle
('ą
ie tJJkad:.L.e~iłt

d.>łć,

nie,
o 6b

sn.alnlo 1!( przed b>Jdyuk!em

.,P!'aktyem~J Panl'', w któ~j b)'łY obrady. Pn.y-...·;'Ol;io-

no tute
kiedy, w

Zqdn·•o

nic~

ni~·ybrednych

tołclkL

słQ

nowej pre.
w 1 powrotu poprux:ln.iej.
N1c ttie wlkórano.. Nowa prc1.1.!5 rQdLila na 1tron:e :\HtJ!
J eUordt, t&by Ufpo.ll:olla \lum.
"&'aCh.

U$tqp:~n:a
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&TłlONA

")fftl.CmFS.DI'' a -~eM
Mt,.6lttllk~--•llJfJ<Irio

r=='
~ =~:; 1
~02~~~;. ~~~'~C~~mp~.~ S~ : ~
l
.....

- · ltleloe •l'-$1
'lł6a'ł'·t
MASZ Ytf r
de '-t<e• a •
•
ri111ct&ł ._.nedaiJo: V ~tiMki6w·
ki, wy.rówallrlti, t.-u.ad.l, pi.Lw·
lr.4t-wlec-\U41.1. WJ'łt"cxt~T 0011 ·
leW)' leU•ne balkon- • ••~
SPR.Z.EDAZ N'-aek D.l tnł·
llt11fl'id PO tlUkiCłl ceał~Cia, 011·
ltłldJ.:

łf,

.... Zakruw (1-lT).
317i-r
"()PL,._\. P4c:W.ą (IMI). K.iel«,
S4'f·IIJM1ł
IMS-«
SPRZIOCM.M prqcupe C.IU-o
płAco_., -~ Radom, teL
II---7J.
117%-r'
DZ.lAt.ttf; okolu Dle m kw. :1
tnO!U•o6d111 ubllclo..,. - tpneMnl. Radom, Nowofohrarana

*

Jlłt-r

(od Lan&Oe-w-icu)

LODZ

wędkank4.

łl4-lol.

Kielce,

'łCl.UI·I

COMMOOORi: M płus OP"J'·
tx.lll(lowante. Itełce, MZ-;~b-!

d teni~»• • 1l1rocle, lfU )n lld r.St••· K.ieloe - DTIUiłlf ~-

.,...._,

Z.AM.lE!'fl._ .,dael-:" 1łiT 11•
iulr.a *nfnlowt'JO. Kiekoe, l"_

Jitlil.kll\lilka

........

łl-lt.

-ZAMit:Nit; ~ .........
lłodo-~ n,s l opluna aaeupę )l-..

... P.....

~ . . .,.,

na.s-

~nero••

•atopow._
11-1-!U to(lJ:. 7-15.

'7łl517-&

'I'A tCJ.Ol1'1: .. ellll!kbronM \dywany,
,.J~"
110wy. Kletce,
11---U.
'10U3-!
ZESTAW~ •iril kolor
1r1łU.o•1.

kolumllamł.

KleiN. lU--M.
70001-c
"l!'IAT:\" (ISII!i). Kteke, IIIZ-31.
t

705.1ł-C

"125p·• {tm,. Klet~:e, !31-tl.
78531-1

DRZWI wdkiowe.

maaqo.4t

705 :ta 1:

do p!No.l.1. }(jelce. 12ł-3S.

LEK Pf'OI,Iulr.cjl RI1'N ełałoc:tllft
a Fe (!t op). O!ertr 7tl521, BIU-

ro

oc~eń, łt!e.lee.

•e.

lfADWOZIIt koropldcle .. pol.ollotta" po
wypadku (Jtll).
Jtietee,JI-a-11.
T. .l·&
JtA UUfi; .,~tata". Kieloe, t.e1.
716CJJ-C

J t-oJ.II.

TARCICĘ lłCVo•4 c rubolm ł
łolo

l 4 ent. Radomlee •. CUliaa

'" 'lea.

'NG«i·l

TELEW'l'ZOR Mllelio:;t.l _.,. -

~. Kielce Noł-18, Pfo~t

dr&wł,

J'I A.DES
d.odatkOWI
Jtielc. 11-lł-U.

817'1t-ł

Mno!\om:r.

1"CJ''''KATAt.Om

WNX'laW S, lkr]'tkl lOQI,

WYPOf'iCZA.LNIA

...t.

~1.

lll..k

wideol&:a-

SkariJaiiO, Swle«U~WlJkill!fO
~

PRZ.ZSTRAJANlE
l"A~
CAM r.d.alne .terowania, wr-

sł.3.nia

..

.

:';~ ~~.::~u~: ih~

-

ze
dla 15
o:tób i pllleli nugazyoow~ strze!ou~ o ~Z
pow. 200 m kw.

~

moiliwośt: korz.ysŁania

-

pl..:re do gardowanta poju.dSw.

~

kierować

W~KA.RSTWtl.

Y:k.~~'~'~'~~~~~~~~~~,~~~"*'"*'~~~,~~~,~~'~

Sl'OLOZIELNI

dzialkt: poklioOą w M łodocini.e Wtęk.nym,
gm. Wolanów o pow. l tu 14. arów

-

driałkę w

-

R domiu

p~y

t1l. TkGckiej

lł

o pow. 617 m kw.
-

prac:ę c:łl.ałuJIOieq,

•T••kc.._

samochodu mariU ,.polonez 1,5 SL!", rok:
prod. 1989, nr rej . RAA -łSG K .
1051-k:

UWAGA, SKLEPY OBUWNICZE!

All"l'OUAPRA W.'\. aJClto4ktie.

l'llZEOSif;BłOilSTWO

Xkk:e: ·~1013=&
PRACA u l"lftiQ wwnowa ,
Akt.uałne,

SPRZEDAżY

oferuje DO

PellleD'l·C

K1el«.

"Pf''Wadullły

SU.dzsko 63-!ł-U.
2111 ..
lf!ISTA.L A.CJ.\ aatea rtY. K id.c:e łłl-43.
'rtli:#-!C
WYMA.UU!j (M,rter M ra Jr.w.
t.r"lllie. lthdoe, 11-•-51.
l06ł-c
DO
••l1 lolr.al ..
. .f'l) •
alez.ł,ym punkcie. Ra·
dont,łoe'l. &ii-Gil.
1111-r

N ta.

TR.- NSPORT U WIEJSKIEGO

w R A OOM ł U , pl . KONSTY1'UCJI l MAJA

XT. w•4-dtw•n.aCL
łl-11-ł l.
70163-;

PODEIJo11:

oią- ~

1070-k:

1tlii-t
BEłUET
bW . . wywntUr.a
Ił t,uruieo.lę na .,.ll.an. 3N''.
klb .1pr.wclara. Sit.rslri, Suełl.e«
~w-~r...
W..ok
IC:W.łoe.

~

ad~esem

~

• . . -..odr MGbowe, da.taweae.
('eRJ konlturii!GCJJo.e, Oltrowtec
teł. S%1-17, po 11.

PC -

.łwielliey

Oferty
pod
jak wytej w
~ gll l miesiąca od ukuan.t3 się oglos'!Mia.

.......

rloe&r.k.a 17.
TANIO, .,q~

telefonem i moiliwo§ei.' korzy1 teleksu o pow. ok. 100 m kw.
Z

~

poczekan.lu po u~todnlenlu leJ.eloaiC:IIU'fU) Grójec, 1S SIJct-Diłl 2::'A, \eL. 3i-ł4 (IJ-Jł, 15-l'l)

m•-·

SPRZED.W "t.rpa..na" (Will.
ltieln-. ~łowicka 31
7ł55S-J
OKAZY JNlE !kJ\A podłoeo
Podz.łi111C2111! Cil~Mkl~

posał4ne 'E

~

~
~

At1'IOM..,,T liG lod6w. Kielce,

a....

W-

~

W'

sprawclr.Oa e

•a..rb•

ałraker)leJ

ZA.GtA'KKlZN'C OFKUJS
oe.te

.aun

8f>OJtTOW.I (h'" MIW:..) ..
rur,.d l uJm.atlld n yda W'Mraełl.

• r-

biur• ~·· · aakWc,
•ylamr. P&atne Pl"%1 odbio~
•. aDI, N-fiłt.6dł.*'. 11ł.
l l75·k

W'AKSZ.&WA- GllOCHGW,

foboC Z..Jndu.
tel

st-~-73.

~ ad

.-....lle ........

.-a. MIN.KUS:A

N~)

ta

S'J-51-tt, te\eb I!#'FU.
1011-k

PRZESTRA~AmE

p&1-«ram

u kl!HU , cwwa.cja.
ltletoe,
t.ee. łA-tł.
1ł511=C
_.JflLCZA RTO" ty p Hl 1Pnł4a•, SU~Healc aa CMObowr .

J[idc)e .llł-ł5. po ,..
10511+(
ZATRUDNli; ..-wacu Jazowa.ilr.a. Kielc:e. ł l -ł!-łl Hł-ł l).
'10~1

~YYYVWWi'W W t'WWWt'::.;::;:···YYYWWW'WW.-...1

l

WOJEWODZKI EGO SZPITALl\ ZESI'OLONEGO
w KIELCACII, ut. Grunwalddla 4!i

upn:ejmie informuje, ii s dnir-m

t

~1

~·

kwiet nia br.

naslępi Zl\fi AN'A NUl\1ERU CENTRALt npiłala,
z d.otychCU30wego 624.·81 NA NUtlEK 61i2·łS1. ~

E

E
1074-k ~
............................ . . ...............................................

~
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STRONA Jl
ZAJIZĄO

GMINNA SPOLDZI~LN!A

PRZEOSIĘIUORSTWA

MOTORYZACYJNEGO
.,KECAR" S.A.
INFORMUJE
fi w <lniu 8.VI990 r. o godz. 12 w siedzibie !ipólk.i w
Kielcach, ul. l Maja 19l a odbędz.ie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Porządek zgromadzenia:
l. Otwarcie zgt"omadz!'nia - wybór prU!wodnlcząccgo obrad
2. Przyj<:eic porządku obrad
3. Przyj~cic sprawoulania zarządu
4. Pnyjęcic sprawozdania Rady Nadzorczej
5. Przyjęcie i zatwierdzenie bilansu oraz rachunku
zysków i slro.t za 1989 r.

'G. Udzielenie pokwitowania

władzom spółki

7. Przyj.;:clc uchwaty o podziale zysku za 1989 r.

8. Zmiana statutu
- w § 15 w pierwszym zdaniu słowa .,co najumiej 7 osób" w nowym brzmieniu na "co
najmniej 5 osób".
9. Wybór Rady Nadzorcz.<>j spółki
10.. Przyj~ie uchwoły o zakupach inwestycyjnych w
s~Jce .

,.SAMOPO~IOC

na

na.st~pującc

pojazdy:

lo.wcza 18.000.000 zł
"ursus C-330" z kabin.:t, rak prod. 1982,
ceno wywoławcza 14.000.000 zł
Przetarg odbędzie się 2 maja 1990 r. w siedztbie GS
,.SCll" w Pawlowje o godz. 10.
Przystępujący do przetargu powinni wpłaci(: wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej w &n~
ku Sp6ldzielczym w Pawlawie na rachunek GS
929·545-361 Bank Spółdzielczy w Starachowicach w
dt1iu oględzin tj. 30 kwictnin 1990 r. ora:z. na jpóźnie j
na godzi.nę pr.tcd rozpoczęciem przetargu.
Zastrzega się moili.wość wycofania pojazdu z przetargu oraz unicwainicnia pn:elargu bez podania przyezyny.
·
10736·8

l J23·k

ciq~ik

25~608

RADOM, u.l l ~lAlA $3,
tel. %51-51 lub %11-Sl , teleks 067-4.25

OFERUJE

Lokal możnp. oglądać codziennie w godz. 7-15
zgłoszeniu się w dziale administracji spóld:l.icl·
ni. O!crty przyjmujemy do 10 maja 1990 r.
1117-k

i'i~~~7~:S ó z~t;~·

6

"la~n

S-23-7'', r

złotych

l

··········································

l) .,robur LD 3000"
wyw. od 4.000.000
2) •• FSO 1500"", rok
3) ,.stnr 2S", rok p
4) ,.j<:lcz 043 H.TO",
zlotych.
Ww. samochody ma
dukcji i Montatu U
,.Elektromonlai'' w Ki
Przystępujący do pru
dium w wysokości 10
PP POLMOZBYT Kieltt
VO K.ieke nr 312800·1
Samochody przezna
w dniu ogl~:l.ln. Jedn
stąpić uniewat.nienie
podania przyczyn .
Wyż.()oj wym. samoch ·,
w Kielcach, przy ul_ l Y.
l) ,.tarpan S-237", N'

SPOLOZIELNIA RZE~IlESLNI CZA
,,WJELOBRANZOWA"
w Kieh:ac:h, ul, Rewoluc:ji P aidU.ernikowej 34

z.łotych

Samochód znajduje
.MOZBYT w Radomiu, ut

OFERUJE:

l) .,star A·200", TOk
Samochód zna jduje
ltiAT 126p i Jedno31a
u1. Warszaw,;ka 35.

DZIERZA WĘ ponllcszt:t.t.uia sklepowego
wru 2. zapleuem 21okalizowane.go w ,.Do-mu Rzemio sła" w Kielcach, ul. Rewolucji
Patdzieruikowej 34, 1) pow. 130 m kw. dG
prowadzenia dziola\noś(i gOSJlodarnej.
Na oferty z..'lwierające wal'unki Unanso"-e i ro.
dzaj cb.ialalności oczekujemy do 30 kwif'ł1ia UH J'.
1109·k

l

1

S)
6) ,.polonez 1500", 2
od l <.094.000 zl do

Samochód uu1.)d.uje s.
jf'któw 1 land lu Wcwnę

po

DOMK.l JED OROOZINNE tanie i zdrowe.
l\loiliwy samodzielny montai.
Produkcja i s pnedai: AB Leśniewski
KIELCE. ul. ALABASTROWA 27, tf'l. ~55-5,_
68971·g

samochodów

w godz. od 8 do lO pod r
l) "dacia 13l0 TX"
od 1U96.000 zJ .\,
2) "wartburg 353 s~
od 13.360.000 " ~
3) .,FSO 1300"', 2
od l 1.160.000 ,, ..
4) ,,fiat 126p" 3 art.
od 10.500.000 zJ <1,

l)

WYDZJEitZAWIENI.E pom.iuuze.ó na dzia·
łalno.il: h andlową o pow. 120 m kw., zlo·
ka.lizowanyeb w eentrurn miasta w Radomiu pn:y ul. l 1\laja 53, woda, ognewan ie
akumulacyjne. h."lelon.
Nujemca zagwaranhljc prezentowanie j sprze.
dai detaliczną wyrobów produkowanych prze:t:
rzemieślników naszej spółdzielni .

PRZEDSIĘBIORSTWO

OGMSZA l'RZETAKG NIEOGRANI CZONY
ha sprzcdai cztercth autobusów ,,autosun 1J9·35, rok
produkcji 1984, cena wywoławcza jednego autobusu
50.000.000 zł.
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej
naleiy wpłacić do kasy pncdsięblorslwa najpóźniej
na jeden dzień przed przetargiem.
P rzetarg odbędt.i.e sir, w H dniu, Het.qc od dnia
tik:a~ania się ogłoszenia, o godz. 10 w świetlicy MPK.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez
podania przyc-1.yn, Za wady ukryte zaklad nie odpowiada.
Aulobusy można ogl ąd.oć na jeden dziet'l przed
pn.ctarg_iem w godz. 10-13, w sied:Ubic pnedsi~bior
slwa. Istnieje możliwość wykonania w przcdsiębior·
tstwic remontów kapitalnyeh oraz wszelkich przeróbek, zgodnie z propozycjami właściciel.i nabytych autobusów.
1119-k

SAMOCIIOOóW
OględUn

7) .,trabant Hyc.", 2
5.500.000 zł
8) .,star 28/03", rok
8) .,UAZ 4698"", rok
Samochody majdują
Pln. ul. Cmenlarna l.

SPÓł.OZIELNlA K_l:EMJESLNICZA
,.WJELODJFĄ.NZ:OWA"

KOMUNIKACYJNE .w STARACIIOIVICACII
ul. Radomska 33

..,.......................................................": ..........................................................................
j{ANTOR WYMIAN~ WALUT
~
w Domu Uaodlowym .,SZUMEN"
ELCE. ul. JAGIELLOl'iSKA 23/25
uprasza w codz. od 10 do 17.
70579-g

l

.................................................
Nie

KPRI

podaje do publicznej
o godz. l O w Kielcach,

l) samochód ,,star", rok prod. 1978, cena wyv:o2)

OGt.ASZA l'RZETARG NJEOGRANJCZONY
Jla spn.edat nitej wyru. pojazdów samochodowych:
l) .,tuka" skrzyniowego, cena wyw. 6.650.000 zł
2) .,fiotn pick·up'', cena wyw. 12.800.000 zł
3) "nysy towos", cena wyw. 8.000.000 zł
4) "tama 170 A-11", cena wyw. 7.350.000 zł.
Przetarg od~zie się 20 kwic1.nia 1990 r. o godt:lnic 10 w Bazie Transporta Kielce, ul. Pakosz 54.
Pr-.tyst~pujqcy do przetargu winni wpłacić w kasie
głównej przedsi~bi.orstwa wadlum w wysokości 10 proc.
ceny wywoławczeJ lieytowant>go pojazdu najpóźniej
na dzic1l. przed pt·zctnrgiem. Pojazdy moż.na oglądać
codziennie w godzinach 10-14.
W przypadku nicdojścia do skutku l przetargu na
ww. samochody 1I pr.telarg odbędzie s i ę 8 maja 1990 r.
o ~dz. 10- adres j.w.
Przedsi~l>iorstwo zastrzega sobie prawo wyboru ole·
renta jak równici uniewainienia przelargu bez poda·
nia przyczyn.
l124·k

[

Pawłów

OGłASZA 11 PRZETARG NIEOGRANICZONY

WP'f .,LYSOGOnY"', KIELCE

MIEJSKIE

CITI:.OPSKA"

w P:A.WLOWIE, gm.

Kieł~ w

będzie

wody

porOt.lUniealu a WPWJK Kielu-, lntjl'llluje
KSM w n}onle 111. Zastn•tllij l ulic pnrlcr·
lrcb, ie w 1.\\i ~t.k u 1. pro,~ dJon :rml robolami '''odoe i~tlr•WJ'·
rnl w dniu l !l J.:.,.·fehlill lł90 r . w sodl. 8-14 "Jtii!.Jrił! br11kl
l'l•ody.
młeu.ltaltcOw

H URTO\VNJA ZAOPATRZENIA RZS..'IIOSLA
<llj
w IUELCACU. uL SilEDNIA Ił
OFEKUJB DO Srll.ZEDAZY;
l) JD&Sll)'ny krawlec:kle (116wlti} f.kmJ' Melt• ·S,uia.l
ZS6;, UeBK"ja ri"AFF, OCDa okol• ! ,4 mla Ił
Zł a&aJ~J' krawkckie (Ciil't'ld) firłlll' .McU•·Spetial
lłttN', cena •k. 1,1 mln sl,.
l) m&hJDJ' krawiec:kle (1IUwlr.l) firmy Tnłima, ce·
•• •k. 1,5 mln d
f) •vuloekl J- l S.nUko"·e łiTIRJ Tu.llma, tc.aa
•kvlol,l mln d
15) atol, j alinikł do ~nanyn firmy Tn.t..nu, t:cn~
•k.~ l mln :d
.. ra'l r6iue malcJ'"Ial, budawla.nc, rurr lnsł.al~rJ ·
ne l Inne w,Tob,. hutnicze.
I nformacJI wd:dc.l• Cit.lal llsndlowy l~l. 521-15, S.Ci-i7.
1098·k • 1
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Slkoła

oferuje: ltie.run

ł

NAUCZANIE
ł WYCHOWANIE
ł LICEUM OGO
o prolilu pedaf
• moiliwoścht
litudium pomat
s~kolu d yspoo uje in!
BliiS'.cych informacji

s to

ou

STRONI\ l]J

PP PO~

KiELCACli

blicznej "
Kiclcach,ut

ic 20 kwietnia 1990 r.
91A, odbędtie się

rooowll!

G
Ul CIĘZAROWYCII

bochodow

konać

10 pod
13 10 TX'',

(lo

1

0

2 nt

~·

:

i

cena

v.-yw.

wywolawcr.a

rod. 1985 87, cena v.•yw.
4

u dt ~ d
;t Uyc.", 2 ~· 1989, cena

teJ. 470·01 wew-:1. :s d" :o<h:. 15
oru &31·17 lub 3 1-87~ 18 po &od~ 15.

G"· ara.,luJcłłiJ wysoki\ Jakołll •rerewan3t.h "'"r•biw.

.............................................. •
(..'ENY KONKOitESCYJNE.

iOZSt-:

aooo·

~i rt;V"

~ody

zna}'i

wyw.

prod. 1982-85, C("fla
.000 d
, cena wyw. 2.5 00.000 t.l
ena wyw. 4.000.000 zł
975, ce·na wyw. 3.500,000
k

tN Przcdsi~blorslwic

Pro-

~lo~ ron. ~"~~~;a~?~~ito~r~
0

Sląski

z s. w Ka lowicach

ned przetargiem.

%r~~: ~:j~~:. ~ s,t;:~: ~~~

linienie p

ctęści

lub caloki bez

•:;"och<>cł ~ si• w PP POL~tozsv·r

rzy ul. l M<
S-237'', N.

935, crna wyv.•.

~~~~~. : · 1~~:'~
200", rok
ma jduje s·
Jednośl ad

.a

nr

Kandydaci pnys t ę pujftCY do konkursu powinni spełniać nasłępujqce warunki:
- wykształcenie wytsze poligraliczne lub ekonomiczne
- st aż pracy minimum 10 lat w tym 3 Jat na
stanowisku kierowniczym
- um.iej~lności organizacyjne kierowania 7akladem
- dobry stnn zdrowia
- wiek do 45 lat.

12.8H.500

l~~.z~ }6~ ~f~~!~~~~ak~u~~wnictwn
BYT Kielct
312800·13'

5.-ł OO

000

6 PP POL

4

, cena wyv.•. 8.000.000 1ł
~wni C'Z~ci Zomicnnych
OL..\o\OZBYT w Radomiu,

35.

l
f

l

1125-k

Rz.emieś l nicu Spó ł dzielnia

Budo" lana

POSIADA WOLNE MOCE PRZEROBOWE
na rok bid:l)~.f w zakresie rohM
ogólnobudowlanych, instalacyjnych i drogowych.
Gwarantujemy wysoką jakośC nast.ych usług i
konkurencyjne reny.
1107-k

STVD~~ ~~~LSKIE

1je kiuunk'

KOLNE (cykl- ł-leh•i)

-

i
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składy

10J4·k :

., KIEI~TOU il~' lel fiU-IM
uprasu na wy~letak.l
Tbilisi - Ere,.,..n !ł-JUV,
l90 .łttll.l-aaralt

\\'lad:r,nslo.. 1-tt.\L

:O. V.

Turela tz-.n.... 651.00łll.l "
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·
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u:.Jon,.-li 11e1ewycb
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pl~l ek

l:i.CHIO :d.

1105-k

SUR w Daleszycach
W\'OZIERZAWI
ha l ę 1)rodukcyjn:1
o pow. ok. -100 m k'"'·
Jn!onuacj(': Dalcszyce.
l ei. 21.
111 l ·k

,.'J'IM" "
•nNslę łlololut..-•

\ 'tlllllD..-,._ II:t.aCJo'"e

[;;~~~.~;;~~~;:~~~;~~;!·
~

LOJ{AL

w cen trum ltadomia . ..~

Radum , ul. Slewaeklea:e U
telden 517·K (lt-11)

38ł7·r ..
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,d.Uf··ll,.-e .."ll. 1n
Jt lelce, od. •••· raUale•••·
lu) .. ej tł " · łłł
\t"l etłefl K--:1 kwl rll!la J r•k~ .._.maJa • - rek,....,.
aa ,..._... 'd; .Wbo
7a.
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Tlireja-
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Z..-'I'RASZ.."~y
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.l t SI~ÓLOZ I ELNIA INWALIDÓW ., \V.sfłó'praca,.
w K I ELCACH , ul. 11 AUKE-80SAKA l l
E POSZUKUJE POJ\1~1~SZCZENIA
.,.
t
;ot~::;~~a:z;:!:."~..;; m''i:,!~~~~ d~~~~b;::
E
mieszceń o 110W. SOO n1 kw,
t Oferty prosimy kienmaC pod adresem spółd·~ielui.

E

Jnforn;:f~~o: :~;~ol:.7.~~;~.ó~~7.iclni.

:

~

"'
:
:

:
:

:

=

onz silnik do C-360 do Temontu

•i

2-Jetnim
:un pomat
sponuje in!
het~~: nut szkoły lei. 102
,formacji
1128-k ~

ll

_

-

7..a ud·l lal l pemec ~ era:anluc-Jł IM'r~moaił P•c-n.eiM·
trartanle xm arłd

"~u. flOdjęcHa

ności.

BARBARY l\UKOUSKIEJ z d. KOSIAK

j

~rlleernie

l

WYDZIERZAWI
stację paliw o poj. 50 łys hl rów J)r.tysiOSO\\ a-~
;:,;.~gr;~ adzerun dzilllłllnośd handlo" ~J

- ~ 'Zagospoda.ro\\ll:ne ponu e~>l.C'Irn le

1130-k :

wc.l

po r•generacji

~OW AN~: f"LNE (cykl l -letni)

UM OGO. AŁCĄCE
mu pedat (eykl 4~1dni)
1iliwościlł ~p nauki w

•

"'
:

!~·:;;::::~::::::::::~·i s.~.................w•·········. . . . . . . . . . . . . . .:
! - ~;!~0t-uo.~:~:~:::,::w
l

IGLASZA, ~DZ I EZY
do klas '.': ~Y 1990/ 11
BAZLE S. ~DSTAWOWEJ

!

lf:L M-tl ,
OFERt: JE:

l
lł

t

produc~ntów

~~

PPII POLAREX
PA\\ lLO"'i HANDLOWY
"JOSAT., N"
K IELCE, •1. OU11.e" kler;o T

Kandydaci z.obowią:ami ~ą do do:i.t·nia n:.~st~ pu
ją cych dokumentów:
- podanie z motywacją ubiq~anin ~ię o stnnowisko dyrektora
- odpisy dokumentów slwh.•rdzającc posiadaE
ne wyksztnłccnie
- kwestionariusz osobowy l dwie Cotograftc
;
- zaświadczenie o stanic zdrowia uwzgl~dnia ~
jącc brak przcciwwsk..uań do zajmowania
t
stano\\iska dyrektora
- zaświadczenie o nickaralności
- oplnia z miejsca pracy za okres ostntnich
E
5 lat.
Oferty l\"l'at. z dokumentruni nnldy 11kladać. w
terminie
2.0 dni od daty ukaznnia się ogłoS'l.enia
lE
w ,. R~eezypospolitej'! tj. dzienniku centralnym. w
umkniętej kopercie z dopiski em .,konkurs" w Radrie Pracownictej pn:edsi( biorshu poci adresem:
KIELECKIE ZAKLADY GRAFICZNE
E
ZS-528 KIELCE, ul. Dzieriyńskiego 61b .
ł
O term.in1c konkursu kandydaci zostan ą powiadomieni indywidualnie. Informac ji o prudsię
biorstwie udzieli kicrownik dział u ekonom iczno~rgan iozacyjnego tcl. 31-14.-43,
1118~k

" R E~IO-BUOOWA"

CZA.NIE__

Zapnszamy
wspólprocy.

OGLASZA KONKURS
na sta.no\\isko dyrektora przetl .si ~C biorstwa

majduj< •; ~ Btura Stud~w i Prou Wcw nęb Kielcach, ul. N1ska 6a.
LD
d 4.000.000
500", rok

f.....................

llli.DA PRACO WNICZA
KIELECKiell ZAKt.AOOW GR>\.FICZNYCII

wyw

1/03", rok
!598", rek
l znajdują E
\arna l.
S -23-7", rt1 ~6, (.:t.·H~

"

ZAPKASZA
DO NOWEGO LOKA.LU UANDLOWEGO
SZYDWWIF.C, u.l KOLEJOWA ())Al\i10D.))

E
3
E + ~n~~n~ k.rajo\\e i aarranicz.ne
~
t + KONF Eh.CJA damsiut i nu~sh
3
E+ KOS>!ETYKl i DODATłO
3
E + WSZYS1'KO DLA D0~1U w drewnie
~
E + WYPO.ZVCZALNJ.<\. kasd i odtwaruc:&y \\'ideo
+ KANTOR WYMIANY WALUT.

El~~'i~i i~~~~tt:t~~:~~~~"fch

i

94.000

IDzi

t

•

E

płyty dachowe panwio\\e WG KBl.3Ui.3/ 12 80
o wyru. 587x.IZ0x30; 587x12h30; 38h90x30
błonki betonowe 38x2lx14
inne typowe l ujetypowe elententy betonowe
i it.lbetowe (slupy, be lki, płyty, nt\tlproia itp.)
OFERUJ E Zak..lad Proclu.keji

~

wyw.

ł50 złotych

l

i -

87, cena wyw.

1981

!6~~ ~ z~~ ~-~~86-88,
~g:o~~~~.~ ~:J9, .:enn
~ 1500",

l
l !
i -

•mi adresami:
k prod. 1986. cena wy w.

1988, c(.>fla

rYT....YTnYYYVEBO~·~YYYYTj

TEniv:··

BELKOWO~PUSTAKOWY
.&
potlub budownict-w;~ ~diJilroddnneco OJ'aL wieJo: kondygno.c.rjny~h ob:f'lct6w u.lu:uw)ch, oJwi<~.ty, a;:lu!by
ldrowia, kultury Up.

19 kwietnia 1990 r.

~;go~{ s~ ~ktiprod.
eo.ooo z! do lo zł
~00'',

r;;,LBETOWYSTROP

i

1 d la

:t. nu.ul1produkcji lub tnnej działał- ~
1122-k

l

3/

d:altku,Jcmy Oyrekejl, Grenu Ptdac•,~xn" ·
PJU l Uunlon1 SP nr SI, Zan~dowl OddU.Iu ZNP, FLT
,.bkra", PEVT ,.Ell:bud,. Otldtlał Klelet, JUięiom s •a·
rafli NaJ.łwlt:tn.d M.adl Pa11ny, Braci•n• Pahtlynom s
parafii na Ka.rnówee l \\'nutkh11, klłont lewanpxyll
oam w talu f wtp(tlc:r;Jdl a powodu bblem.eJ dla .,"
!Maty,
!UĄZ, l\tA1"KA l RODZINA
70fnot·l!
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OGt.OSZEłUA

STRONA. IV

BANK

SPGŁDZIELCZY we

Wt.OSZCZOWili:

OGLASZA PK'LETARG NIEOGRANIC'J:ONY
na spnedai: dUalk-i nr 76(; o obsr.arze 0,07 ha polol.o·
nej w Kunetowie, ~na wywoławcza 6 .0~. 000 d.
PrzetaTg odbędzie się W Banku Spół4ae-l.ttym we
WJosz.czowi~. ut. t<Mrki ! w dniu 26 kw~ua 1990 r.
G

~~s~~jący

do przetargu winni

wpłacić

-

RCKLMIY

SPOŁDZIELN[A
.,WIEWBRANWWA" w

RZI!Mfi!SLNICZA
RAUOMlU, ~L l Maja

nemieślmłr:ów nH!.~j
nutępuj,eych samocłto<lów:

•

l) samochód 080bowy mQtki .,poloneE."', M' reJ.
RAA 957N, ro1c prod. 1t8t, coo.a wywolawCTA
!7.l9!.690 z.ł

wadmrn

w wywkości 10 proc. ceny wywoławczej do kasy ban·

ku najpóźniej w pn.eddzie1'1 przetargu.
B11\k ustrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
be~ podania przyctyn .
1072·k

!) nmochOO dostawczy markt "Wlt", typ Al3B,
skn:yniowy, nr rej. RAA 7łlłL rok prod . ltti,

cena wywol•wea:a 13.&&0.001 rJ.
PRZEDSIĘBIORSTWO

BUDOWLANO-REMONTOWE

OGLASZA 'PRZETARG NIEOGR.\NICZON'l

przetargu.

uspołecznionej
należność upłacić w

Jednostki gospodarki
społeczne

mogą.

... w. ...

Pałc-*ieto
~CX'f.

pierwszego pru.·
pneta.rg.

PłtP

tkjec•

cle.._

14 . " _ .
4o Sport

PZO',
Satera•t. a\J:p-Q
klr-1, ul

•'*-ie

•

Pnysłępują_cy do ltcylacji aoliowi~ani są wpłacić
wadtum w wys. 10 proc.. ceny wywoławczej w kasie
spółdzielni.

ltOMPRL

spółdzielni

Za ukryle wady samochodów

.t.c.,.

wtw~

beWft..

~

nie po--

nosi odpowiedzialności. Samochody moin& oglądać
na Łrzy dni prr.ed przetargiem w go<k. 7-15, przy
bwrze spółdzielni, al 1 Maja 5S.
Z3Strzegamy sobie prawo uniewailnieni
bez podania pnyczyn.

pnetargu
1116-k

MIUMfłM
FIRMA pogukul- p6ł dontu
hW t.nypokojowe1o
nil.._,.
nla, leleton na d•• ltla. Ptat·
ae t. t«y. Kiek:e Dl-H.

701l.M-c

i organiucje

ZAMiENIĘ

Jro4.!, Klekei aa
lUdom. Kteke . l)o.h.łolt-r6• W.rauw,r 15/:ie.
704ł1-c
M·1 cto w.rn•kcla. Kitl«.

ratach.
ZlStrzegamy sobie prawo uniewainienia pnetargu
bez podania przyczyn.
Ponadto posiadamy do spn:edania
cen umownych
- wtizki Iransperlowe - nł. l
- koutenery na cement o paj. 1,25 t - nł. l! .
1081-k

w,

fJł.lJ.

'rłnł-c

MLOOC nw~eew- •~n•ł
Dłie miKdl&l\~. K.rlee, as.~
10Glł-ł
p6ł

P06Z:UICUII'i M-t . .

1"1)-

~lubOC~: ~:e'! '10~
DO 1fl'l'iaJęd_a mhnbnklo ••

w.m-c

bi. .. Kiekoe, 4iT..JI.

~ Uroe:l,J.dto
umienie aa
-.-lęUze, Xl~l«t JI-II·Tt, 7011'1·k

00

W7nt}(d a
!--pokoJow..
Oferty,...., B i - O&::loueł.
K:ioetoe
7łłtD.ł

•••••••••••
Nie

PRZEDSIĘBIORSTWO

SPRZĘTOIVO-TRANSPORTOWE

llfl~a.la!Jław l,

(od OA-r.eł do Pf*'l
t blolr.o'), RDP, J"6ał. PZZ
P*ewllde1o, ul, Dloko..,a,
ZOM, Spl Wielobr., belot'l
pn:y R•Tl"onla, tatft"a.M St.

targu,

l) samochodu ,.tuk A 118'', rok prod. 1986, nr rej.
KEII 2178, cena wywolawcu 17.000.01)0 U
!l s:tmochodu ,,tuk A UB", rok prod. 1987, nr rej.
KEH 397C, cena wywoławcza 18.000.000 zł
3) sarnochod u ,.tuk A 11B", rok prod. 1988, nr rej.
KIH 446H, cma wywoławe-u 23.000.000 zł
4) samochodu specjalnego - beloniarka "star 28
MS 21", rok. prod. 1977. nr rej KIH 4518, cena wywoławcza 4.0.000.000 zł
5) żurawia samochodowego dtwig ,.star 6$0
2SH·GP", rok prod. 1975, nr rej. Kllł 7000, ce·
na wywoławcza 55.000.000 zł
6) przyczepy jednoosiowej do dluiycy, nr fabr.
2090, rok prod. 1975, cena wywol. 1;;.000.000 d.
Pn.et..ng odbf:dzie się 21 kwietnia 1990 r. o godY:. lO
w pomieszczeniach bazy produkcyjno-magazynowej
prz.E'dsiębiorslwa pny ul. Magazynowej nr 5 w Kielcach, gdrie moina codziennie oglądać pojazdy.
Pnyslępujący do przetargu obowiązani są wpłacić
wadium w wyiOkości 10 proc. ceny wywoławczej w
kasie pnedsiębiorstwa n3jpóiniej do godz. 9 w dniu

.lłltJC

a.-~ Ki~ {Oill M·
ki«. Gf'Zt. war. zak'-4 P.
k.No-*ieJ,Ul. lJ.kja (od

ZSZ -

niedojścia do skutku
odbędr.ie się o god-z. l 'l drue'

W przypadku

na spne<bi:

w-~

But.low]'), ...
Ollnlrll(o4P.Spol.

w
wa" w Radontiu ul. l Maja 53.

w KIELCACH, ul. Buczka 4.7&

u.

*

"'*'-J ..

odbęd%.ie się 10 maJa 19to r. o godz. lO
świetlicy Spóld~ielni. Rzemłeilnicuj ,.W•ełobunloo

Prze targ

HANDLU t USt.UG ,.BUOREM"

"W_CodL 1-ll 1.1(.

~ielłftwe, łUenłw

8{)6łdz.tt!lni

dla praoown&.ów i

na spn:edai

-s

OG&"NłCWNil

OGLASZA PllZETARG

będzie prądu

F.uercet.remr

Rejoa

JC'-ke

••iUI-..m.l' ie ",- kwietaka wr-

BUDOWNICTWA

~

lłOLNICZEGO

pr'U'I"WJ

w KlELCACJI, ul. Skrajna 76

te.tomlotr

~e

doMwwle ...

W

elek~el

nrtli

Suił'łCUiec

!beww.

dla

n..tę

~~}'<'łł'Od.biOI'Cłw :

Z-.pon_,

a...._

łli~}6•JMło).lo4
~~

6o JCIIIl*jeD, Kow
lł St7u.n.la d.o l M.

co (od

s.-~l~o,

as.

11, R ,_, I'n,rpkowtkiep
•łpn.rJd'-*al,uL

eDJMw._ Slowlt6.*&, OPN,
P~myatotrre). z. otw. z.-·

.........
eet~

kord,

1ł" CO!k. l -l5 Z-c6n.e prą
lr.apl.~ łuk-łaci wędliftl-*ii,

ll

Mł-10. Za6ł

lltaeUN~toriw.w.LRe

t." laue
PZCS. PU., ••
n« PltS, PKl', UP k. h
-- Zaelt6d hl. ... M. 151,

BUdoWa Kotlo•nl, 01.
Dod ł'tu.lturJ', R

Padłf5kt,. .Malęoiłw

OGt..!\SZ.o\ PKZt.""TARG NJF)()GRA.I.~'UCZONY

l7 w Cod'-

........

transportowe i spn~:towe po oenie 2000 al
u l kg bet ogumienia.
Przetarg odbf:dz.ie się 23 kwietnia 1990 r. o god'l. 10
w siedzibie przedsiębiorstwa.
Wadium w wysokości 500.000 d należy wpłacać do
na

środki

kas.v prz.ecfsi~orstwa.

Za wady ukryte i stan technicUly
odpowiada.

sprr:OOający

nie
1098·k

SPOŁDZIELNIA TlłANSPORTU WlEJSKIEGO
Oddział

w

PlŃCZO\VIE

OGŁ.~SZ.~ PRZETARG N.ffiOGJt_,NICZONJl
w tlni• !;i kwietnia UH r. o cotl.z. lł

n:. s~edai; samochodu .,star 28", nr rej. KIG 083G,
nr sth~rka .11~086, nr podwozia 36924, rok prod. 1981,
stoplett zuzyCia 60 pt.'OC., cena wy\Yoła\vcu pojudu
wynosr 8.600.000 U.
Pojazd moina oglądać na dwa dni pr-zed przetargiem
w godz. 12-lł. w siecłUbie oddr.iału.
Przystępujący do przetargu winni wpłacie! wadium
w WJ'.iOkości lO proc. ceny wywo1awcwj na j~d en dtier"1
przed przetargiem w kasie oddziału.
Odd~łał nie odpowiada u ukryte wady i us:r:kocb:enia poJazdu .. S:1moch6d będzie sprzedany 'A' takim sbnil• jak w dntu przetargu.
Dyrekcj.l zast.rrega sobie prawo uniewai:nienia pr:zebr~u bez_ poelama prtyczyn.
~V ru;e nieodbycia się l przet:ugu, w tym samym
dmu o_ godz.: 11 odbędzie się II przeŁug zgodnie z obowr :p.:u ),:łcyml w tym ukresie przepisami.
1099·k

ł-ll

- . Na Mo--

kvW.Iłlł,IS,•.o:..'M..._

lf-t•

t•-•

C'JdL

ł-~ lkflł~

w cOih.

Wotk:a.

._:t

T<*..co-

St.rodt~llłT, l"rą·

mbrirJ, Technikw-. Rolnic&e w
Poclucuceu. Oillędnt bau OS l
wodoc!v

.

L• w &00.._ 1-Ui M. f'ih. . _ ,

., u
lut

...

.t. X \"U •r Sil, Sk-..

,

cttck. • - • ~,.
RNil• U, ~(Yft• Wodo-

,.1\....,

.,. ketet.

R~.

~1.

Gr-uęb•wfn,

Zut•·

wie, Kc*QmłołT, PRIM Nle-w;achl6W',
MiedU11na
C6n,
11. Lutoer.r---. Lu·
1low;a REK. c;.,..,.., Ok. Re·
NŁew;acft16w
~C.!" joT

a.i·

IklttrłJ'*'-ec•

ec1

WPKW . . ukłt.lu bn.tC0-

11:1 . . . . .

ł-tł

• .....,. .

ul.Gał~l. ł,I,T,I.It.&o

1. S, Kru.cowa 1, 3.

e}'łl'lll'ol

w,.._

D-!4
~RM''.

SKR

Juldnła

1-t•

Jł--1:( . . . .8114•1.
. ·-·
Wyatptk,

!ł-35

Chelmce.,

Pohchla"

u-..,

~wn,.

połłehM,

Kreą,

e.~

•-*69),

(o&

-~ GOra.. rilleWiłla,

sw.. .-oq~

mt.Ja,

RuoU

Drab6w,
Sklbr. Poiiclil•" holi·
~~~

-~lu:,

(WT.tti7J:I6w,

Jtdl.ll'-el.)

w codL 1-l'i ul. &"ruUC.- s , T, !'olllwrtoo.• t, a. s,
M

'·'·*kip

S " ' Cod.L S- Ui BOk.1U C..olkOw.
~ • &00&. 1-1$ Dn• SpMdrielAi Ntewidonlr.::._ Kam Jdwica, Kam. Z71UlU.l6..tu, S.f...

......
lo-

S

'ł,

ł-tG

llił.I:)Q.itm~l

3. s, K.alc 7 tt)\q 1, s.
t, ttobek, pni!dnkole, lJ:łW.

ków1r.a 1t. Cuoł-w~J
CWrwtMU 06ra.

a&;r,, oa.

t,

łu.ndlowt,

•rmiiH'IntkowlhJ

Tndnlee, Sieft*.,, S

ronawto. ltoL i"1Jdc•j.

otll.ęc:lll"-. T~~UPieł, Słnw

K:~

w.

lt • .;:ode. ł--15
lCryMl•·
low:J l, łf. i.lob*. pa'Jflloa kandłowr. Cł>tf t Maja, Nl•w•clll~w
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31 Dnecl ł 11v.e. 2.,e.rmki wi~
b,__Y'tk"ol . Cl»jnr.

NUMER Ił

St.ąwo

Smieci

w rezerwatach
sqsiedtt.otie
lieloekieSJo
osiedla
Pod
Dolnfq
IIIOI%nf bolovon. Ziemfo
• op6vr
fundomentDwydl,
tone elernentr budowloo takle imlecl W)lmleane
' do W)'f'Oblska niur,nnego
et~•ołomu SUchowice
sto·
iq<ego rezerwot łi:Ctłny lm.
Czornockfego. GcołOSJ wo·
,t6d1łf w pororumleniu :r. wowOddlm kon..rwotorem paf·
1 pnewodfltczq<ym WoJe·
iogo KOI'IIIłeh.l Ekhtony
odJ wyrOtiJI .-go UOIU
,oo to syponie od slrony
nieJ dolnej UłŚcl
kołfl;o/omu
(klłl&j: dwu dol-

s:eckmdz.ieslqt~ch
pny ut Biesog został
t}'Wowony. ole dti~ znów

lotoch

teren
uMtrl·
WJWO•
iOtW .aq tu JÓ.iM odpodld, np.
phłsld
pofo"'nierskle. loguHa
to,

zno;dują<:emu

LUDU

s:c w .aqsiedt·

twie, komunalnemu

ujęciu

wo·

dy. Bukówko. Tu znojdujq slę
wyrobisko poebplootocyjne p 1os·

.lPortow'O·relrreoc~jnych.
ole
WSl'f'Stko tostola IOSJ'PO<\e pias·
ltoml połormienltimi 1 kielec·

ktc:h roklodów.

Wprowvdrio

te·

ren ten tostoł ~ony, o
Jego uęit poratło ln:l1111q - od
ub. roku Wf"!oti się tu nadoi

ł!::;m!ntod=l' b\,d$n:C"!.ro~

c~iej
mtoł bo(t pomnikiem
pfiYI'ody. Został tylko fragment
'N)'chodni Hol. W-,doje się, łe
warto wrócit do koncepcji u·
nqdtenio tu choćby skromne.
go rt-terwotu gcolosrle~rwgo.
Tebt lrdjęcio

GRZEGO.:Z ROMANSKI

<ale

l elementy bu-

rał•«'\:o

, oby teten lel'l lOI!ol U•
owony no totJ:t lfltOW·

wgodnle :r. pod·
l uJto'erM,..II'l. Wlch:l ki
;et
wandali. Pnydaly
komW elementy ogrodzenia
łlco. 'Wtod:r.o miOłto pod·
decrzJ• o wykonaniu no·
ogrodzenia }eucte w
" roku. oby utrudnić. :r.wlou·
d'leelom, wstęp no ten nlo·
rplenny'teren.
[hltlo W)'li'JibkO jmlecltnoJ·
s!• w zochodniej aękl
otlnnl. No Gruchowce w IQ.
b 1!edemdziełlqtych tOłypony
nl'eayt~ny

h•iadcz.cn!a. Na w.ka.l.-

proc. z t,~o tulu
wy.t~z:ego
wuGSta wynafrodzdl w IV kwarhale ub.r. nil
to prr.ewldz!ano przy podwy.t.
ce grud."!lowcj (o 86 procJ orat. &1,23 proc. jako planoweny w• katnik wupstu WYna(rod:t.eń w ;o~pod.orce
u,poJecvnlvnej w l kwarlo~lc 1990 r.
Acnlcnka
1;1. •
Ostrowfa
Swh;loknylkle1o pyta: W martu po ra.z plerwi!Zy o\r:t.ymalam
~mel')"tur~ w kwDf'le 1Wl.UO tl,
bowiem

,.i,

ot

1!0
IV

r. Wynika 1 '"10•

lł09

nik walornacJI pocL Lawy wyml.ar..J 102,'11 proc.. •klada •lc:

boło!jłOnu

pqd~

p~ly

prz..,ll:raruJłlflł

słę
Dl~

C.'nlk

porcJ~t7

l

tł.

poll:~·d'zona.

bardm

q

\llltie duH dyaprG-

Odpo"lad;tmy: O!loby, kt6-prz,y:w~ano eruerytu"! lub
blei~c:ym roku poblenie zwa\ory1owane ły,•lad
ctenia. rodwytka jest u:r.aletnlonn od xmlru1y u:>tawy z: Ił
arudn!a 1932 r. o z.aopntn.eniu
t'meryt(llnym pracowników l
Jeb rudUu, Pro~kt t,lot:h z.mlan
j('~
ołx!enle
roxpatr.rwany
prU"t Sejm RP l prawdopodobnie w najbll!:l.,rll'l cu.sle
I!Ot'lan o:> uchwalony.
rrn

21.~3

rniił

Bronl..taw K. z SQddno•·a Pl'ta; Ma.!\\ 79 łet l do 1111 r. pro--

rn:~~c;;.~::!"~~=:-k:

l

zaml..ultsłrom

nem.

Sł7u.ałcm,

wsp6lnle 1 .,..
te zmlcnlooo o.

b«nle prxcplio.f o emt"ryturach

d:a

rolnłk6w,

c:y

pn.yałuJuje

mi •rrntrylun?
OtlpotĄJadanly:

Od 1 kwlel-

RUI 1!1'90 r. w z:cdt w iJ de no-

wy pnrt>is
doiYC'II\CY osób,
kt(x'e prr.ed dniem l styc:znta
prz:cka:r.ały

UKIO r.

C'>!pod:lr·

s\wo rolne w jaklkolw!ek ~16b przewidzlany w ustawie

(w tym tak:ie w drodu spru:da-.i:y) l o~lqgn!!IY wiek emery-

tably lub ZO$\aly zalicz.one do
I lub 11 grupy inwa.lld6w. JeiE'IJ o,oby te nie mają tndnych
włli'llych _,tnlych iródel dochodu prz.y~lugu}c lm emcrytun
lub renta lnwaJJcU-ka w WY!O·
ir:ojci najnll....zcj
emerytury
ptllCOWII!Cz.ej.

k0fl'llenloł0111

lltkO!oYCów. Blesog,
~

Na

Tl'lll od l łlłya:nla br. W IJ)O·
~b proporc)onalny do pobie-

lląd "Wo=tklpr;~:~~~;a~

l mi'ly

runtc: w

Sicłan R. ll Ru~ek py\4:
ponąUnt luteca oln.yuuałem
tya. zł 'llko wyrówoanio u

wynalaru rent.Y1
Odpawiadamy: Sprawa ta bywyja.łnlama w .,K;tctku".
Kwota wyr6wnani:l 120 ty~.
zl s-tanowila jwl:r.dc:cn!c jcd!lO!'A:t.owe l n!e pod:~a:ala \\'liczeniu do podstolwy W)'miaiu
emerytury lub renty an.l w caloścl. ICli w e~łc •. Natomlut
v. )-róv.'llNlie tej ulecl1l6c1 &Q·
!!'lalo uw74h;dnione w marcowej waloryz.acjl ~roerytur l

l t . .iedlo Pod

płyty

II JI'Upf,

p~acowa11

wynaaroduonle, aha

tu~

r:b
e:~e;;~~u ·bł'~~!i!u ~:::!r:~
t'Jr)l
mln

Odpo"ladallly: To!.ll, .)dłl 9kre-: .r.atrudn:('fl:a wyno"'H ~o

najmn:ej SS lat. Na!cty Jednak
z.at:\acz:yt, te emr-rTtllry W7placa się w Wklej ~:r.meJ wraO'koki Juk l't'nty lnwalkb.k:e

1:'1 jui;

~olo'bud:;'ion~it:7~

1:'0 a1anowl •
pf"'C'. molfb dG'.Ył'l>o:l.łdoOwycb u.robli:Ow. Nllo·
~Y. ll:tore ..,,p6lnle ze

mlul
nmłl

\Ur)''

lo to l.n. U. Dlaesf'lto WJ kwoty
ole dollexono mi do l)Od.l:taw:r

·q. Ale W)'fob sko wypek\ia

rencisty

bleramreatę:io11faJkl~lt4:•~
py. Czy mllłU prav.o do em{'r)'-

ky"·11rtal

1tid~~OU:~~~~r.o~~t~
ołog;unego

Kącik
OoJ.tustaw M. J. woj.(o.,.·Oduwa
pyle: W JI'Udtliu
l!llillt r. ~onn:rłcm ., lat i ponooro..~t.:cco

>.e za kaidl' mieliiiliC P"'J'llluJiwa-

~ :c'~;:'"~st:n~~iC u'l:
byt

STRONA S

lrów kworcytowyoch. Teren młol
byt pnunoczon., dło
celów

,...,eoqJny,

wspcnloly

teł

nte

k ę, u' wypu.,u:.:r.ony :r. arentu po 48 god:tlnaeh (nawet bex
nnrtla,u:~:..n pal:\ po siedun!u) móll zec:r.yuat od poc:ut,t-

jeJł

f od łrnlecL 'w'prcrMtrfe w

ku.
l.teJ.l'~

s fut*dl.
1Mle o tym powleóx:ef?
rybra!lo mn!e a&odnle ~
Tel s:p61dtiekz..ym 1 t1lq:odme ~ nlm moWa mnie
lat. Ll&ta b.)·la
C'&J'mj
or'11alnrm, na co przy.ta.
·;a.Ja

lmr, Jakó c&Jonltow:e

zar~, ~'f u,poko!ł: atmosferę".~

Ona &lę chyba nie Ul bar·
Ufpokol.ia, bo pan N,.
.fn1 wn.('dł do &llilinetu p:t.
• pruA"._ m6wl, te zb!er:lł'lo
piłoy, nlc uakając Ich np.
ca tronumil, mau..ml, war.

Sieft*~t,
:;~.j.

Jlcutltu. N.e opow:adala
ll:oleeom

'

,,SOlid.:imołc:l'',

siartuJe na kierownlt::t.e

lię

ie
~ta.

nowisko, bo prz«!d n!e c:hod~lo o lunkeję
rw;ą*O'.V~
Aboolutn:e n!e optowala sa
n"'lnien!am:. Pr~ciwo!~, ma
w .swoim progr.a:U.:e, pr~d.
'<lawiooym Radl.ie N:ad.iOrcu:j,
pr~JJ"t:ję nawi.qzan!a kon·
tak.t6w ~ Tereno-Nym Biurem
Pracy. by orga."!lz:owal: robo.
ty lnt~rwCncy}ne dla ret.luko.
w;lnych cLlonków t.all'lgi. Ow.
nem, !ly~l.u. plotki o tym,

robota

S

~~

alach. g.;;I.L!e

nro~:ml.

1 pant Z..k.. Gdy prac:owni.lt
ilh;IJ &!c:, czy u,tę podplt.al:,

bywana c.o. Pn.y tym nt.
nło o pnywr6cullc pońl
r:~.nko,
a naJ)isano na
p!e, łe chodt,i e powrót
rgo

zar~du_

Pruwodni«-ąca

noiQ:dtu -

la Jez!orek podpow.ledlolate pluqc: .nary s:.o!'Z,;\d"
II na myłll pre~.es Sza!r:lbo o ni" caly a.DI ebo-

ml.

r:~~~p:ef :zcfr~~%.
0

faktach. Nl~~tely, nicz,ca:o
na na plłmle. Panl prez.ea
. twierdz!, ~ nie posta<ano Jej iadnycb forma11th tnr:r.utów, Sama ~;tarala
tę 1 n.imt upotnaf, ale b!z:
11!

~m:erz.a wyrn~c:al:
lud:d.
ale wys•ano je z. palca. M~e
wyn~ly stąd, ie na po$ied:.enlac:h poprzedn:c:go z.arz.:}du

ie

ro:r.'A•alaoo taką

kon 1 ec:moił.

PJotką }e!rt tet, ie n:e bęcbie
..c:r.ternuUc.i" ma
:r.mtnt
wypłacona 2.5 kw::etn!n,
tak

.)ak u.powladano. O swej

prł]..

cy 'IWlttzkoweJ moU! powie.
dzleć lyle,
te nlc była -ona
taka Jla skoro nie wywi.1z.aly
alę w tJ)Óld~elnJ
an!.mor.je
mlc:d:r.y org.ani;:.aejaml, n te bylo
rewindykacji o maj::;tek z 1981
roku. Co do W)-bo-rów, uwn:la,
te knndyda\lki miały równe

1:uuue,

a n.a·,o.·et poprl.ednla

prc:r.es- byla w bard~ej upn•.rwt.le)owanoj sylucjl, gdyt
w•z.yscy ją mali. Xledy jed.
na.k
pn.egrala
natych.mla~
na~iQJJcz.yni z:aprnpO\JOWPia jej

w.pblprru:ę
Spotlulla a 1.;

•

:r. od'fl<lWJI.
Ur•zula
:l..ak z.a1ł.a'1aw:..a
s!q o ~ t.ak naprawd~
chod:l. O to, te }c t u mlo·
da? l'tt'!t.ell S~ranko miała
21 l.'óit cdY oblc:la tę lo.mke)ę.
o to, te. u krótko pracuje?
JeJ poprwduluka l:lklc n:e
mlala dluaie;o ~a.lu. Tyll' 1c
wÓ\\'Ctns nie bylo mocl;, na
pi.JUety, na wymu~tnnle %.m!no
kadrowyt:h pn.u podwlad.
nyr;ob.
Nie
kwc~tlonowano
kandydatów na k!erov.rnlcze
.!llanow\.slul. Skoro na~tali, to
ro1;umialo alę, te powinni s.o~
tat. Z:agro.ten!e dla ,póld:&.lelnl a wlaklwio dla 19\n!ej:,eych w niej u..-tyal:rch uklad6w, przy~1lo wraz. ;. ,.Solldarnolicl~".
Ci co pr<l.)-w,lo'kll,
te WH.Y•Ilco TOb! s!q ,.tak jak
:r.aw.• u'', ei co w rótny '<PQ·
::.ób te póldz!elnl k'>t~'\'t:ali
poct.ull s!ę u;:rolent. Moie o
t.c chodt.i?.
~wn!e prawda,
jak 7:WJ'kk, lc>-'.f ad:z.!d pośrOO«u.
Nadal ~lt Jednak tak, ie
z.wfJfennic)' popu.edn!ej prc·
:a.H AO"'Iall Jłr&,Y s'wolm, a no •
wej - pn.y awO:.rn. A tu
prey,t.ly śwl('la,
w c:z..a:;le

ll:tórycb y"·:e~anoe:ny stół J.a.

tawla mle.•:&knnkom Bu-ka
.,Spole,•l''. I nie wiem. ~zy w
fe....""'ru peraona!:uych ro:z.crywek:

P.1n Frauclu.ck plne, łoi! do
jego ,,ma!ueha" wlnmyv.-:mo a!ę
w!elokroln!e, n.•)'klc po r.,..._

I.;Jf10Jd:r.ie

•p(tld.l.!elnła

wywl.q-

11q z. tnopalrwnla
)ak
r.alety.
WIC'm na.lomiaY, ie
h.:n d{ol w PSd nle by! okr!l_.
gly l nJe le.lnlo na n~ ja}ko
:c dQbtJ.m[ iycl.l'niaml.
&.;Jl:\

ANNA KRAWISOKA

D ~~~pM ~%~~-t 'k~
(naz:w:i.,;"ko l

adre~ znane
:r.wrana d~le wa:r.~
Uezbf:: krnd-.-.!t"'l:y l wła

red .. kc:jl) ze

cając uwagę
t:lj~c:}

Sknrt)"~lr.:a,

mań do &amoe:hod6w, n:amawia
mnie, iebym w lntere,!(! po.
szkodowanych ł m l e l e J wy~tc:pOv.·al, domagaJorc .11!<: unłan
w pr:~wle karnym, 'D jui H.CU·
gólntc w ty:l1 ni.e~rez.ql>ftym por;lanCY.v!cnlu
o .,cbwUowrru

:r.aborz.e mienia".
Pi~;:ałcm o tym n!e}edllokrotpodtn);ny~nll mq opinie

ni(>,

ludl.ie, lrl6n.y podli ol'ia:rq
.,chwilowego z.aburu m!cnta ..,
pr%.,) CLym .,chwilka" ta, trwa·
jq~a
R!ekiC'dy kilka \)"(odol.
kończ:yla .11~ z;y.·.)1de w };.kiejł
sl.acj! ob61usl, s:dz!e n!e tylko
wymieniano v: :Wc.ma~owanym
przez: z:ł.'>dl.!el aucie ~!Cli b!ac:hy. !ec::t wręcz wykooywano
J:eneralny
remont
Jihllkti.
Ws~tko lo duto, n.n~;et bardw duto koaz.tu}e, stqd najcu:_ściej wlnJc<lc~ oweJ kupy
zJumu nie
korzyslal :r.
prawa wytoc:r.cnla pro~e~u
c:ywllne&o
z.lodzlejowl, którego akurat
c.apnęł.a milk:j.a na PiłCYTn uCt)'llku. Bez: proce.o;u zaś ,.thw!!owemu :r.nborcy mloo!n" moJ.llll w-kocz:yt na puklerz.. poniewai c:iesz.yl ~;ę on na··:z..1
wla>tloklą ukdwte c h w 11-
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b'cCu mnWJ &z)'bkl trb)kątoeJ
od &tturlY kierownicy l ,.pOi·
n;c.>J klopot, &d~e tak<~. k.uplł,
bo chyba metoda wlam..Wa
j(ht LLka !ólma w Skariysil:u,
jak w Rudomiu l Ki~cac:h".
M:~ J).lll rację. co <taś do !!:&ybt.ołt, to motna Je kupif w sta-

cJI ajcmcrjnf'j ,.P.:IImoz:bytu''
w Nlc~."aehlowle oraz: w prywatn,~o·m
z.akladl.!o
panów
Formy i G~•lorka w Cedo~.ynie
koło Kielc. !\k\ualnyc:h e«J :1!\!

W 0Z7·'~· o,~~~~~ik:~~
t\VIc.tdUI W liście, te lit-

totnie llkr~;ył.owome ul. 'I'T:u!·
claków· t ul. Konopniidelej )e&t
niebez.picczne l ·dJ:atego oprOc:z
kodelc>'I)"NY<"h Ulak6w pklnowych ".top", "U!illP pte-w-

ł':t.elhtwa

przcJaukl" l ,.inl1e
n!cbezpi<'C::t.tol'l•tvro" wn!c..qczcno jeo'u:M dodntkO'\\'fl 'Lablkę
wypadki", ul na je:ufni naMalowano :r.nnkl ,,stop" z lilrlt~
bc'J.Wt.gl<:dn~o ut.nymyy,."all!a
"'~· Kloer'O>wuik wydz.lalu Z&a·
d1.3 sic:: ~ moją propol)'cją. te
nn 1,\om "krz:y.tawan.lu kon~
na jo. t •Ytnallxac:ia św'.ellna.
Mjednaki.e pl•:r.e - kood.r·
c)a finansoWa UM w c:hwUt o-~JoCCneoj n!e po'LWa\a na to" M,.._
te ~wr<M:it "-k: o dofinansowanie do PZU? Pr7JCCiei mOCil;
tam pollayt, Ue k::h kontuJ<~

:i'n'i.!k~Jin~~~~i':;m:f~
rów.
Nic wolno
ttro·-<tC: P!Lil.ll.

pndał

duchem,
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~opro ·

wy, mJn.

aolololy

rolotwlone.
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Igłosile

Meie OPZI

:zbpt

wiele tenud 1 ".et...s;n
- Nie. todnych nowych roU·
cuft oni p retern~ nie t91oUo·

k'"'t· Ale JpOiród 12 po:;kllo·
tów, obejmujqCJ<:h n o l w o ł·
n i eJ 1 t e
problemy tyciowe
płO CII)QC't'Ch \ wełerCMlÓON procy,
łet6fa
pnelkkWłiliifny
teucu

prud pierwuq Wrq rootm6w pu:ed ł l11tego - uwtgłędniono
dołrchaos •oi.dMe 6.

- ,,",._m._.,. re •
onz ... • .

""";.

,dał

- W go$łe p•erwuej tury .Ot·

mów - tollultowq wyplotę Pf•·
mii l rtOgród 1 tflltu, Mzed U.·
końuenlem bilonw 1919 f, nę
kiowq Vl\oonę r.o1od obloc.r.onio
lunduu~
.ocjoltleao, ktOfo 11·
Wf?lędMJ r\Khf łnfiOCfjnti--~CO•

we.

OfOł wstrc("tCJn;e wprt~>WC~dro•
nieJ oplot za pobft w MJnołb·

ńoch.

Nołofrl;cu.t 10 ltwiełnio w.r"'-o·
,,...,_yto.iecwlf991r.ro~~

ni• •'t- ..,..enciel- r~r1·
zocjo rent i ernerytvt, ~-dt
wortoić w I">JIHłilu do mometl·
tu, gcfr b'fłr pnr~o,.one, U ·
1toło zdepn::::joi'ICIWOrłlf.

Nostępnie umono. ie do koń·
co kwie\rlio wuystltie lO!egtokl
indeksoc,)ne 1 l "-ortołu w 1fe·
lU budieiOWf:j IIIUUq bti WY•
p\OC()ne. Domogojq łię tew 3
piOC-niCJ llulby tdtow:o, O•
iwooly l in. Trtebo lei b(d.Ue U·
wtgłędnUJt: l)newklrwonq tnfło·
c:ję lot. oby
PfUCo-icy dery
budi:ł!'loWeł
nle tylko .,no po..
j)łefłr.u",
oie W rtKl,.....S\okl,
c:ryłi no bieiąco, roslołi w br.
J.łÓ'Wrłoni w J.orobl<odl t ptocow.

nilloml dery p+'odukcyinei

l

łneci

w ldÓf'tr'ł daJ.
nqdem, k)
toklodonł 1t10Y;woicl

tentat.

9Qdołiłmr

s;ę

$t\I'Onenle

lOil«ell: płentii l no·
qo5koJ to 1990 r. n•e da-

wypłoconio

lłród

1

piera w pnysdrm ro«v, o le klkce'rw"te, po półrocrv uy kwo1·
to!e. Wedle Ult'Of't;O
bior~two.
Romto111ioło

prud 1·4·

laEHA SCHOll

"Dom Ksią:żki" w Opatowie •.•

Spora grupa pnedsi.ębłorstw w wojewóchlwac:h,
k.ieJeck im i radomsitiłu J ~Sl powiąxana s budową elektrowru jądrow~j w 1;arn.owcu. M.in . Cementowni..!
Malogosz.cz." jencze wczorAj SP[Zedawala tan\ s~
~jalny gatunek cementu, Huta ,.Ch"trowi.ec" - slal
jakościową, Pr:r.:edsiębior..lwo Transpodu Energ<"'lykt 7. Radomia - usługi. przewozowe..
u b .eatrm rołtu na teJ
budowoe prOIICOM.UO o"k.
1 tys. ludll. w tym w~e.
m.In. • ł(,e.;c,

W

J~iai1Jt6·,y

hl

Rallomi.JI.

Kod.en;e, &.;u.qJ<-

.ka. Re::di.a.owJito M 50 prr..e-\1J!~.ot•tlr. Jfikn 11 ltlerow.
n""-6w
rubót
PotwM".«i.e&•:t
Prr.ed..l
Of!>IWa RobM intynlec, jnJ'eh w t ami)"WCu łni:.
Jullu<~.t B•eroń 11 K iek w wb·ech~n

tt·-clldniu pn, jec:tut

-

w

~wk,

~trlii

pny•tl•kl p•ldl.ld e:•erJ~tlt
ld ał•nt•wej, • lyste:ca&eh u.be•Piecui rnkt.rłw w br·
k•u~t:h bud•w' te:J
clckl,..w•l. a " .. S.• .-4·
n•wr:•, •

der:,t,jęT

wy

cementu. •lali,
uu.ądr.efl..

ln.:lk"r•J-

Wy okot

cr<~-

m!a je'ł.C~ dy-k.rluj~. .a!e
budowy praklyn.n.ie jtd nie
ma. Zo~lala pon.ucona. ff1e·
M~
J.. dnia Rłl d&i.el!. lirmy
ubł'OIIly 5W0.:t:h lud?J. 5pnęt,
IWiłerJaly i t:o rniaJ1 pod tę
kot·-

-P••

.-..c..-r~J'

je1l

swet.~lem •

~WJ' l llb.le-

fWl.dUU. pl.C, W.lo('J•t Cf"n Mil·
terial6w l robeR t &r.Tłlk ·l ro:.n:tee t.adi~Uen>e
'nwestQu
Celwraht7 wyktlflawc2 ucql
trar:it mol.liwokl ulreyo'W\1•

w1soko twalll•owanej k:.dr-y. W:elu ludtJ 1. unłk~ow~
specjałi~:~.d4

wtjecllalo

Inni

granic~:;

porr.uclł,

t.3

Wy.

po>e"f4('ku ltw.et·
nia 1990 roku w 1..l.rntntfc•J
xo:>talo 1300 awb, z. kt6trch
500 1acb dziel1 bedue r.wol.
b~te.
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- w
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Ułakaięea. ...
• ..".,, dlitł cna U &fn!il
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Sd• .-«Jo-ia d«7ł.lę t
k . . l,_ .........l. l ....,.~
.;. reałiaat:Ji dr:r.tc..w_. Jt

•• lk-e:r&Ji.

•rewd. Ce

wW~

- Xaolt<b deerr.Ja - l.4 ~w..
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c:l~o ulej bc<i:..e
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ol bnyru~ WJ'datld r. ~
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n~

ruf"

at~llie
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~iwko
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,ne•

bluł.r.-Ju::je,

wie.M

.. uetonym'",

k.,..tt•llli
dpiluk •

w

trwa~

&{IOęt,

P')fwcoo.r

W odkrTt!clt.
belonO'VJ!t
po.mle.. m:•:Llach reaktoroll'lll
r.rc.biło )Lę Jus jezioro. ~

nym-a

Mo;p)WOin.;eniu..
boJdOWI
w
lł'łll rolr.u. Poleo11 by .. M·:J•

7.1elen:rck,
tMew iUt

rnat«lab'.

shh&noki b1t.eJ cą łntw 1
dt>-CJLji. W~n n~lomLaJt, l!
dJpt'OWad~.e pls.eu budo-.1

o\Le•••d w
Pelftid Parki

\\'ldol w,

16w 1

Pęocul.A:l

ft~l

r elKid Akad\"łii.U
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w

le"cji

- Nce podejmGW.ałeln d·rbrowoln:e ~CY.tii o w..t...-.•eniu w ~t.eregc be.trob>lu~-ch
Po p ro tu b<u\k praerwitl t !l~
nan sowan:e bud!)WJ tej C:·
lektro·vnl. W1lr1J'1nano dn;h.

Fot. A.

ma)łkk.

ll;rły
...awallHI. . . e. •~ ·
old -c:ed•ie • '"erw.tor•
llare•••trame• .,.",n....te·
llie pierwJUCe realiWa ... 1•.
Ie a:u&4pló w lltl r. . •
- N.e n:uQpl. Ił ~r:ruJ•lia
l NU rotu pod}tt.o dtc'TP.Jt; o

Jeszcze wczoraj
~~_.:;:'.::;·~~t::"..~,: budo_
wali
hl

-J'":it PUJ'byl;c.oem kultury .t Pflwd.t.iWt'CO zdane111a. Sprz:r~ temu
z.. ak.;)laite epaoowanie lui(Clllnllieco zawodu pne~: •7łlłCI.llłe ,. . .
k 4 q i '>Co; • Jtl ki~waokte111 p. J'~jłich<!nt lUt a.!lt'.

!1:• ,.nar.. wi411i" IHI4•wę w
1.a.r•-tu. W aWe1l,_ ntllw
IJ:rleflł •• l.d .,., . ..,..k. S" l!t
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do \lJIIfV n.p
b e11e'.) I"Oku
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lam k lku dutych lir•
rernonlow -bud••Nial\)'C:h l ,..
rz..tdkowych A por.a t.rut iłJ.
u.ałe.m w ub.cłJm 1.7&odn•
a Ct'ł~Ma,neao inwestora b.t...
dcrNy, t.e ly'll ra~~Mt acode na
wr.nowienle roblit ~ "'•
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