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remu na su:zecińsklm largowiliku Turz.yn jeden :r. r6wnle anonimowych sprz.edawe6w zaproponował nie tylko pl.!'tolct
na sa.:r. bez
zez.wolenia, ale
takie sprzedał piatoletu maStynOWec;o t_vpu .. kałasznikow'"
:~a 5 mln 11. Ceytelnlk ów 1
o!erly nie skorzystał. mwladomił natomiart o lej niecodz.lennej afercle rcda:tcję, a nie policję.

węJaa

MSW Z

lłJL

W laform&C'.II. kłir11 mł11ł pehlletoh.k ud ""Yhblu •praw we.
..-~:u:tn~~ytb l\ aaorna-ltuabultiC"t:o 0011-od'a A•l• lllotnlcutr~• W.
h.aOI"alow, nlot mi\41 aię dok,d 1111~ lilyil: p1"X11iealt"nl Or•lallłt.
• Zdanic-m oltk:rwaloriw polłiY<SJ~Ył'll wp("juje Li l wy 1 Pf'.
duar,\11 łC..-yjokll mOI"II ro1p00~ alt; ...-ndn.lc-J nil H1~..-y li·
lt'l':lko - r"'•ldecllie. W indo; do Mo.to•y udała tólę l'r u pa rlulper.
""'' 1. w·lup"..w"nin-.C"ym Lliewslllł'j łła d y Najwybll"j C..rslavurm SbnkleviWIISem, kłira pnrp,.wad1.łi k•-• Uarł!s •
pneQtawirida..U R FSB K.

•
Obrr\\·anl~ rlullur, pow•dd• i koldat ,..,..."...,. potlziemue
u l,.dnla ly we wto rt"ll tklP'm ralo"nin)"m allf'je )IOm~y w -....
• ·h·dl.onyo'b pnra tnętoh•ule llemt pelnwa)ch re)ona o.-h Fili plOl.
Od pltti'IUI• katulro fah,,.,. tnc:a-i~•la dt"ml. lllere wy da rsylo
ah: l i lipea, filiplitakle iMiy l uiJ •d-nno.l..-łn.ne urc:kfol rowab jut
•
łit)oayr b •·Muou;i'IV 11'04Iitn>ll)'th. :t.aneiowa- jut l . . o f iar
lmltrleluydal l Wu~rinlonyd:t..

REGIONU

Z:S bnt. obradowal w nowym
sklodLic Wojew6ch.kl Komllcł
Obrony, kt6nmu pn:(Wqdnl·
ay wo}ewoda klt:leckl dr JePłwko n lla.

ad

Komitet alano-

~,~:~:r~~;~~~:;:
komendant wojepolicJI, ~t Woicwódl.lr..i~ Inspektoralu Olrro-

akowe10,
w6dz.kl

o

niepokojące
u.mano
Wltor.
pnea;\qpc_&Oiic:ł w
tyo1 Rlclet·
nlth or:u r.mnlejlwnle
.!~
akutecznoki
d1!alaoi• orcan6w ici1anla. Z nacbiej~ odnit'·

;r.fi:~=!~~0~=
operacyjnych.
Pnedatawlclel
mon~~:dowea:o

Sejmitru Sa.·
GomapJ
-~

~j.;rll.:il~!m:.~::~:.'P:t: .r:='--==~e ~~er::
~~:.~~:a~~:~' K:: ~;ln:,J. ~~:::~::;~~!.!f~

Ukradli Stradivariusa
Na m!ędz.ynarOdo·,o,•ym lot·
nisku w Lo!! Angek!s IkradUono we wtorek Krzypec, wykonane prun słynnego lutnika
włOJ'k;ego Sł.radiYariulla. Wartośf incttrumentu m;-z.3eowano
na
$50 tys.
dolarów. Ich
wlaAeidelem by!
światowej
sławy skn.ypcic Er!eh C:ruen-

mltet.u Obrony orar. przyjdo
plan pracy do końca 1990 roku.
Oł6wnym
tematem obrad
były IJJ)rawy dotyexl!:<:e; miejaca l roll tada.6 obroon)'ch l
obrony
c:ywilzlej w
nowej

atruklurx.e OfiOnluc:y)nej lere-

nowej rur,dowd odmlo\atracji
OCÓiaej oraz a&m~tnlldU tery.
łorlałnca:o.

uwa11
~wl~:«~no
ąr•wom upewnienia beąlłecz1tłt.1twa MObil:lego l mienia
mieu.lr.deów wojew6dttwa. Za
Wiele

odd~iaływanla
nr~:o cmln .

a dm.llllst.raeyi-

Komitet poparł wnloUI komendanta ""ojew6dz.lrltco poilcji o pnycpi-=uonJ. W)'J)OU.tenla
jej w
o4powlednie

iroclkl

tlł'tbnJezne.

Uznano u.

nlezbf:dne pozyaklwaole aor:alo\1
publicznej dla poparcła prudalc:vni~ podejmow&nytb w o-rnawlallyrn uałlrł"'ie tak pnez
aamoJ"l4(!y l.t'J'ylor1alno jlll: l
policję.

berg.

Generał
.Gorbaa.ow IUltjprawdopo.
dobnlej chciał U"Obif ustęp
stwo konset"''i~. która :tarl.llca mu ni&u:uni~ ~
l
.s2uiby b~pieczeń&twa"- wy.
)aśnlł Ole.-- K &l u1i n decycr.,ję
prez.,.vdenta ZSRR, która po:r..
bawił-a
J o .topnla 100-ttal.a.
KGB 111'S2.ysUtlcb nagród. Jak
powledaial w wyw1ad:r.lc dla
litewKiego tnodn.ika ,.Atcimima.ło"

klo.vany.m

(odrodU!IIlie), aąlytu
.Q.Ji& ~n -

Jekyn Ra.ii", ,.Gorbl-

KaluQin o KGB
dC wnn*ieb do kTyt~~o.
wacia ~GB. Decyf.ja t.a była
motliw-a b'Jko w tu;Jrn kra._
jou, w którym m6wl "ę o dernokT"Gcji, a w n.ecz.ywistOI!d
Dił P')f~Wala ai.ę oblJI-'atci<Jm
awobodnle wyclanat opiniJ.
W.iu~ jednak w \o - pQYłie 
cWa1 KtłUCin - te KGB pod.
JM)llącll u }e' alę

w

kcńeu

pra.

ar.

wu i

uer\ł.meqtowl. a nie par!'
..B11em PI"UII- Gol'ba_szo-

wa

re.Q.ł"H}<:I).owany,

jeQ:J:ak

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
czo;w

ehcieł

tmwl!d.

m iedlę-

-.dał

ulkowicie

.,,,
..,,,,,
\

z

,.K1.1rler Sz.cz.eci.ll:>ki"z.2Sbm.
publiku}e anonlmowq wypowledi awe&o c:r.ytehlika, któ-

DOWJ'

l

•'"'J·

Skariy!ir.u-Kam!enncj
od-byly ~;q urocz.ntośd wmJ·
rcr.van'il aktu erciteyjnego w
nowo budGwony kościół pw
W

BG~klej

Komisk

,.SOłidarnolt".

NSZZ

•or Geremek f ll!notor Uch
Kocz111\łkl
(zotłępca
prze·

nojć" i WV~1'1.U'fti przta lliq
JIQrlBmewlartw.::e m.6toili
- SłCUłOWiq ~dnoft. Czy uspokoili MI, .te w ołlozie

e
e

Ostrobramska
Matki
1kiej.

pruz

pTZIIQOtOWGiłlfm

lak ebperymenluJ:~~.
la d~af.b ora1 pomiataJ!\ pa-

:dólnoki literacide i kro!amówcze. U\cga mmił:IRO.łciom.
MWe dokon(l(! tt:ieikk:ll rzeclql. Dzlecf będą mu poc-iechą
i lródlem •z.cz:ękiL Kob!ł!lo jelit dosk.onolq wvchowcwccy·
pit!lęunUirkq.

POł')'

do\Dii'Ch

błontwa

Kto urodził sił: dnzll 16 lhM:a jed rezohdnu,

i

i

Uk:wldacJL

(cu l')

ł"am lobie, prognie wład:u i

nią

!.eJ

,.."-,..uu

decyzJę.

Twój

wyda-

PrOiłmy wuystklth ch~tn)'eh
do prac7 t wap6łpu.cy w ramach takiecu Jtowanyaunla o
1JtllliZJinle li<: do komisji uagrallltznej Heclonu Swil:tokrxylkleco NSZZ ..Solidarn*" - ptae
Wolnoki J Kletce.

na u.

kralnie l jui d:ill ~t bard&o
szeroka l wy)l:racujące pau ramy pracy tWi~ttkowej. Chcieli·
byśmy jednak ll:onlynuować ill

Kpin y z

et:łu

ne,\
orcanlucjl, kt.Or~
tym.
etasowo oalty ..·amy
Towanyotwe~n PołftOQ' Połakom na u.
krainie.

PtNM..~nl

mh.'llk.&}llcyml
n•
Ukralnltt.
WspG!prac• la re&Ji:ww&na jest
przede •·uyai.klm 1.11 poliredntctwem Polskl~go Stowarzya~cn!a

ll~~:plć

prderencyjne~ro

traktowania
u161
Ulepoliw
;dyt. Jak pownoechnie wiadomo.
brak kaplUlu na ekonomJCUlle
wl~ bardw wy·
dzłerbwy, moie'
wieltt kadr potbawić pr~~;Cy. W

Rada IIIO'fejmle decyz.}'l: o pr:wr.ajli:pltj

tuowane, PóWeroty, którym
prz.ysivr;.J;e renta rodunna

S karżyska

A pel do

" Wiadomo ściach"

!Wd pro;ektnn
o zwiqzkach uwo-

u•ł•WV

D.te ltlrZ.Y!!J)'Wa!y do

)ek

Wczoraj w

Klub PorlamewlnTJI.ll OKP
d~skułOWGi

wi~

Mici:kirJ s!-. "~;tt;=r. ~~
IIJK'Iem:
t

tej

zasiłkach

Zcon:'ł(ł

~~::;

NUMER l'n

poc!otra{ll

)ego

~i1s:k~ z.acrani~zna"

-

Olłwladez.yt,.

Kaluc:ln JtwierdlziJ te KGB
odgrrw.,. wam, r~ w cląte 
niuo ZSRR do Y~Cilowania
xwler:u:hll!ctwa nad republi kand nadbGltyddmi l

stan

si~

udowodnić, it teryloc'h~m Lot""'· Litw~ i l'atooif jest ..,.,at_
nym obsun·em strolegicm:rm.
,.Proazę ml wienyć powie.
Mi~ ie KGB nie będiie
zadowolone, gdy kraje nadt»kydr;ie staną ~ę n-~łdne'\

·'"
"'

..

"

,,

m

St.OWO LO'DO

STROMA l

Wotum nieufności
dla "Solidarności"
UOKO'łCZENtl:

ZE i:n'tt. l

dlo procown·:Ców, co 1ostolo u-

n:eufnoSci dto
n•eittdrych •wajch be1poł•ed·
nteh pnelotor.ych. Informacje o
tym W'fWieuol1 no tobl•eoch O·
glosten;-.,ch,
K~lcurencJjny
JWiqrek rowodowy
procown 1k6w ,.Mesko" •rsloSOW"OI protest - ,.tolo:ie f01'my dft~lo 1 •,oki
-'qlkowej pogo~tofq stosun~l
międ!yludtk•e, w.,wollłjq seoHJ·
cje, ~n•e<hęcojq ludt~ do robo·
ty, bułwenujq,
tqd.,my w c:c
P••~stow-enio
pn:et dtre•c;.

spółki. Wrueci/efl'l x zoJołen'o.
te 1110ja tnojomoić finonJÓW l
mo.te
opetowONo
kGPitolem
brć przydatno l'l'o tylko
dlo
1oklodu, ole l dlo l<o.!.dego procown·ko. Jak do lej pory n••
b-rło prt1P(Id\::u łeby .. un:wer.sol" płod dt""'ide.nd1 od kopi·
talu nibzo l'ti ptc>cel'łt od loko• w PKO.

w~d,.oloch

d) ko.lwid •SolldornoSĆ• mówi o
P"'P'O'olr'& wskclfników
elr.Oflo·
m cłoo-produkcrjnych
dyrekcjo
odb·e•o to, jako otok na JWObodę dt:oto .. ,o. t-Jon lH·qre•,
który "-'P~1entvje
p'<lco"'":~a
mo p~ne prowo domogat się
l egre.kwov.oć od kierown:ctwo
lcpuych W'yf\:\6w
ekonomlcznych, jei-at; takie nie sq M·ą9DfMI, o to dlatego, ie lo one.
ckcydu•q 0 tym. jak cdow~k
~C't i:y;e, de rorobio.
ProcOWI\It n;e p•rrchocłli do lobryk< no p•lmik, on prog'lil! proCCW<OĆ f m:.et dobrze zorgonilOiftOrlł proce. prognie w końcu lep ej tyŁ OicHe9o 1""' orko.,.., n e J<-st obojęt"e kto odpow•odo :o "'•kt~ ... re 1 o 11odron•e

1'10ihw•one

:głouot wotu<~~

uchwolą

zouądu

No lomoe"- qorety rolelodoweJ
,.Noua Słowo·· wbrol głos pr:r.•·

~;e~~j~h ~c:m·n::::eZ:;ófr:~:,; ~~.,;~;;c;e::"'~'~~~}:1~ ~:~rz~

l w umqchie prcod·
s<,b:orstwo".
Zoror paten~ oglouono,
łe
zwiq:\owq •.S" potn:q no re«
1 ""'ydojq opiłl•e r.SW..·el dtlełotorow· Sq do nieg? xostu-,łenio. bo nodmierrue
p.lnuie
sv.oicłl OIOb·slych
1prW
"Meslto" Jrfllledoje ~~ np. okcje .. Un~rsolu", P·owdopocłob·
"'f' 1'\0 Ofl r tego kon:yicl.
DtrrktOf tłwmoc1y·
- Ze ~ltl!'dOły oltcjl n:c nie
rrom. Słrqd 17le nieu*"oid do
""""•' Po proslo,1 ~ noll'ł""
p liCOWI'!• k-. ktOny sq to;.n!c·
relOWOni !q !Oł'mq !okoty }ego kopi•olu ulotJo'.Ć robrc e
hch o•cjl. Jako crlon.. Rody
Nochatelei Sp.:.łki .,Uolw~,.ot"

1

k..tuje

z~oml

wideoclipoDl

II.KIV. Opek-

101" ki"olr.rotn~ wypaif.lldoł -'"'

t.e mo

po/;tykę, bo
od
Zwiqtelr. lei "'o - -

swojq

t-~'90 jesŁ

poddarnać się

Nie

}!tt;11~l1 O::!~': b!~red~
~;!\ 'Z::.OtOr~t"" =~.:k~b:a~f:

powinien być w ~hty o 30 proc.
O'liQ9n'ę:!'<;JO w
1979 roku.
Zwlqtok rxt•kuje od Rody Procown:caef w.ęhrego JOOI'goiowrw~lo s!• w kanlrolę 1 ocenę
nect'(W;~tyct. efektów
wynikojqcych t dt'ololnoścl dyrekcJI.
W chwili obetl\ej mole}e lOU·
fonie do dz iolo!nołcł dyrektora l kierownictwo JOłdodu" .

od

W ubiegltm tygodniu Co wielu procowt~:ków "Mesko" llolil
povrlelony list otwarty dy11!ktoro RofftORO Musiola pnecOwko
dziOioniom zw qrku
,,So!;dor·
rtałć .. rm:en.ojqcym do 1dyskreort-,towon:o go w ocroch
pro·
cewników, pot'\O"W:on.u oo o
prywo~ t n'-9ospodor.,o;e 1
rOD•ewon•e 1 ~ych komp<omi•
llłjqcych płotek.

Tego jeuc&e w Po!sce nie
było. Oyre~t:>r 1 k~lo.uuu 1 ł
woli m...,;stro pll('tny.lw t.!;Jiosi l
wotum ,.,e.ufno~~:l dlo s woj •·
~o ,w;otku tawodo• ~o ,,So·
\ 1 do 1 .,oić".

- l"ltZYSZTOf
SADOWSKI,
n..,po"_
-.ą\1
jonowe}.
'Z:IłGłiJ w be~ju l JG grcanic~t uef
GtuPJ ~J. w ktOreJ tra
ftO otgor"OOch Hol'lunondCI, Jako
k-.ltont
no
stromnlvtllil'll
XVU HorcenłriM Fesliwołu K~otłW•
ry Mł;Jdrieły St.kolnej w IC!elcocl'\. Skqd pon ~ tu w&iqlł
- Cole mo}e łre'• bylo p<td·
pottqdloe-No."'f!
mut)CO.
Nio
zwrocolt:t~ uwogl
no to, co
dtleje ·~ poto n:q. At nogi•
2 lata lefl'lu, kied y kry.rys eko·
nOfl't:czny w Ms.J)"l'ł kroju prolc·
tycr.nle ~otn:emo:.ł:llwil mi proc• l
mlolem sporo wolnego I:IOlU,
tOU">'fOtyłom ło mDJo córko tla·
rysio, dzJj U-letn-<1 ponie<~h,
cołluem n!e.ile rodti sc>b:e
ze
iplewaniern, Po,tanow;ht!l
jeJ
pomóc l tok toc.r.ęlo s'<;: m<>~
prcygodo z dl'eómt.
-

Wkhioło>n

pana

pockttJI

tCij.C nca kielecki"'
~o~~~oki były panOI'II

fest.wo~a.

xachwr·

- Bo traktuj• Je powcinle,
Jak portnerów, t w·e pani col
Uwalam, łe mojo proco ł f'ti·
mi jelt bordliej poi7lectno, n l
JOtKarty dlo ki! ku tyl ęcy
nułoit1ik6w jonu. Na
lesł .vol
przJje<l\olo sp..)ro nopro."dę :n.
te~sujqcych zeSf)ołÓ"M no d..-,br"fł'l pOliom:e. Zos!tokujq~e. ie
pochochq one n e 1 dul)Ch te·

m•o•m•y__··••."-~~''a'"-".'.cjl_l_•_·•~'~".'l"~c-(~-''-""
-·-"•_'_i_••_________
(b)
ir~owo~:k!:..~roC~ć~v, ~'-~~~~
m.ej~cC"'II.'vś~;i.

Nie
w~ro!kie

ł!h~ą płynąć

ws-ko:rufq.
łe id1oe pa.godo dla
prowic:y,
a 111 k-ui chodd jeuue po
głc:->e pontysl powo!o.,'o OfgO'"'ao~:li młodriełow.j o lew co._.,., Ol'>e-Mocjl. Ttm klmJ
}e:t
pr1)9<'0lJ

:;;:~onko!~,:~ ,!~~~ni w bry~~
,. Woltvo .., kt.iry wesfi'Ół 1 Jo.
,_;...,. Mik1kielft,
20 lf.tn.m
student•." Wyb.ret Szkoły lnły 
ruenkiej 1decydowol ~ orgonl·
zo-oć Ruch Młodej lewoqo
w
Rodoond:ie~t~

- Brok

mieultoll l
corot
uo.n•• ro jego ulyskonie, kompletny b1ok ofetl pro·
cy, kOCMrcjo!;rocjo ol'll'iOI'f' l
kullury Ofl:ll
inne t<IQO rodzoju Jtowislto
towort~uqce
pnechocłteniu do
IJO$ł)Odork.
rynkowej
udenajq
puełf.
wuystltito! w młode pokolt-nleIN'!Hłjl;te

Wcroro{ny ,.gl&.śny telefoo"
ci..1ył l•'ł ogrorno1m toint-:=tetoWOnletn nosz~h cątł::"i·
ków. PrreółtoH iclel
Uu'łdu
Cl!'inego w K<e!coeh, Jacek
•utk-sW odpo• ed • ·oł w c,q·
gu 2 ~~n no ponod 70 DY·
tot\, o włoiod ro:ch b~ly i toll
rolb<Ojojqcl!', joli lo: co O(Jło
co l~ pf'ty... 'PiĆ l I0910fl .q.ł
Toklej ~Y non goK
n·•
"'Ó9' fl"::t joW"o udr:et:t z
tego choC:br W7g'ędu. łe to
tentOI tok ul'!roł!• lok su!ro~ jest ~s1oo11 towor'Ó'#r Drl~·
•oion~ch
do kroju
pozer
ptte<hębiorr..zych rcodokow
No;cu:łc o! Ptłano o 09~0lf, jokoe noleh uli~::C: na granicy, twłoucto ro s01ł>oc11o
dy. O•ór ro sprO'NOdt::Jtte dol
ktoju pojordy osc~' p()b'e·
rone jłbl 20 proc. cło oro1 :.>O
proc. podotltu
obtotowe9o,
kiÓ"f lest ob<tcron, od wort-3ko $Omoch::Jdu pow:ęhron8j o
rio. WnttO'ŚĆ IOII''Xhodu, p11e·
lictono 1>0 tłotów1(1 według

z pr"dean

noó-or: -

N.e wuysq tnojdq
lo twi&Jny chleb p01o gron:com< kroiu, o t "'e wn~scy chcq
go tam nukać. To W!ęknoić
jok mn'enmm - mlodtleiy, któro w•q.te swojq prrysdoU 1 oJuystq r·em·ą musi totem się
brol'liĆ przed rte9oly*ll)mi skut·
komi koi\JttClliJdt
prteobrolełi
społecn•o·doroomictny~:h.
Bronić skuteun.e JWO'ch
pokole·
nio..,-tch. ll'ltf!ICSÓW moiem, taś
tyłlt:o w grup:e,
rutem.
Stqd
Ideo POWOlania jok:ejł strulttu·
ry lew•cowej tnlodr.oły. l-ico·
wej. bo togroione 1-est prtede
wnruk m berp,ea.enstwo soc·
joir"OO-byto""" młodych łuch i,
Rox:h Młodej
lewicy - Jc-k
topctH r> o ~l oNmOll)l - n'e
zomleno być pnyb.ldów~ą i:ud·
n-eJ pani!. Ptoon:e sk..rp:o-ć w
swo:ch uere~ch wuy••k·ch 16-

Co

się

30·łotków,

którty p1ef~l\ljq idt-oly lf)Oiet.J"ej
s.p·o."•edt•...-o~d.
r6-... ncucl \01'01\lnlr.ów- startu ły
C•owego, humo.,•unu l demokracji, be1 Wlfll~du r-o Ich sk~
llreiYJOWOt!G łJ<"P:Jt.e progroonot p·lynołe~ć do SdRP.

PUS. PPS.

- Zc:~·"ll!'telowan)ch
nosq-m
ruchem Jopro•tomJ d~ Wlpól·
procy - dodoie 8 KoroJ. - N••
posiodo"'f wptow d1oe
włoloMj
siedt;by, ole u.lyuono notn gał·
c n, w qmachu La.6w Pońs:wo
""'ych w Rod~,u P'll ul. l Mc:~ja
6ł, gdz4 w pokoiu nr 61 n~<»ino
""' ".:;ottoć w tro Jc!y po,.;eJ:io·
łet w godz. tł-17. ~oJno lei
d1WG"!C eod t;'!IM;. .- gMł!. 116 poJ nt '-'· UJ 11, obt ulys~o~ Wlf"lrM...c;ę o "'Cił:~...,oJ!ci
d:Gł',tul· tC'Wo nlo ~·~ ! nom1

Mi,.O!t!\W !UDA

olctuolfw90 kursu bofllca...ego,
poY~· .• •no błć pllel nobi'CÓW
W)ko.wno r>p. w pOS!o~ ro·
c~un~u sklepowego c1y umowy •upno - spnedoiy. Za za·
gronoCJt'lq cicfcm)wkę płoci s:ę
1) proc. do oro1 10 D(OC.. pockrt~u
obro~owego,
toł
10
Ctll:iCi .somochodo- ) pro-:.
cło p:us 10 prcc. podatku.
O dz.wo. oiew.~lu pftalo o
do no ottylr.uly sp"i~"te Br
móc sp'OWodzoć lolc'ocie w
i:Oicioch hondlowyd1. no'~.iy
se wy\;.t:uoć roo g·o ":cy nu·
mertrrt stot,stycz;o;m.
\J•
zyskać możro w WUS
oror
numerem konto (loHe tloiÓI'Irl·
ko.-.cgo) w bonku dew'towym. '
J:::ili ktoś (ftrmo) posiodo oso~ośt prcw•HI. ~dt'e r;wo!-

j::.ki

nlony od po.!otk u obrotowe-

go.
cz~tel-l'lkt'"k n!c-po;Ie udoład ~noie.
prJ'f""·e.ić. by zospolto•C opelyt s.....ól l szerok>eg::~ 9101<0
I"CCjOI'Iyeh, o w•arelłl noe
.,..,b.,dz;(. podetntu't u cc:l'l>kÓ'M,
ił sq Pll"I'I(ICI.;)fló! 110
hol'!•
del. C:y 50 10 nie ro d~o~toł
Tt! sp1owy n'e regulują ładne
prteo 'Y· o wsrys•ko Loleły,
jok .:e/nik ocen• bo'joio Go·
l•ltwen!o. Nojp,owdopodobfl ej
nte bf:d1;e rn'ol :~n!rr'!łen do
tok;ej ilołci crekoi.:Jd, rnocl>n e
lei pew.,;.e ręką no lede" lror·
ton p.wo (24 D'UUki). ole jui
to d•u:J i 'l'loła lcn•ot top!ocić
25 proc. do t 100 proc. podatku ob1'0t0Wf!90.

Jedt•o t

lr.Otło

s-c.

- To 1: pe'll'l'lokiq

mo

powWu
tt01:WJ "los~~wol", ktOło n:e kopon,
Jo,.,- S•lf rtO)Iepie).
todon•em l łlodkOw "'o~owrre
go prtekotu jest popultrrytowo·
"e jego ldoi l tej form~ly, bO·
rq pru:: M\Oitlle lato wyprocoIN;)t!O, Byłem "10
fetliwolu w
Kłaicoch 12 lot temu. oto wórwc:os bylo to wie:ko l poko1o·
1

A••

:.~,,::J:~::: ~~ p~:no prz7k.:J
tegoroctno,

choć

ie

szkocło,

1:

;et,~~;~ttl~i:Jkod~'f!~~łonif'~~
lr.ie. Nuprowd• nkodo. bo w
K·ołcoch !TI.;JblO •·Ił wiele. nouCI;·t od p·owchiw:•th
facho...,.
eów. P:e/W"'..ta czd~ feslowoluwara1oty ortystruM - to noJeeł\tl·ejtly

e~cment.

jó!:»D

- Ale "'J'S~łlr, nrtoiluo

,.t;:.~tn•
n!l
""iClłb froJdo l

w

Kodłilłłni
to
ogromne pne-

o

tyc:e d!o dt.i;:cl.

- ~'\ac:;~ tu w K eleach n<1·
pfłlt"y of'l'll;t~olr. Tylt1>
pt..zozdroie:C... l to lest wspate dric:cl lnO?tJ ropre1-!nl<.-wol! ~wo;e
un:•:ej1fln-3ki
p•a.o..<!ę
niałe,

p·~ed to~ lit.l"~lł
-~u:..ro lOipo'y

tl

i-

"'

~~~~~

':~H9

p..,b<:crnc»ci~ .

bc:óq
w Cowr'HI

mioty
Ro-

~·::~;~i:.,a:~ cb:::o~lo'J;'ąt..~::

=~4Y~.~~~~~u:~~:~I:~~~~ ..~O!}OC)'·
- Co

s:-ł p".;~". no kitilukim
!Ud~ało l'Oj"nhi~j ł

- C1q;~ !e się s~ll1, ie rosną
nom kolejne poka~ !'llo g'~o~br~h
n:a mu:tyk•-

f .. lt:..,olu

B,;.:;·ep;3c~!~';.. s•:e

p.,mt,..•.lej muuco dy,kote:~~
l k:uuo,omym w;d,.ocl:pom.
l )W n ,,;."., poptJ~ory,o..-.o! ,,.,lo:ie

!

,!~~:

loch - roowet wort.Nwł'•. .., btokuje l'lllUClyciel; mul'•, o
w domu prte"Cio!;:tnej po'o\•eł rodr:ny n!e p•zyw:qzu)e 1'ę woq'
do mutyc: ne9o ."ych...... o ., r ·J
fest tok ile, co włobo e wda·
wod"l,ł

k1ełe·dl

-

to

T~

r..~:;"!.

m~lodo l•r. 110

któt.;~

oim

n:e poddolo

s>ą

•·:::i

lr •o,•ą lok k'e!ec~o. ""'" '!wo!
d'tCioÓQ ł>l C•:) "::1!1:~1"-fll~lne lul:urę rrorodc,.wq.
Ronnowlola
UOłĄ ZW'ł1Sl0WSI{A

lest•wał.

Mogą
Kto

.re. c::ey Elli·, :K-tylil;'t"U~e
mia.,;te-c:Utv w A':J·
!!traW. nle trafi W lly:m~j
k!<lcgl Gt.lirYie"'a .
Społycie
alkotlołu }e!lt
tu b.w!em re1und\i'we - n111 jedni'i:O ml~•t.lmltea
prqp::d.;&
w t'iót#U
~oku !1, 1
litra
spkJIUM!

Wa.ica!rtik
łtralit

ten

wyn.J~i

dtil u~J Au"uledwle" 1.7

!Uora.
latach o .. ie-mdue.\lątycłl
mk:szka~y
Ułls wypili po-.
niłd
dwukrolnie wl(C'e) napojów aUcołtolowych. nit w
P"Pfl.ednlm d~ieth:e:!olffiu,
W

p rłe ł
Cutchoslowocjęł
C1y
tł a)jonlnow, rnołno podatowot

opłaca przywieźć?

Wszystko o

- Ct r fKWI .t., ie
w~ pn:e<iwnikowł

od twarrocrł Jak Iololyć sklod
celft~. c~~ 1n0ł11a wywleiC
r

cłach
.lo&ie upomiflkl moi:no 1:
sobq lobroć, todąc: do r.;x:lzi·
"Y czy znojom,ch ze. gtonfcęł
lu 1pecjoln·e nie mo ogron •
czen (octr""iicie broni 1 roorlrotykóort n;11 wolno, rwódki tył•
ko litr, o popl~roJÓW m szt ..
CtyU 12 J Dół DO(:IIr.l...) by!e..
by kh lqcu-o warłoić nie
prrelo:~oczolo !cw.:łły 200 dol.,
rów. O tok'o j samej wortołcł
upom nki moil\o z ,obq przy·
w etC: do Patski.

lmon)

- cll" mol.na wywieić li'!.O
' ltrajuł Jok•e obow:qrujo clo
10 pn:yw•e:ren·e un:qdreń rodiowotefew:ryj,.,ycl>ł lo\;. cło
płoci się lO sarnochodył Jakle to-Nory mo.łno prtew!elt

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

boju obrus hoftowonył - lo
tylko nielct61e 1 bo1d1o w•elu
pttoń 10donych wuoroj ponu
Stanislowowi
Bor\-łkioemu,
k•erownokO'olrl Poster..rroku Celrrego ""' Rodom u, podirgiemu
Un:otdowr Cełnemu w Warno-

.

~~~ ~~,:~ ··s~:;"~po ~~%~i
bu pi'II!IW'f. Rodom •on e. o
glówt!:e rodom'.onlr.i - t~ti.by
kob'et~ były bo1d1iel prred,;ę.
biorct<'ł - chc:•olr wied1te.!. o
cł!lch chybo
wnystlco. Dwugodzonnr d )'tur olr.otol J•ll nie·
WJI!Orclojqcy. \1/nystlr·ch 1:0·
11\leresowon:rh
inlormułe. 'f'IY.
f.e Poste/Un(' k Celny od poru
hga:ini rn:a;cl f·ę PflY
ul.
K•e.lecb~i 1-S "2 4 ."
Rodom-u
(ob '!~t ,,l',tmotb,lu"l o pod
nu""~&•f'm ~1. l11·2SJ urv,~oe
m.,i"o n;uhe<lne lrfonnoc je,
(bk)

STRONA

ł

St.OWO I,UDU

P

Kogo stać
na bibliotekę?
- 348 fiJ.il blbliotecmycb
w woj. kleleckim runkcj•lnuje
na
ra~!e całkiem
prz.y~wotc!e.
Katda plll·
cówka otu.ymuje regularnk! comlesh::cl.lle dot;;~cje
na zakup k.!liątek, cz.ynsw,
pracownlkOw Itp.
plaoo
- mówi dyrektor Wojcw6dt.klej B!'o!lotck! Pu\.11!CUlel w Kielcach WoJclct'h
Szymanowftkl. Dotychcza<3 zJikwidowall~my tylko 3 fWle w m!cgcic wojcwtxl·dtlm: na ul Dymlt'J!ikiej (mieściła 'i~ w garatu, k~lęgo.z.blór przekazaliśmy
sąsiedniej
Sl.kole
podstawowej a regaly Mdaliśmy w depozyt). jedn:t
' naj~tarszych na Mali.kowic oraz. w Białogonie w
budynku
naleZqcym do
Kieleck lej Fabryki Pomp:
Książki
cheleliśmy pod.lrować
tamtejszej ukole,
ale nie udało się wygos.podarować na
nle mlcjJ:Ca~
W
Skrwtcz.ycoch
(gm.
Pieruhnicol
b~bl!-o-te-ka
szk.olna J)<ll:tcz.yla si~ z naSU} lil!Q IWOtz.1i: placówk~

.!J.z.kolno-publkz,nq. W nowym sezonie może być
z.a.rrllthh::ty je.s-t..czc jeden
punkt blbl!otecz.ny w M;J.
lc5z.owej (gro, Pierzchai-co).
Dyrektor
Silymano-w~.k.!
przewiduje, te prawd:z.lwe
kk>poŁy zacu1q s]fJ dopiero
w
pierwszym
kwartale
przyst.lego
roku,
kiedy
prz.cstanle
(najJ)ł'awdopodobniej
istnieć
Fundusz.
Rez.woju K'llltury, z. kló·
rego dotychczas linansow-ano biblioteki. Ich ist.nlenie uzaletnlone ~d:z.!c od
za.s.ob6w flnnn.sowych s.amorz.qdów
mieJMich
1
gminnych or.n wysok~cl
C'Z.J'lW.ÓW, W tr. dwie kielecide spółdzleillle chelały podnidć ll'l.ynsz. 1. 3 ty~.
łoi m m kw. powlerz.chnJ
do 15 tys. U. Udało slfJ wytargować
~ tys. rJ z.o.
m kw. Na w~lach wiele fi, H:l. majduje •lę w budJ-Tlbch . prywatnych.
Ich
lll'ła.ioldele rÓW'J'ile.t tą.dajq
większych
opl.aot.
Oz.y
Comne klkalne budtety
to ~ają?

LIDIA ZA WIBTOWSKA

pó!tox~

onad

miesiąca

NUMER 11:1

głosów

l o rozu!ccydowalo la&o-

d;:aełJ nas ju:t od wybo,
rów. Jednak sprawy z ni·
wanlc
- Nalciy podnld~ - prz.y~
mi zwiątane nie zostt~ly je~;z..
pomina ~ o)cw6dz.kl komisarz
cze zakońu.one.
~ na'Rct w prtypadku stwierWojewódzki komisarz. W:t.borczy w Radomiu, mgr Czudzenia popełnienia przest~p.
stwa pruoclwko wyb<Jrom albo
ław Walu::rk,
pp;ekaz:~ł do
narunen.la pr-z.ep1~6w ordynaSqC::u Wojewódd!;iego w Radomiu 11 protestó-w. w tym cji nie ;.t.;mowl lo ~amo przez
jeden wniesiony prze:z. wyborsir, powodu do unlcwainlenla
ców Jut po ta-minie: 12 czerw- wyborów Powyisze uchyble·
c.n hr. Ten protest z Odrz.ywon!a mu~:z..1 wywrzeć istotny
łu sqd odrzucił na posiedzewplyw na wynik wy-b'JrOw 1
niu n!ciawnym. t..ącznlc wl~ doptero wtedy ~t\d mok unlcrozoow.ano 10 protestów. Jawa2.!llć wybory.
kie z..anut::r stawia-ne b)•ly w
W województwie
radom.
sklm ~talo si<: tak w trz.cch
tych protestach?
pnypadkar:h. Wybory zost~nq
- Róine mOwi
rngr
wir,c powtórl.Que w Okn;:gu
Czesław Walczyk. W proteSo;:le z. gmlny
Clllewi.~ka
twierdwno, ie na sal! wyhorcuj przebywali kondydac 1 l te
jeden
wyborca gło!iowal z.a
dr~:giego.
Sqd
przesłucht!.l
łwiacl!!-6w na te okolle2.ności
l nie z..ostaly one ~otwlerdzo
ne. Zarzut glosowania nleosobikie wymieniony był w
ptotetc!e wyborcy z.e Zdzleell.ęwa. Wyborcy z. DHewlcy
podnosilf, ie w lr.ab!nacb do
gło~owanla :z.najdowal slfJ plakat z. in!ormacjam! m.ki . .,na
Karcie do głosowani;."~ stawiasz.
mak X tylko
przy Jednym
Wyborceym nr lO w Susłcowo·
naz.wi~ku", a więe brak było
stwie::-dz.enia, że ten z.na:k na- U, gmina Pionkl, w Okr'*u
Wybor.::z.ym nr 14 w gminie
leży postawić w kratce. Wy.
Gil'.lnlów
oraz w Okr~gu Wyborey ' Szydłowca miel! preborczym nr 1 w Szydlowcu.
tensje, te t.bietność imion l
W Okręgu Wyborczym nr
DaŁwisk spowodowała, Iż myś
16 w Su~:~kowoli wybory będą
łell, i.e głosują na 'lliejscowepowtórwne po<:zqwn.y od re·
go lekurz.a. a me na osobę z
jestracji kandydatów na radpobliskiej wsi. Sąd brał pod
nych przez terytorlalnq korni·
uwagę, ie w obwieszczeniach
sję wyborczq.
Wybor.)' unieo k.andydatacb podawane byly
woźni-ono dlatego, te podp.lsy
nc:z.ególowo dane osobowe.
wyborców na z;:loszenlu kanProtest
wyborcy z gminy
dydalll dotyuyly Innej osoby,
Solec brun!.al: Komisja Wya kiedy ta osoba mlala jui llsborcza nie uwala dwóch kart
tę 7. podpisom!. wówczos wydo
glosowa!lla na
korzyść
krell.looo jej naz.wlsko, a wpi~
wnos~cego
protest. dlatego,
:łttnO IMCII'O
kandydata. Tłlk
te znak X nak!dl m'lY został
wl~
wyborcy
podpisujący
przy !mieniu kandydata, a nie
zglo~zen!o z.gloslll nie tego, a
w kratce. A protest wyborczy
Innego kandydatn.
Gminna
z. gminy Mirów zarzucał człon
komisja wyborct.a
wadliwie
k-owi obwodO\\'Cj komisji wyzarejestr-owała kandydata doborczej dostawienie na karcle
pi~anego
p6i.nlej
na
l&łosze
do głosowania znaku X. Zosnlu. W okr~gu tym kandydotał oddalony dlatego, ż.e komiwały 4 osoby l w:tdllwe z.glosja wadliwie nie :wliczyła jedsumle
;cdnego
m1alo
istotny
nemu kandydatowi głosu w
wplyw na rozbicie gloOOw na
syluaejl, kledy znak X posła
poW<;talych.
wiany z.O:ilał w kratce obok
W Okr~gu W,Ybllrczym nr tł
nazwiska drugiego kandydata
w cmlnic Gieln!Ow unieważ
l przy jego im!enlu. Przy praniono wybory J nowe post~po
widłowym podlkzenlu dwóc:h
wan it' w tym okri~IN rozpacz..
kandydatów otnymalo Jedna-

Finał

nie sl<: od glo-sowania. Zglo•z.ono 4 łlandydat6w Jeden z
nich otrzymał 33 stosów. a
dru~ 34.
Sąd ustal!l, ie co
najmniej jeden wyborca 1. uwagi na wiek, nie gloJowal. a
w spisie wyborców odnotowa·
ny został. ie glosował Z uwagi na powyiszą nc:tb!; qlo-sów fakt ten mial wplyw na
w.atno.śt tl11Ybor6w.
I wresttie w OkrQgu Wyborczym nr 4 "" Szydłowcu ~qd
uniewatnil wybocy w r~kl
dotyczącej
obliczcn!a wyników glosowania l nakazał roz..
POCUlĆ
nowe postt:powanle
wyborez.e od ponownego ob!Jcz.enia głosOw Spośr6d 4 kanaydatów jeden otrzymał !!3, a
drugi !!2 glosy.
~a dwóch
kartach do glosowania wybor1!)" przy tym samym nazwisku
w kratce
umlcśclil z.."lak V
KomisJa umała ten znak m X
i z:lliczyła głosy lrandydutow\. Sqd był
Innego ulania
Uznał, t.e. znak. V nle OOpowta-

S ~~~ f ni~~~prza_;~;:
1

mi, Są na co dzieil tam,
gdzie bezmiar ludzkiego nleszcz.ękia w zakładach opiekuiiCZO·wychowawcz.ych
l
domach pomocy społecZJl cj.
Ich dewlz.ą lest pomagać bllź
Pim. I pomagają - od 1950
:roku, kledy to porozumlenie
władzy :liwieckleJ :z. Kościo1em
zostało
zerwane. Mowa o
Zrze!s~enlu
Kal.olików ,.Carlta.r. O }ego 40-letniej dzia~
Jalnotci rozmawiam z JANEM MAKÓWKĄ - se'kretarzem lrielect::iego Oddziału
Wojew6dz.klego tego stowarz.yszenia.
• Mało kd w nastym
kraju organizacji, które b::r
tak dobru - jak wa!lr.a pn)"słui:yly slę społeczeństwu.

e
s:tej

ne o!!Ób kol',;ysta z waopiekł?

- W 5 :z.nkład.ach wychowawczych "Carltru~u", które
ruokejonujq w woj. kieleckim, stworzyliśmy dzieciom
upo!ledz.onym fiz.ycwic l umysłowo wnrunki nauki l opiekl. Storamy sl~: o to, aby
w
dwóch domach pomocy
spolccz.nej, dz.lalaJących pod
n<:~s~ym
szyldem. starość dzl<;:k.l iyctllwości, opiece l dobroci gló.,.,·nle zakonnego perbyła mniej dolru!Onclu cUiwa. Przebywa w lych do·
mach 155 pensjonariuszy. Dalillmy Uttrudnlenle łącznie 9·1
~konnicom, pracującym Jako

e~m

W:lllZ~J

orranh;;~.eJi?

-

Ka2dy katolik, który lubi pr3cować spolec-z.nie l chce
nle~ć bc:tinteresownic pomoc
drugiemu ez.lowiekowl - w
bicd"le, chorobie, n!eszc:z.r;,:ściu.
Zadnc p:r=zkolmie nie jest
potrzebne. Chodzi o wra.tliwoAć, pochylenie się nad ludz..
kim c:crpicniem.
•

8k~11

e~piC(lie

rlnansowe oa
WłUI 'WI J)iera't

b·odlcJ
lita

d :tbłalnoś~

brylantów
Prawie 3 miliardy dotarów (dokładnie: 2..725 mln}
u~yakaly w ubleglyrn roku
lzruelskle
prt.edsi'1:i:liorstwa

u

ellaport

lWÓj

brylan-

l wyrobów

tów

jubller-

Jui od Jat kleruje się
on gl6wnlo do lneeb lu'a·
jów; USA Japonii l Hong·

łklch.

kongu. W

roku

lzrad rpod.dewa

nil rynkach

dl!~

bleiącym
Się sru-:e--

uannkt-

nyeh 3.f70.000 ksrat6w bry-

Jaul6w
warloki
2-liOO nlln dolarów·

ponii;J

Eksperl
brylantów przynoa\
ternu
krajowi wpływy dewizowe
w wysoka.lcl około 622 do;>l
w pnclic?.~nfu
na jcdncl!o
~tatyrtyCVIOgó

mins::kaiu:a.

l\1ade in Germany
t~.

w

nt\jlepsze?

której pylano

o t.o. liikle

m.la.

wyroby pr:ee-dn,ńcpne
o.a co
na rynku - produkl'jl
krajow<'J, ezy też pochodz.ąco z Importu są
Ja~
koścłowo lepsze
l eb~tn!ej
kupawane. Za towarem z
RFN opowledzilllło sle wów·
myałowe.

da przepisom ordynacji i WYbory unieważnil Wojewódzki
kom.!sar~ wyborc:z.y nle zgadza się l od orzeczenia Sqdu
Wojewódzkiego wnosi rewi~Ję
do Sądu Nojwyiszego w WarszawJe.

W spraw.ie dotyc:z..ącej protestu w_yborców -: gmlny Juł"!łb sąd
rozprawę
odroczyJ. Jest \o jedyna sprawo
nie zakończona jeszcze w St~.
dzle Wojewódl.kim..
Warto tet przypomnieć, ie
mimo zakońcl.Cn1a WJ'borów
dz.lalalność wojewódz.klego komisal'za wyborczego nic ustała. J ego pełnomocniclwa WY·
casnil dopiero po rozwlq:r.aniu
terytorialnyeb l obwodowych
Itom;sji wyborc2ych. %7 lipca br. upływa termln składa
nia sprawoT-dań finan~owych
przez organiZ<lt:je, partie 1osoby, ltt6re 1VYSUWaly kandydatów na r.ad.'1.ych. A ponowne
wybory w wymlenilmycb oltr~g:ach
uplanowano
na
wrzesleń. br.
BARBAKA KOS

- Ołr-z.ymu}Cm:r ,Pien.L1dz.e
z bud1et.u państwa l mamy
dochody własne - z odplatrodz..in za pobyt podopiecznych w :r.akłndach, z
adplatnośd
b(:dqcej c-tdclą
rent l emerytur Jlaszych pensjonariuszy, z 1ospodarstw
przyzakładowych oraz chlało}...
noki gospodarcz-ej uroszenia.

a ości

Wlt!ksz.ość pieniędzy abnowlą
dotae}e państwowe.

et.U 25 proc. rł!:IPQnd~ntOW
1 w•ród pozostliłych
naj-

cz~łclej powtsnały sil! dwa
kraje: USA l Japor;la. Niedawno powt6rwno te S<J'I<'Ię.
Za towarem .. Mado in /J"Jmlny" optowało lut S2 prve.
rc1pondeat6w. a w.łr6d PO·
tOitałych r6J;n1ce 1.dań bYł.>

nieco bard'l:lej pOdz./t:IOIIC:
wic;:coj nti ongiś gl04bw rHu:l·
lo &a to-warom uw:;~jr~r
sklm. holenderskim l

wlo-

llkim.

Miedziowo-cyn kowe
horoskopy
Niemal o 20 pror. w elllItU

najbUł.szyeh 10
lwh::k:szyć

!11t

l)ll·

wlnno
aie Swlo
towe zapotr:tebowanie
nn
mledt, • w nieco wir:k-~~ej

jeJ:>:Cte skllł- 1:1p<>trzebo-'111'1Die łwlalll ni cynk Oba
te metali! produkuje Po:ska w
:macznyeh Ilościach
l oba 11J1 przedmiotem zaao:-z
ncr:o
po!skleji!o eksJ'orlu
przy ezym u:eyskuj;:r o:. .... z
uwagi na dobrQ ja'ko<l~ (Wl'·
sako .ckał1 c:zyst.okłl r-eny
nieco wyUu od ptŁC(!i('lnej

budowę domu opieki w Słupi
P acsnowskid.
• Czyniele dobro, wa.,;u
praca bud:d 1:u.cu.nek t po.
dziw IIPOłeczeWI~w:a, wdzię<::mi
llł u. nflt
wuJ podopil'.ezui.
Tymczasc1n wie!6 nlcalt', i;:
.,Caritasowi" U.CTaia- likwidacJa.
- Mote d o tego nic d<ljdr.le. Ugodził<1by to pr:wciei
nie w na.o~ - dz.lalaczy, lecz

Ruchyleni nad-'
•

Nie

poprzest:dlścle

l;,m, eo kĄ
sę opiekł.

pos~r.enacie

11a

ba.--

- Remontujemy z.rujnowa.
n:r, zabytkowy dwór w Swię
eieub, w gminie

w tych, którzy pomocy ,.CaritMu" potrzebują. Nie było
by to Uttem hurnanltarnc.
Foklem je!lt jedn~k. że w nas?.cj dUalalnoSci pojawiły !ltę
prze~zkody.

Slnbo~r.ów.

Ostatnio midciła dę tam
nkola. Powstaje w tym o~
b ickcie dom pomocy spole-ct.nej dla 50 osób. W urzę
ez.ywislnj:miu tego planu pomaga finansowo N11rotlowy
Fundu~z
Oc:broay Zdrowia..
Liczymy na dalsz.e wsparc!e
J. 1ego irOdło. KoiK:z.ymy roz-

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

łania.

Izraelski eksport

dzień

piel'<gtll~rki, wychow:~wezyn!e,

intendentki, ksl~gowe, pracownice administracji,
• Kto moie ~;osiać dzlala-

świata

Ze

Pr:z.ed tO h•IY pneprowadl(lno w RFN wielką ankie-

protestów wyborczych

Wypełniamy
naszym
dl.iala.niem dotkliwą luk~. jaka powstała po upaństwo
wieniu kościelnego "Carita.,su".
Usuwany wtedy ze s:z.pitall,
przedszkoll,
sierocińców
l
przylulków personel zakonny
znalazł z.atrud:tienle
w
na.
szym ZI'U'~zeniu, skupiającym
dz.1alacz.y
duchownych
i
świeckich. Umailiwiło to o·
~Qbom duchownym prow3dzen!e działalno~ci chary!:ltywrtej. br.t;łqcej CŁęo:cią ich powoRYli. 1. o...,ska

llośt:i
strzygnięciu

kowe

Na pocZ:1tku tego roku, mouslawy z dnia 17 maja
1989 r ~ dotyczącej stosunku
do Kościoła kntolick!cgo w Polsce, w diece1.j<~ch

C:j

p:~ilstwa
znc?.~ly

cje pod
plajqce
chowłle.

pow.stawać orgnJtl1~
naLwą .. Caritas··. ~k.u·
wyłącznic o."ohr du-

W zwlqz.ku

z lym w

E'

E

l

l

OCLOSZEN'IA' -

n

REKLAMY

STRONA l

~~~~~~~~:=l

PRZEDStĘBIORSTWO ,.RELMEX'" sp. s

E

!
~

l

~

FABRYKA WŻYSK. TOCZNYCH "ISKRA"

wKIELCACH
......,, ul. Mielczarskieg~ 45
PRZYJMIE DO PRACY:

..

w swoim zakbd2ie pn:y ul. Brackiej l
(od ul. 2akowickiej)

l

.,,....,..~

o.o

wRADOMIU
ZATRUDNI
do nycia cholewek obuwia SZWACZKI

E

Zainteresowanych prosimy o osobisty kontakt
pod wyuj wym. adr~em lub teł. 413-22 i 409-:2.0.

1852-k

~

~.L&&~·~ .............. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......

JNZYNlERA 1\o'IECHANIKA
~dobrą. wajomością języka

angielskiego do służby handlowo-markclingowej-preferencja dla absolwentów S'Zkół wytszych 'l ostatnich tn.cch lat

PRZ~OSIIF;DIOUSTWO BUDOW"iiCI'WA.
SPECJAJ~ISTYC'l.NECO ,.BUOOSTA.L"
3ł--M9 Krak6w
os. ZłoteJ J nleal 8

~

2 EKONOft.USTOW o specjaJności obrót towarowy
oraz dobrą znajomością języka angielskiego

...,. :! EKONOl\IISTOW o specjalno&ci racbunkow4bć 1 fin anse,

absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego , którzy studia uko1lczyli me
WC!('Snicj nit w ostatnich trzech latach.
mutan -

l.rnkan:
tbroJ:an

cldila. apaw.ea

IAf•reacS.

Sx<."llególowy"h informucji udriela dUal sp r aw osobowy('h fabryki w
}829-k

godz.. 6.30-tł.3{1, teł. 66-32 -21 , W('WD. 10-23,

upra.-nkniallłł

t

NdxleGnłe

arKOD/CO

•Prot~ .obOł

Bł•ne Ekl. . l1u PIUd.!llęblurlłwa,

,.. aH-a. 7-15 w
teLAr48·11-ll, 1.8-U·Il

·--·

C.:OMPACT-\~JDE0 ldub,
prowadzlć
rencttc•e

W-

e;

~

m..esUtaruem. Plol\sk, ul. AOo~e&Owa l(li.
JIW-k
Special Se~: Shop zapraua
Radom, ul NiechiałkowskLe 
co li, (IG-18).
Ul_!:!
- BlliRO Tury)tycuw: ~C iob-Touc'', S300Dmu:n, ul Szabańakleao 1. poleca u<~IUJ:i w
:r.akrelie: wtzowame. u.btx.pu!c.zenlc .,Warta" . .,Wesl.a", tury!l1yka u.aranoetna do wnyt~kich kr-aJów 6wlata. Biuro
cryn.ne codx•ennle w cod&.
a-17. Pa poch.. 17. tel :U i-14
2·H,-13.
lł81-k
SPAWANIE atu.~nm!uru

~{;;v~~~ó;0 ,!~.

_1::~~

nik (pr.oktykaJ posxWcuje pracy n.a tł'ren;e woj klcleckoe10. Oferty •.7..076"' BWro <>&losu-ń Kielce
~
~yJM_Ę s"".:..icoe. KI('ICe,
3:-29-M.
74G80-.I!
WYKONUJt;
okratOWan,e
okien. balkonów. K le i~ 206-12
740~=«
~BSÓLW.ENTKA KUL (p;e.
l.ęcnlarlta) u.op!ekuje 1 ę starIJ.ą o!IOb- w :.am:an za mielt-o
kan·e. orcrty ."i-1087'' B•uro
..Q!I<»t!_ń _!C1el«_ 74087-s
ZATRUDNI!-; oeoby u.miell\·
Clt azy~. S[)nedam naw" ckliq lndó»kę Kielce. I'olownia.!!_.~(~11~.---~
NAOI .. ESN tCTWO Starachowice un1o!w:.tnla kwity wywouowe. -erla CI nr nr 9711185
- 17!1100 w z:~r.uh,onym bloku 1 nr ew DA/1'19
1833-.1!
-P.nZYJME -dołpótk!Tub
odstąpię d'lbc-U PfO'I"!Cru.jąey
ltklep ml~~tnn-wędlln'ar•ll:l K•elcc. OC"rty .,731113" 8·uro
a-:ton.eil
71M3-•

1-'11~-"

I II~

(81tl r~e di<:'",..-1 K'•l,.. :1 1

We>:Wrf!Pl

711)1'1-:

l•l

1

,.,·.,~··,~••

,.,,~,

nl('m "<'l "''''""
o"_
w,
. ",. of,.rly ."1"r.tft..., p.,,....
~lo<•l'ń

J(otol.r..

nr. Klei~
USLUGI łlusarl<kle
uybko, tnnio, solidnie. Ostrowiec.
Kolonia RobotnJ('z.a 68 M.
586i-o
Kwiecieil.
SPRZEDAM
nowy
dom
Klelee Ced:.yna. Oferty
..74035" Bturo Oglos~ń K ieleC!:.
14035-g
PRZESTRAJANIE
p!ll-secam, anlel:l:r nlelltarne .. ut.ra" K.iel('e 31-13·00
7387~

-pf{zESiR.I\JAN-JE
pal-le·
e:lm U kJ;t'nta
C'N3r'lfl('jO

l zal.!ranicvwch
-u:t.I"!F•!!E
,~,,d..

u.-yr;w:"\
W('lfV'f!'\ dłl 1~

tr"tee:h mata.
227-31.
7401i11-c

-q"·'"

M3try!n')n!alnl'.:o .E•Y3~ 07-41!
o.troh:-ka 5 •lcr f)(l('"tł 87 W
ct~lfu tycocłnia Dtrn'"l"I"'U hoe;:alv wvl><'w ('f<:'rt kr:al.-.·v..-ch

f107.n<J

UW!I-k
ZATHUDNlĘ

wv)o-4•' -Jcnn'('
fil"'·' •!~ou

~

A~rnda Połn:-dr>lctwa

---pw 4r~rłr>il'

tltt~O I . i39S5-ł

.,łłEXAGON" l!p. :r. o.o, u.L
Mant!e:.lu Lipcowoego 511, 42-200
Cz.ęstochowa, tel 31S-G3, teleb 037320 Wl'PKS pl ponukuje.ny ch~Ulyeb dyaponują
cych lokalem o pow. 100 m
kw .. lub wlęlu~m ~ teNlonem l lonnoebodem do prowadunJ.a hurtowni. Gwaran~uJemy dute urobki. O!erly
pn.yjmu.Jrtny osob:scte, ~lefo
nlexn~e lub list.o"Wille.
18113-k
POSIADAM lokal handlowy, lub na c;ch;t produkcję
- os. Swtętokrtyikoe. Oczekuję propo:r.ycJi
SPRZEDAM
gofrownice. do:r.ownicę do bitej •mlet.&ny. Kielce 3t-06-G7.
74021-g
SPOLKA z o.o. :.atrudnl na
korz.rM.Dycb warunk.acb arcb!t.ekt.a. Waruak.i pr-acy l pla"Y do uzc:odnienla w sied%..1bte sp6łkl - Skartysko-Kam.,
ul Pow1tańc:ów 1905 R 114,
tel5l-3ł-7t, w. 209.102.

MONTA2 blu.Zji. kamlny.
53-12-88
73GM-r;
MŁODEMU energi<:r.nemu z
urnochodem dam pra~ akw'izye:rJna w wojewltdU.Mt umien.kania O!erty: Wanu.wa 42 skr "
1837-k
CEGIELNIA .HAUSER.. Kaknv k. w;śllcY otruJe c~ly
ceramlcu~ (d:uurawka. krat6-wka. J)'.'łna) W•<!l 'ea. tC'I 21

JESTES ... am<:~trnoT

rnolnyT W)'jf;j 11 znacrk6w
pocz.towvt-h po 7ot d. OCid adre~m:

LECRO - dnwi harmonJJko'i\l'e,
wyc!uarue.
talu~}e.

moutat. Klelee

"P'lfJl-~

Skarłysko

7'4473-~

K.e!rP

41ł3-t6

13-1:51-~

~-:\DE~·· dt!dalkn .ve dnw•
t·d~&!Jł'.

K:elee.

:ll-!!ł-81

ZANIENn; .. renaWta ru...-~..
13:10 ccm ł VlOO km (11186),
model aportowy l .,voUt.wallena 1500'" alej napt:(fowy.
8 VIOO km (1t84) na 3-letni
uchodni 1 doplat~t lub spru:dam. c~ orientacyJna. marka pojemno~ - oferty .. 43N"
"SL" Ra?orn.
43H-r
FOTOKATALOGI " Romeo"
Wroclaw 3, *'rrt.4ta 1008.
1&04-k

M&UM*

KUPif; d.dalkę budowlaną
w Klelcach. Oferty ..74027".
B!uro O&loneń K!cke.
Hł2'7·!!

KUPit;
530-2.2.

motoro~r_

K•elce.
74ł65-g

M-4 :.amlenię na

dom.

tel-

orerty ..7.ol028" Biu.ro
Klel.ce.
74ł16-g
ZAMIENIF; ml~sz.kanie lo·
katorskie M-2. U m kw. na
wi.;:ksu. Ostrowtec, Gwardii
Ll.ldowej 11/S'I.
6167-o
ment

Odo~zr:_ń

Klr lee.
Rrw Patfalr,nl••wd 44
Ił- l" tel Ul- U w. tzz

(ot..•

-

O.multu•:nlł'lł&l

wb•wa•ll' pan:I)Orlłw
Ubi'IIJII'neala _WE8'J'A"
~dref nll'l w o w n•aplo
ltUrlłw

738Ci5·1

rt:B.

z,\PRASZAII'V

Pkłt.*ł'''"

%50 l. PtaGórka s .. k. Morawicy.
74071i1-c
TANIO od~wan.ac1 japoń
lkl ~runa!". pralkę .. lunaM tabrycwle nOWI\. wykladztnę
lmportowan=1. Klelee 28S-ll.

SILNIK T-2tl, praMj cło •ło
my PNZ..l. teownik n:klarnło

poc=ta Sobków.

74115-~

SPnZEDAZ last.r)'ka. Skart.ysko 53-72-2-1.
3072-•
-TANJ(i-Półkot.apc.tan l na.r'lt.nlk Klt'lce 456-05 74114-111:
TANIO tukn'~ tlubna ha!to"N ::ną.

K'~tre:

31-~·1fł
7ł!50-~~:

MOTOCYKL CZ-35B. K•elcc. K\oll(lwa 19.
740S3-ę

44Gl-r
DZIAt.KĘ
budowlaną
w
Buliku, Oferty "74069" Biuro
Ogloszet'l Kielce.
74~
DOM drewniany, zabudowa.
nia, drJalka 2.1 arów Makula
AWla. Wola Lagowska 71 k.
Lacowa kieieckiego.
6864-o

PnedJIC:bloulwo
Wle.lobra.11łowe "ANKA"

ZATRUDNI
SZWACZK I
do SZYCI A CHOLEWEK

-D~!UW'""P!;:

secz.nle k. Jedliń•a. Mu.liaJck Ryszard, W.ola 110, 26-601
Jedltńsk.
4401-r
SPRZEDAM bloedd betonowe. Kielce, teL 66-32-34.
HOs.t-g
KAROSERif; .,fiala l"p''.
Kadkowice 79, k. Chę<:..n..
74091-r
..SVRE.~Ę"
bolto. Cbm:elnik. Mrucza l.
14081-c
M-2. 34 m
Kieke. Oferty_ .,74077" 8\u.ro Ogloneń
Kielce
74077-c
DZIAt.K~ budowlanq 1350
mctr6w w Morawky. Mora~~. Walnoki 24.~
.. ATARI 65 XE". m•&netofon, )OysUkl na gwara~)(.
Kielce, 06-1 1-10.
74G74-g
'li!AN~ _mercede.
u ZOOD" {rok IW74), 1ł.an bardzo dobry. Busko. te.L 38-02.
74001-1
.. MOSKWICZA 412". LipMo. teL361 (8-16'

l

g
1

11

·-••

larormada, Radom, ul.
Lotniera 45, d•Jnd autobnsami - l, 1 bi'- U. U
bb, !:ł.

Pned"lęblonlwo

.. Prodex'"'
Klelae. ul We1ola 51
~L 481· 71 l ub 411 -31 w 117
lelek1 PL 1113!61 NIDA
rn.elbiębl•utwo

,.A.LMA"
Slr.a.r1)'3ko-Kam., ul SpOIdJ.ielCia 15b le.l. 51-39-67.
POSZUKUJEMY

PKODUC1i:N1'0W:
- art. cuklernk~ycb
-wyrobów
wędlinlarskk:.h

-ł:rwnooiel

-

odtiriJ'

-

•b"wla.

-

arł.

pntmJIIowyeh

'74120-t:"

-4404-c

IOOOSTJłlWIECSW. ULW!JIINSKIEI053
T!l 111 ·34 TLI !11357

Ęstetyczne

i

trwałe

NAKLEJKfSAMOPRZYLEPNE
olyk~e~ly,

pta.k•ty, reklamy. do

WI0•05CI łOO

Je

70 cm.

, ..,., ~""' -·•~•"" • SITODRUK
na WSlystkiCh

matonałach pt;nłcch.

ZAPRASZAMY COOZEhNE W GOOZ

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
73613-;

-

13ttl~c

DZIAŁKĘ 1,5 ha ko+o Buska. Owcz.ary 153, Ko•lń.!lkl Tadeusz.
74007=&
DZ.lALKĘ 1,71 ha ~ placem
poci budowę. Kołmlder Marlaa.. Piaskf 7ł, k. J~rujo1402-1-c
DZlAt.KĘ pr:r.y truJe PU.J'·
tyckieJ. Radom 145-57.

BETOMARKĘ

~eczna

TANIO 1pnedam ck"ut zbroKielce, Dflbrowa 361.
_ _7ł0.!!.:.fi:
TANIO ,.wart.burt:a" Kielce, BaTWinek 14/129 (15-20)
74095-g
GOSPODARSTWO & zabudowaniami - pil~:~le. Trablice
155, pn. Kowala. woJ. Radom.
4405-r
MIESZKANIE 72 m Pod
Dalni~, parter. Oferty ~ ee""
.. 74893" Biuro ~loszefl Kielce:.
74093.-g
jc-ruoWJ',

wy ok. 500 mb. Cboment6w' 18,

7 • 14

s
POLSKJ

t.

o

w

o

ZWIĄZEK

J\o!OTOROWY
"'KIELCACli

OGLASZA l i IJ PRZETt\RG NIEOGUAN ICZONV
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY
WO DOC IĄGOW 1 KANALIZACJI WIEJSKICli

w RADO:\HU, ul. Kozietutka 70

OGLASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
spru·doiż·

na

:5) .,poloneza .. 1500, Ctnn 11 185.000 zł

6) nadwozia .,nysy", N•na 1.455.000 zł
7) ,.żuka A-11", C\:na 7.350 000 d
6) ,,tarpana'', cr•na 4.760.000 z.ł
9) przycz<'py D-46. 0··17.- !'nl. 3, Cl'na 3 280.000 z.1
10) s1.h fu.•rki oshzałk.i NUA 25, cena 10.500.000 zł
11) barakowozu- szt. 4. emu 2.380.000 zł
12} kontenerów
.Sl.t. 5, cl'nn 2.380.000 zl
Przetarg odbę<hie si~ 6 <:i(>rpnia 1990 r. o godz. 10
li prtc·larg o godz. l 3.
Obow1ązuN wathum 10 p,..oc., wpbta w ka~ie prudSif;łnorstwa ~tojp6bif>j w d n tu pruta;~u do godz. 9 30.

Oglr,dtiny w dń1ath 2, 3 s1~rp:-;.·a 19fl0 r.
Przedstf;;biorstwo :.przed;•je je w t.lkim stanie w jakim ~i~ znajJujl) w dniu pn.Hargu i n1e pm:o.si odpo.
wu>fJzullnoki .tn wuJy ukryte,
Z.a~rLt•ga si~ unww&żnienit pr-.t:f'łargu b•.'z podani:!,
przyczyn.
4396·r

w SKAHZYSKU.KAM .,

OGLASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
spn(l(iaż·

l) "nysy 522'', 11r n·j RAD

czn 4.140.001)

zł

ss:m,

cena

wywoław·

2) nadwozi:~; s,m~-()ChoJu "fint 125p" typ rombi, z
V."jpQS3Ze:llt'!Tl.

Samochód .. n~-xn" alOw-!1. og1.\(l.._.:_ w RE Koz.icnil'f', ul.
PrzE>myslowa 11, a nadwouc "!w.ti.O 125p' w RE O-.
trowiu:- ul. Kup mika 53.
w Z:~kładzie Enł'rgdycznym
w Skariysku-Kam., ul. J. PJl.sudakicgo 9 w dniu
9 sierpnia 1990 r. o god.t. 10.
Przystępują<'y do przt:targu powinni wpłacić wadium
w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej w kasie ZE
Przelarg odb(07.ie

si~

Skar ży!!ko- K am.

pnypadku niedojkia do 8kutku

r

przetargu, Jl
12.
po.
1874·k

przc t śTg odbędz.ie s:ę w tym samym dniu o godz.
Zastrzt>ga się pray.-o unieważnienia przetargu bez.

dania przyczyn .

PRZEDSlĘBlORST WO

KOMUNALNE

REMON'fOWO-BUOOWLANE
Kll-:l..CACll, ul. BuC1ka H

w

OGLASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na

sprzedaż:

na

,.r

atB J21';p''- TGC 7fifD, nr s1lruk.J 9491032.
nr ,,adwoz;a 8Ml1703, rok p.rod 19&:~. cenn wy .
wolawcu 9.000.0UO :r.ł
2) ,.f1ata 12~p·• - KIG 209E, nr !f!lnik,, 9!•fil368.
ur n:odwoowl 18714:lfi4. rok proJ 1985, c".na wy-

.,wołga

wywoławcza

gaz 24", rok prod. 1978, ce10.000.000 zł

~ ... mochodu

.,star 244 RS'', rok prod. 1984, ct'ł\n
"-·y wolawcza 30.000.000 zł
3) l' Fj~nikn C-360p, rok prod. 1987, cen;~ wywoławczo

32 000.000

f..600.000

zł

3) ,.f.at.a ltflp''- KIJ 871ł0, nr sdmk.J !1412592, nr
nadv.-oz.!a l.i7833!i9, roi• prud. 1906, c~.: a \V) WO·
lav. l'Ztl 7.R00.000 z.ł
-4) ,_.ft:.ta I2Rp'' - KJll ~94X, nr o;1lnlka 9438579,
nr nadY-'0/Ja 8811 740, rok prod. 19116, cu1a wy·
wołuwcz.a 7.600.000 :zł
5) .,I1ata 126p" - KIG 077Z, nr si1111ka 9655246, nr
nadwozia 8621474, T01t prod. 1985, CC'flO wywoławc-za 6.600.000 zł
6) ,,fiata 126p" - Kli ó031I, nr silnika 6134964, nT
nndw<u.::~ 8866627, rok prod. 1986, cena wywo·
ławc-za 7.f)00 000 U
7) ,,f~<.ta l26p" - KIG 11SZ, nr !!ilnilra S'-410231,
nr J'l.'\dWOl'fl 18773997, rok prod. 1985, 01.>na wywoł.Jwcza f).GOO 000 Li
8) , riata 12f.p .. - K IC 885K. nr •alnika 9411487,
nr nad\I.'Ozia 87H859:'i. rok prod. 1!llio3. CNta wywo!r~wc-tn 7.fi00 000 zł
9) ,.ftala 12flp'' - TGB 41ji)IJ, nr &•lmka 932106-4,
nr nudwoz•a 181\80217_. rok prod 191i:>,-cNn W)•
woławcza 6.fi00.000 tl
10) ,Lata 125p'' - KIG ~51K, nr S1l1:il.." 05~361),
nr IJJ:odwoz·a 847166, rok prod. 197'5, Cf'n.:. wy-

wol<~v,loza

'i.-łOO.OOO

Prz.etarg odbędz.ie są kon[et'el
o godz. 11 w na~t~ p ują, m.u-:ach:
w cLąl(u" 7 dm od jOs;.:.cnia c
nr 3163l28
nr 3163129
nr 3163/20
- W CHUJU 14 dn.a {
nr 3103 125
nr 3163f27
nr 3163 133
Sz.clC·gUiowe dane o
ur~dzh· gmmy. Przy
wpłat:ić w<.idmm w wy
czc j do kasy urz.ędu, n
cym przetarg.
Zastrzt"ga sit: prnYlO
dania prz.yczyn.

!~:pr·u·daż:

na

l) !lamocho.Ju .polo::

1979,

ławc1.a

zł.

l'ru l11n: odbęd'tic sif;: w 14 d niu roboczym od daty
uk:- .m1a S•l: otłcst{'nia w pr:1Sie o godz. 10 w sieddh,~ pn:·-tb:u,:h.orstwn. Wattum w wysokości 10 proc.
l ·"y ,~·l'Hia\\'C'lf'j naldy wpłBcić w kasie przedsię ·
l-. 1:r~t W.J 11.:1jpófm('j do godz. :J w dniu przetargu.
Pojazfly rr.ozna ()r,ląd;:.ć w ciq~u trzech dnj przed
pr ,., ' ,g:1·m w hazie przy ul. Skrajnej 25,
Zo -t · cga s'(; prav.-·o Unit·ważnienia przdargu lx-z pO·
d"ru l J rzy(·?.yny.
11196-k

2.400.000

r-)

14) ,.stara 29 - KIG ~72K.
lf'23, nr
podwo•...:a fl4t:l94, rok prod. 1974, CUl<i wyv." '·
łwWI.'U 2400 000 z.J
J:o} n~y 5~2'' - Kil l:!.2P nr 1JJln1ka 70fili19, n:
podwOz.la 2ti&651. et--ola wyv.·oł. 14.000 000 zł
16) ,.l· ka A ll•r'- KIII 339ll, nr ~•lnik:l 990532 nr
pod,.. oz.:.a 389286, rok prod. 1983, C(>:lQ wywoł~w ..-za 9.000.000 zl.
S.Jrnochody moL.na oglądaC 3 dni przed przetargiem
W g~dz., 8-14 - pozycje ·1, 2, 6, 8, 10, H, na tc-Tenie
StilcJi Obsługi SarnadlOdów w K.i ~l cach, ul. Krakowska 26;
- po-zycje 9, 15, 16 na teronie Ośrodka S:t..kolcnia
Motorowt>go w St aszowie, ul. Opatowska 63
- poz.ycjc 3, 13 na terenie Ośrodka Szkolenia Mo.
lorowego w Busku Zdroju, ul. Swief'cz.ewsk.lcll" 19
- pozy<"ja 4 na leorenie Ośrodka Sz.kolenia Motorowe-go w Skarżysku-Kam. , ul. P iaskowa 26
- pozycja 5 n3 terenie Ośrodka SUrolroia Molorow rgo w Stąporirowie, ul. 22 Lipca 7
- po1.ycja 7 na terenie Ośrodka Szkoleorua Motoro-

-

Wt'go, W łoszcl.owa, ul. K.ilińsk.iego l
poz. 11 na terenie Ośrodka -S?Jtolenia Motoro·
w~ w K ol.imien.y W., ul. Glow!l(kiego 66

pozycja 12 na tere-nie Ośrodka St.kolenia Motorowego w Kielcach, ul. Wojsk:l Folskiego lS.

Przetarg od~.ie się 9 sierpnia 1990 r. w budynku
Oś-rodka Sl.kolenia Motorowego w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 15 o godz. 10.
Przyst~pujący do pr.Letargu obo\.\-;ą:z.ani są wpłacić
waJium w wysokości 10 proc. C<'TIY v.-·ywoła wcz.ej po·
jazdu do kasy OZDG, ul. Słowackiego 16, najpóżnicj
w dniu przetargu do godz. 9.30. Na samochody nie
sprt.cd<Jr.e w I przetargu, od~zie się Jf przetarg w
tym samym dniu o godz. 13.
Folski Związek Motorowy zasłrzl"ga oobie pcawo unie·
wal.n1enia pr<:etargu lub j:oogo czę~cł bez po<lnnia przyCZ)--n oraz nie ponosi odpowiedzialnoSci za ukryte W.:l•
dy pojazdu.
185B·k

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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prod 1984, zuiyt
9 2.'>3.000 i-ł
3) samo-:hiJdu .. żuk
pTO<J. 19':'4, lUL.)'C;
8. 145.000 Ll
4) ukladarki mas b. _nyd

.:.ł

,
rE sil·u~;;a

zużyc::c

2) 90mt)l·hodu ..,tuk

f::tarn 29'' - KUJ 351 0 , nT •uln1ka 30739, nr
podwoz.;a 09676, rok prod 1973, l'<'na wywoła w
c7.a 2400_000 zl
12) ,.stara 29'' - KTl 103P, nr s!ln1ka ~1181), nr
potlwo:;a 41022, rok pr(jd. 1974, teona wywóław
c.:a 2 400.000 zł
13) ,.'>lOlTa 29''-KlG 7tHiN, nr silnik:l 07319 1 nr
pcdwozią 45238, rok prod. 197f;, t:t\'lll wywo·

-

1) s:l mochodu
2_~

podanych poJazdów·

bud. 1977,

li)

ZAKf..AD ENERGETYCZNY

w

l)

nitł'j

wt~ławC"La

l) "daru 1\.:wo·, (·o·na 17 150.000 U
2) .,slara A-28''. oliMbu<:, c:o na 10.780.000 zł
3) ciq~nlkll. U-912 - szt. 2. et.•: .:l 14.245.000 4.1
4) ładowurki UNO 53, cena wywoł. 17.920.000 1.!

no

na spneda:t

woławcza

~;topie

3

12.000.0

5) równittrki somob
1981, zuZyc:e 78 p.
6) silników <:palinov
GAZ 24, AA (..J"

t~

78 t

ypu nz
na wyw
pów: 1 1

'), 5-35

~~~-~-~~~~:~~ Dc~~atl,
Prut,1:-~ odl:.P,dz•P się

•. a 199

ŚW'< tlLI.'}' N·jonu. W p
'J b!'a'k
pr.:d.UGU, li pr ... dsrg t e s:ę t
o ,.;_odz. 12. Pl·:o.yst•;puj;t
lbl
...r.ad1um do ka<:y r-~:}01

V.')'\\.'OI .. wczl~. n .. j!X>żn:

~

G't.

Pojazdy, rnas1.yny or
d:zib:e r"'JOO.ll w Górkach
Bli.i.S:tych ir.!ormacj•
fon 528·18, 19.
Zastrzega s.~ pra\\-'C
nia przyc;ryn oroz me
wady ukryte jt'dno.c:tek p
Wyh>j wyrni.('nione
kim stanie, w jakilu zn
JednooeiDiie inforftlu·
do upł)noje-.,ia części .sa
typu ,.8koda AIS-%4",
walec K-814 i spycharka

na

sprzedał:

l) kosiarki rotacyjne
2) roztr ząsacza o

3) glebogryzarki.
Przetarg od\H:dt.ie dę
w świcUiey SKR. W pT
l pnetargu, li przet:e'g
dniu o godz.. 11.
Wadium w

wysokości

nole!y wpłacić do kasy
godz. 9. Sprz~:;t można o
w ~odz. od 10 do 14.
Spółdzielnia zastn:e~a

gu bez podanin pr:.::yczyn
Za w\łdy lt:cbr.iC"Lnc, u'
ni e odpowiada.

wo

SfR•>NA

rZĄD G

IlEJON DROG PUllLICZNYCil

RAKOWI E

0Gt.AS ETARG
1t dzlalti_ lanych w Rolmw1e.
kon!erencyjnf'j urzędu
!1\lr::ach:
]Q~:.c.cma dz:akk:

1rgu

mołnn

w

uc-nia pr-.t•!'ld-'l!U lx•z po1877-k

l) samochodu mt~rki ,,o;tar 660''- ~t 3
2) !"o.~mochcdu ,.-.tar 28'', w.nobus - s.tl
3) samochodu ,.sl.lr C-25''
4) ~a1nochodu .,t.uk A-03 ..
5) pr7.yc~cpy D-50
6) samochodu ,.star W-28',

f

rej K11 722U, rok prod
.a wy ..... oł. 14 250.000 tł
"Zuk . ur TPj. KIH 9G311. rok
, zuiyc oc., C•'łla v.·y\\.x•lo~~we.ta
d
.. żuk! , nr r('j. KIG 01trr. rok
:t1 :tUL}' l:.. roc., cma wyv.r(lłov.t l :J.
mas h :mycł~ typu S--400, !'Ok
stopi ci3 71:1 proc.. ce-no wy-

12.000.0
somob ypu DZ-31-1, rok prod.
:e 78 p no wyY.>ol 10.000.000 t.ł.

alinov

RADA Płłt\COWNlCZA
•ntzEO's iĘIUORSTWA SKllrt'

SUROWCOW WTOR~\'Cll
w

BTURO WYSTAW AHTYSTYCZNYCH

apneduż

s...ruochodu dostawc;wgo marki "iuk"', typ

A07B. nr ff'j. Kilt 345IJ, rok prod. 1983, nr fobr.
3913&#>, ~Wptt:ń zużycia 60 proc., cena wyv."'I<IWCl3

PRZEDSIĘBIORSTW A.

14.400.000 tł.
Prhcl:afb odbt:d.Ue siE: 7 ~iUPfua 1990 r. o godl. 10
w si(od21hie BWA Przystf:puj.:J.C)" do przetargu w.nn.
wpłacić "ad:um \V \vysokości 10 proc. c€•ny wywoła w·
cz('j do k.Asy BWA najpóżnirj na god:.::inl,l pn:f-d pl U>·
t~giem. W prLypadku
ni("Sprzcdnnia ~amochodu w
l pn.t'targu, 11 przebrg od))(;dw,; się \f'1.'0 sarnL'go tlJtia
o godz. 12.
Znslrz.c-ga &~prawo uniewainiaua pu~:lnrgu b...... podi.itn& przycz.yn.
7404J~k

Kandydud uinni !o;!)ełnia(' na,tr,,mj;Jce \\arunki
- wyksł.t.oh::o.-m~: wy;l.s;~:(> tt>ehnu.·w(' lub t-kiJ
nom.tcz.ne

-

-

!

T~JOfl

pGżn:

ct...rgu wlnm

CJ•

główny

awo
nie

nia przd;.u-gu OC:t poda y odpoy,.;c-d:l.i-.lności u

etck
nc .

gowych.
ostaną sprzedane w ta -

-

~

~

mcchanJk, t('l('-

życiąrys i wniosl•k
umotywownnlrm
!Jląpi.1-nia do kvnkursu

OGLASZA PRZET:'\KG

-

opinia z dotychcz.asowrgo m,, j'>CCI pracy

Kt.:mi.syjnto otw.ncic korx:rt z oft"'"lnmi
s1ę ogłosLl'l'li<~

w

pro'limy kierować pod adre~m:
Kielec:.ki Kombinot Ogrodnic:zy
26-065 Piekoszów.
1876-k

Komunikat
Wójt gminy Charsuuca nu podst.nw1c nrt. 28 usb·
wy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu prv..':Strhl'n·
nym (Dz. U. nr 17 z 1989 r., poz. 99) podaj~> do publiCUI~j wiadomości o pnyst~piemu do oprat'OW~1"JiR:
zm.inny miejscowego planu ogóln<'go 1agospodnrow:1ni t
pncst.nenncgo gminy Charsz.nica.

Zainteresowane orgau:l aJm:nLstral'ji pun .. Lwowl"j.
1ia 1990 r. o godz. 10
ku niedojścia do skutku

zie

się

w tym samym

OC. ceny wyv:ola.wc;wj

w dniu pt7.<'largu do
pnedzic1l prl.Ptargu

ć w

jed nostki organhat;;jneJ i- osoby flt)"t't.ne mo(!ą z{tł.t
s,aC uv:ag1 i ~nio:;ki r:t~ piśmi<', dotyc-tą~o;•- !:ptMbu
zagospodarowaP•a pnt-strz~nne-go ohswru ob;f;t<'go
opracov.:<Oni<'m w U·rmmu• do dni:.A 20 !i.M"prna 1990 r.
pod ad:-r-sami:

a) BLuro Pbnowanin Pn: ...-stn:t"''lnl'l!{) Pr7{-dSil;bior·
tlhHl Pań<:lwowt·, al. IX W1rków KLf'l< 13,
z;,_955 Ku'lc-c

~yc7.yn

;zne, ui

w

spr:.:ę<•J<',

P:póldt.if'lnil

18•4-t

Kom1sja konkursowa zastrz('ga srobu;• prawo m·•·
<:horzystama z oferty bez podania przyc7ytl.

•9
l.,.,.,..,..,..-w.,.,.

4",
,,siar 28", .,k roz 2568",
rc.harka LLS".
1872-k

b)

U!"Ząd

Gminy w Chnnnrnvy

przv

Informacje o przt"<isi~biorst.wle udz1dane bf:J.~
pod wy:tej wym. adresem. O t...'Y'minic konkurst
kandydaci totilanq JXlwiatklmieni indywidualni,.

na:.1ąpi

pra~ic.

Ołerty

z

Zgłos:.t:t11ia z dopiskiem ,,konkurs" w wmkm(,.
lej koptorcie kierowa~ do Rady Pracownicl.t'J
PSSW w Kielcach, ul. WM:oła 51, 6 pi~lro, pu·
kój 623 w terminie 14 dni od dttty ukaumla Sil
ogloszenin.

wod:wj d\\oóch koll.Jw \Vl\14
ocit·ph.-nie dwłich bloków mwmkalnych
odno-wienic {'lJ:OWacji c.dPre<:h budynków.

w 7 dniu po ukólumu

się w dniu pl"lktongu.
Uo.rmu_' ie. ROD K ielc:e posiada
i sa e do pojazdów i ma.nyo

Jtiln

osiągnii~cia

-

niJptlWf; <'..:•,-śoi

~~~ ~o~:~~~ ~li~d! ~- •;~-

zawierać:

kwl-stion;.rtu!ll osobowy z !otografiq
stwiC'rdlttHt'C wyks:tl&łcen!e

dokum~nty

KlEl.ECKI K0!\181NAT OGROilNICZY
w PIEKOSZOWJf:

wpłae.ć

ysok.Oiłci 10 p1"QC CE'11Y
1 .,dz 9 w <W o pr>• toc-

stnt pracy na tanowi$kU klt.·rownLCt..vm
minimum 5 lut
pref('rowany wiek do 50 lnt
dobry stan zdrowin.

Oferta powinna

pów. JAMZ 7•0, S-21.

A L-l' J. S-3S9, S-510, M-634,
014,5/I ccntlt:h Wy\\'olawc'l.y~h
zł do~ () :1.
H" 91~ r... a 1990 r o .,:od.t. 10 v.
W pr. <.~ braku naby-.ny w t
targ ( e s.ę Le-go snm<-go dnia

t;,pu •

KONKURS

na stanowisko
DYREKTORA

OGLA.SZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na

KIEI~C\CJI

ogłasza

w KIELCACH, ul. Marchlewskif'go l, t<'L 417-79

lEOGRANICZONY

, polor.
rcle 70 f

Rada Nad:r.oraa i Zanąd Gntinuej Spuldt-1ehl1 .,S.ł ·
mopomoc Cblopsk•'' \\ JJrialos:r.yca\h, za,,iadanuaj,l
że ud:r.ial podstawowy :~godnie z uch,\>al., 'lchrani; 1
prudstawitieli 'l dnia 18 mnrcn 1990 r. wyno~i 50 000 1 1
1 Ostateuny tennio uzupełnienia ud'liaU1w u.,lnlono 11 a
30 wrzeiuia 1!:190 r.
~o ~ym tenninie czlonkowit' nie t}(•o;iadaj•tcy pel n~ l."h
udx:talow zostaną sk.rcsłeni 2. listy c<~.łonkinv 'flOhiLitlni
R.tda Nadzorcza i :r.nrzqd C.<;

Pn1•hrg oJb\'(Jzic się 7 sit'f'pniu 1990 r. o godL. l O
w sKlhibic rejonu . Wadium w wysoko::ici lO proc. cc·
ny wywolc.wcz<cj należy wplnc\ć w dniu pn:1.·t.ngu do
godA. JO. Ogl~zmy pojazdów w dniu przetargu do
godz. 10.
1868-k

BUDO ROG KIELCE
GOR ZCZUKOWSKICH
PRZł."T

ZAWIADOMIEN I E

ul. OkrzE"i 83

NIEOGRANICZO~Y

na sprzedaz u.l.y\... anych poj:udów·

u:ty -kn(; w

y do pra.dargu winm
O proc. C( ny wywoła w·
Pj w dmu popn.L-dl.JH-

JĘDRZEJOWIE,

OGLASZA PRZETARG

)895-k

"'""''~''t' •••••,.. ..,..,
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lt'o''ł •v v •••••••••~

ROBO'f INZYNIEIIVJNVCII

~
•

. .,.

PRZEUSU;IllOłlSTWO
JnlJ)O\YS'JCTWJ\

.

:

KO\ltlNAI.. NE!OO
.,KOMI'IU- KJEL( t;••

... . et

" KIELCACH

=
=
=
=
=
3

E ZATRUDNI ZARAZ 3
:=

na h:Yl".ni(' Kit-l r i

ESPAWACZV

L

Kml~'-it.•ł,

upr.mnit'ni:mli RS·l·G

l

E
•
~
•
:

.

.3

ns.t.b :

3

\\'arunk prm y t płacy do uz·•o-d.l>~:OJa w d1 .u
«praw pr:.co"·~otczych Ku>!u·. ul. S ni;. I'WtCY- f>1 <11
lei. 66-35- 7!1 lub UcrownL('tW.t' Z ~1111 [i~tlu•\
Kw!ct·. ul. W.tosn, tcl. 31-'.!0· 0) \\ Kt·:'l. 1 ł. ul 4
PtJbdnww;,~. Id. 12·':-9~73.
l ll:-k ""
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">TRONA IV

~···~;:;·~~~~~~f~~a~:t;·~;~;~;~~~~·····

t

p \ ,,STWOWEGO OO>IU PO \ IOCY S I'OLh /N OJ

i
i

w GRODKU
P A'tiiSTWOWEGO DOMU PO!\tOCY SPOł.F<"7"' ..
w LESZNOWOLI k. Gróju

Kandydad w inni
-

~

spełniać następując:e watWlki :

wykszt!llcenie wyi.sze
6 lal pracy w.wodowc j

Wy:::~·~::::·:.:~nie•\ po~cy •poh·~nej

l·~

-

NIE

RĘBZłE PHĄD

IlejoG En.errei:JC':llnJ' Kkke
Dwilldaml&. se ,.,. sterpoiu
w~pl4 pn:erw, w dOlll.&,.,.ie
e..e.rcii elri:lryn.tJ dla - s lępuĄeye.h Mblerców :

1 - w cech. 1-1;; dla Słł
kiwka
1-l ... ,od.. 1-15 dla
PK.JM Nlewubli• l •ed·
ftie. bud,.•kl • •wart a:r. re·
monł
stae.Jł FKO men W:J:tl\pit pr~rw:J w de~~ławie e·
ner1ll elc-1r.lrynnd
dla . t
Sleaklc-wksa ed
Buezka a.
LdneJ, ul Pbnł7, Stanica.
1-6 w codz. 1-15 Klon6w.
1-7 w cods. ~1 5 lll. Be.r·
n:r.rd yńslu l ąsledDte.
1-s w &adL ~15 Slopiec
RądeWJ'.

życiO rj!S

kwcst1onariusz osobowy
opinie z ostatn iego n\Je j9Ca pr.....
odpis dy plomu
zaświa d czenie lektmtkje o sta nie zdroww

Odkufl'M.'nty naleiy sk ładać w Wojewódzki m Zc:.rx•l P•JQlQoc ., :::,poleczne j w Radomiu, ul. Zeromskiego 53, parlcr pok. 16 w term.a.nie 14 dni
się og łoszenia .
1866·k

od da ty ukazan ia

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ~'U...1..1...LLUUC.U..LU.LU<l.

1-10 W JGth. 1-15 PltP
Piek GSWw ,
W l neeatłw, u.,.
dctwb Tucsa, !W.Iełcln:d, lll'k•••,.a, C.alętlce, Chan:i6w,
LubiM, Loslt.li, Male1owsklc-,
PKP ltykeJJ.7P,
Z'łl\C'lkiw,
Leale:r., Blawa,ków, Mledzla:o.
ka Wid, Skałka.
r w Jeds. ~15 al. !bł.
Chlopsldch , Kadko.,.,;ce.
3 w I(Odt. 8-15 vl ~rem
ałtie&e b•d. u , "'·
rettrwa
Z.IITO, al Pr'Nb, ed !.erom-

K iece de

Wel&łta Pobkl~..

Cłl~i n7

nk eb.
l W &'edL ł-15 Wola MoraSHkiwka, Tokarw.la,
Welle:r.., PQymlarkl. Star._
t'będny, Tec:":bnlluua llehllue.
Chędn7
b:r.n GS, Cbęc:lay

wklr.a.

weded~&'·

T w ced-. ~ts Kewala.
1....... w cods. a-u u.l Oknel l
prsyll',-le,
!hewee,
Juk.lnla .. RaJ... Jawonab Ja·

a6w, J:r.n6w. Zalule n.
brom7łl,

DobrtMD:Jłl

[)e.

t~lffodT

dzlallto,...e,
Hal~dtw
Dem
DT.It'Ck&.
l w codL ł-15 RSP RUna,
Sloplt'C RqdOWl'·
s-u w 1oda. 1-15 Kosloml~tl7"''· nr 711.
~l W IOdL 1-15 STW
Nit'waehl6w - WJ'1\nenla w
miarę pos tc:pv r obót.
l w 1edt. ~15 Górne B6r.
Górno Zawada, K:r.m. J6ld·
ka. Chęda)' CPN
11 w cedł.. 1-15 R.adkewkt',
Girne te al Tlf•• o.muaowtee pn:y kapłlcue, .,TUNIPOL'".
n w ced.t. 1-15 Głrao ~
d. 116, Duta S1:klana wodo-

'""·

14 w ceds. 1-15
Zał(<sle,
BnttlnkL
lł-1:1 w 10ds. 1-15 Slopiec

KOPALNIE SKALNYCH SUROWCOW DROGOWYCH
ZAKŁAD W WISN!OWCE

zatrudnią zaraz PRACOWNIKÓW
•

•

•

CLOWNEGO MECIIANIKA
wymagane: wykształcenie wyisze techniczne o specjalności m('Ch3·
nicznej - stai .pracy w zakładach górniczych umożliwiających utwierdzen ie w OUG
MISTRZA - SZTYGARA MECIIANIKA
wymagane: wyk~L. tałcen.i e w yższe lub średnie - sld pracy w zaklad ach górn iczych umożliwi a j ących Ultwierdzcnie w OUG .

Sdaebeckl, Promflik ł"a.Uwls.
kL
15 w cod1:. l-15 Kore1:7a,
BrudakL
11 w cod~o 1-15 CmUisk te
Ił. !61.
18 w .coda. 1-15 Slefarnla
•eal.371.

...

llłłt-k

Rdea Eoer1el:run7 B111ko
lafwmuje e ..,..erwodł w D·
•lb.ni• eaerc14 t'lekłr7CU1~ •
słerpni• w ceda. l-15:

l - O.ówka. Dru.-flla, Drwcnla RAodowa, Ct'delnla, Ped.

MA T KI

Zr~i nt eor~sownn i wi n n i zgłaszać s i ~ w d:oi:t)t:' spraw nttaOO'N"(l~czvch z:'~ k ła
d u doj9.:-d z Kietc a ~"l•,h•ls~ rn lt tti i n t - - ew!:" 'tu:~:11 i" ~komt:~H..ow1ć Sil'
l~ I P(.. ~ic·n•·:- pod n r 3t-t-L" <; · d ~~ . -, J. ·e·:
:!'ł. ~::'·i
I!\"1·Lk

•11,.1• bhryun,..,
~lis" -ł

HALINIE
WISMAKOWSKIEJ

do uz t:<>dn łen ia n a

ffi iP JSClL

••Pollf'DI l.ec'hla'"

"'

pe •-e~

łleła. hblmiee, Wlenb"".

SZTYGARA GORNJCZEGO z. zatwierdzenie m O UC .
P~oce wg za kładowe go systemu wy nagrad za nia -

, Pollc-aa Ewa"
.. Pelte.• UM4•'"

wsp61pne•wnii"J'

ROOK

W kit' ICar[&
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Ko1ethe

RYSZARDOWI
MUSIAWWI

• !w.d

S L O WO

dzień

Siewny
-gmina na rozdroiu.

S t ąd

niby v; szc:dzic bli.s-

- Nie }e<;t to w K ijach łat
W<ł.
Tu nle mil
iadncgo
przemysłu, wi~kszych reM!rw.
Rada podj~la uchwal~ o nowych s~nwkach ~t.yns:z.u z.n lokale użytkowe - od 6 do Hl
tys. 't.1 metr kwadratowy.
WysL1pitiśmy do wojewody o
przekat.:~nie do budi.ctu gmi.rt y
wplywów U! spr:z..edaiy gruntów PFZ. Wiqkue dochody
pow~nna nam dać prywatyzacjo. niektórych obiektów. Przek.naiWny jui dwa ;k:l('py w
Kljarh,
mlej<;c:owy bar. 5:ł
c.h~lni do
otwa::-ci:t punktó w
hand lowych mJn. w CU!c.h~
wie, jest chętny d o prow a -

!~e:ua ~r~lo~::· ~~tC:.

Myślimy o
młoienlu u nas
ak.lepu i magaz.yrtu .,Agromy"'.

- Moiliwoścl są naprawdę
ograniczone, .niemn iej szuk3my
rucrw. Stq-d powszechna in w entar yzacja naszego ma J~t
ku. Komisja jut p racuje, J>()o.
wołaliśmy
zespo ły spccjallst ycme, SĄdU::, 1:e do jesien i otrzymn.my petny b ilans_
- Mieszkańcó w gminy bulw ersu je lei ..,przydział" do reJonu w Jędrrejowi e. Nam na jbllisz.y Plńczów. nasza ,.his t~
r yczna"'
lltol!ea powiatow;~..
Jeśll s!t; nie u da, l o na pewno
Busk o o nic Jędnejów. Ra -

~j:~uni~~~~teMun~h~a~:_ ~
ległość

prawie taka sama, do
Busk a !Wlmy d ojil z.d koleją,
m otna dostać s.!e: autobusarni
pnez: Chmielnik lub Plńczów.
Do Jędrze jowa d wn auto busy
na dol)(:_
·
- Ponadto wln~nie w Busk u sq wlnd r.e
PKS, Zolkład
Energetyczny, Rejon Dc.sf)loa-

T o samo stanie si ~ nieb::~
wern z domom! @leki. Na
razie nie mllt:olly szyldu. Rodll. się tylko pyłanle: dla ko go mamy dLloJać, komu bo":d zlemy potrzebni?

e

C :t.;r

ntlp o,t: iedzieliśelo

80·

b le ju i na lo pytanie'!
- Próbu}emy. Aby nie dU·
blowoln slq n:umo ,.Caritas·•
w odnlc.~ienLu d.o O'Jtg:mlzocjl
kościelnej l n;;.nej, być mo2e

LU D U

slaJqc się
Katolików
.,Bonita.~"' (dab:oć). Nazwa nie
ma ma.cumia. Chod:t.i o lo,
by ktmtynuow:.lć pra~. O n:Jf:ZC j p:zyszlo~c i zadecyduje
w alny zjazd delegatów Zr~
szenia K;;;~tolików .,Caritas".
Al bo dojdzie do likwidac jl
al bo d o pr:t.e k:"ztalcenia rorm
d ztal:mla.
M ogll b)'śmy p:rowad z!l: di.!J)nlnoSć otw a rl q i 7..amknit:;I:J
w tyc h n;~szych oblt"ki.;;C'It,
k tóre n ie przec:ho dtą wraz z
majqlkfem pod z.an :td p o-

~

wójta
Dróg Publłc:mych, ,,S:mcpid",
Urzqd Poct1mvo-TI!lckomunikOlCyjn)•. Z Jc:drzej~
wem łączy nas tylko geodezja
i biuro projektów budownict wa łndywidualncc:o. ~ j~d
n a.k sz.a~. aby l te ~jl!'awy
m ogli u nas przcj:'jć ;;pecjallś
ci % Pińcwwa. Wicrt.ymy, że
wnioski gminy w t~j ważnej
d la jej m!es:t.k:lfl.ców sprnwie
zostaną pozytywnic z.:Jłatwio
t.acjł

ne.~

- Wre~zc!e sprawa w teJ
chwilJ na wlll rmJwatnicjsz."ł
- !niwa. N.ie powinno być
k lopol6w, o 11e pogoda dopisze.
Mamy ju.i; u siebie 11
komb:~Jnów pTyv.•atnych, 5 w
SKR,
cderema
dy,poonuje
Rol.'l.\c:t:l Spóldclelnla Produkcyjna, chc:tnle pomag<~Jt~ca sqslndom. jes.t pon:~,d 300 c!1l'flllk ów, 50 mopowiąz.1!Ck. Powinno wy~t.arczy f, ehot nie obejdz.le si~ b(!z kos. Zboi.o na
w ielu polaełl sq, powalone ...
- No l inwesł;)'t'je. Co rusz
potn.eb y, u dwadz:idcia part:
milionów na te cele w budZecle to d.z.!ś kwota n.1prawd c
mlkoma. Chcemy jednak d okończyć budynek od mlnistracy jny, bo jak w i d ać ten spada nam na glowy, W ygosp od arujemy
w nim po rnieunenia dla a pteki, mote coś
jes21eze
dla
v.'Cteryna r il,
by obecne !eJ pomlesu::r.cn in
ra cJona lniej WJ k Orzysta ć. Musimy ~ aletłi pienlqd ze na dokOJiczen lc r emizy w Umianowicach. Z resztĄ gdt.lekolw!ek
b y obecne Je j pomieszczenia
d rogi n p. nie numy nk.~
N owego (starego) wójla wybrała R a da Gmitlnn 24 czerwca, GO$podarzc uczą $11~ sa·
morzq,du od j~&:o abecadła. J ak
n a rade w
bilansie po:.:ycja
,.winien" jest d om.inUj<\C3. Ale
a l.ywaj:jc r oln'ltzy.ch porOw.
nań Iah:m, w tnlwne dn i
samorz.qd przy~tllptł do siewu.
Na owoce prz.yjdzie poczekać.
WLADYSI:..AW
GRABKA

s;u:zególn:r·ch z.gromndzeń U\~
k onnych. M.In. ob!Ckl w Swil~clcach poroslan!e nasUj własno~clq. gdy .l:
nie ma tam
&g:romadr.enla u.tkonnego. Go towi Jesteśmy prowad1:ić l~m
dom opieki. G dybyśn1y w nnszc j slcd z.Iblc w Kielcach nic
miel! lokatora, który nle chce
się w·yprowadtić (jest nim Ul'Ui d Slkód G6rnk1.ycb), mo;Ilibytimy zorgan!l.Owaó dMcn~
ny dom pobytu dla 9enlor6w
Iub d t.!cnny ośrodek opieki
nad dL.!cćmi n!epehlO-iprawnymi. W obecnej !iYtuacjl loka\oweJ jest to nn razie niemotliwe.
Nle!ilecie pomoo p ul r :t.e·
b~J<łł: Ym. To dom ena waszego ru ehu . Tych polrzcbui !ł·
c:rch cl\gle pn.ybywa, więe
mieJmy nadl.ieJę. ie was:r. co.
letni durolJ.ck 1 doświadUel\ia
nte pUJd~ na marne, ie Jcd nym 1t whiwoyeb nurtów wasreJ d:UalalnoSel będzie n adal
opleka na1l ezlowleklen1 cbor ym, starym, naJczęściej samoloym. Nie 5 pus0b pnt!cle'i

e

;unler.imy szyld,
Stownrzyszen!em

S li\ON A

Najlepiej unakuje :r. bu.lelkL

Po dr11giei
~t1•onie lady
U.:tntlel wid~t~ki nigdy nie ro:tpic!ł~:tał IIWttiell klientuut. 'l'era.t.
z nstreJ rywali:laejl rynkuweJ..._.. KeC&~waki\l" 11kh~ 11Y
nie zawSJ:e W)'Oh(ldq obronnll_ r~klł· Wiele t nich je.ęt zam y li li·
nycłt, a w iych ktike CunkeJonują d .deją s ię ni(" najlf'p'l:te r ;u :·

rfnvnicż,

h'l<I)OHCL O il.i'-'WIQ~<.:lWCj j;lkoS-

ci. Nnh>ml:.t..'lt per~UJJe l o 6,::1
~y~. zł
zawy:i.yl
n.1le:i.nol!.ć
z.:l zakupione slndycl.E!. W Wę 
,;len ynle l Oksie
nowie, Climielniku l Ok&iC'.
M w 14. :r: nich
ujawniono
pn;estęps twa i
wykroeze nla

ora:t innfl

oieprawidlowolicl,
klientów.

o ctywlście.na s:r:kodę

Jakle prrcw!nien!a

występu

j:} najc~śclej?

Pra wie powszech n e !11\ os:r.us·
twa na ol<!'kOr.tsiii nabywc6w,
oruowanie do IIJUudaiy to w a rów nie v.•l aśelwej Jaltoici
(inspektorzy P IH wycolall ot·
tykuly o łącznej warto~ci ponad 2,6 mln z1), a takie ut)'·
ws.ule Unt!llheó pomiarowych
o nieakłu:dnych cedtach les:alizaaji oraz ni er zetelne ur;ta ,, len ie n:ag l Równic cz~sle sq
przypadki n!ewłaśdwego •tanu sanl.t:tmego w pQmien.cl..Cniach sklepowych.
ItuldLici . ale występują takic
n.leprawidlc.wo§ci.
jak:
ht<!k aktua\hych badaft \ckaTsklclt pt)twierdzonych w ksiq·
teczkach zdrowia personcht,
zamyka:1le sklepu bez u:z.astdnJenla w t:tw .. urz.ęQowych gcrdt.inach pracy
(skqd my to
warny?), zawytanie cen oraz
n!edostalecz.ne z.,aopai.rtenir: w
podstawowe
artykuły
;pai;ywcze.
By n:e być g~tvslowny:n: w
p!~:;:tiu
kon:rolowa:lych ~\<:Ie·
pach GS w Chnliclnlku, Druc:-ni l PieN:c!micy wystqp~ly wym:e:tione
wyżej on.u!'twa i
niepraw:dlow o.ści,

d~k!ndnl~·

opisane w p:-otol:olach pokont rolnych. T a k np. w P:crt.chn!cy
(.• kle~;~ nr IN) per~onel
pobn:.l wyż.:,1..ą
nalei.nośC za
z.akupiG!le to w ary, uiywal wng

~~~a~;~~~~e~k~,~~~'!',rfi:.~:J'~~:~ ~~~~ ~e~~;~~k ~7e:a;~~a~\~:~=
k:t- o los llldll
mog~yeh i.yó·

11 tabyeh, nie

samod~tit'lnie.

ltmnuawla.la

M.\KIIt. SOSNA L j

0

6

tom chleb z !lewymi woriaml,

ll!l' po normalnej Ct'i!le.
W ~klcp!c nr 9 ·"'• Bu t \1~'1 ·
l'll.l' ~ '

(GS P lllc.:ów) k:cmw•l.c:.:-

~?c!b!:~~·~~!~k~doj<;:l'~~r.~~:~~L\;
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(OS

O~~al

ujnwmono o~zustWil. wwnry
1:lej jakoś.::!. z.l)' ~tall ~anJtar.
l\,)'. brak wy1v'enck cenowyrh
or1n utywan!e n•e1t>gnl•zowttnych urutd!e(l pomiar•wycll.
SI\ to - oc'l..)·wi~cie - ntl'k!óre tylko prz.yk!~dy. w. . tuki kcmtrol! sklan!aj4 j~dnal;;
do 5mut.nych rcrlek~Ji, ~li n;epokojQce.
w~kazuj:j bJwiem
no:
n lcd b:r. l.ł\ wo
lłC tst. ne lu
sklrp ll w . lckcewaieuie prY-l
niego potl mtawo w y e h Ił·
bow ią zkOw

oraz na bra k nad·

z.oru l lw ntrull :r.c 5lron y .r.ar •qdów s p(ald:Uelnl.
To ostatnie slwierdz.en.ie drLyez.y w uc;&e(ólności: tegalit.awani;t wojdujoeych !>lq w
rklepach :nr!qdzl
pomiarcowych, dbałości o Jakośl: of~:
rowanych towarów ora1. o ich
pel:;y asorLyment.
Rn:i:oce
brak! Arh·Jrul6w cadt-ienm'IN
uiytkn wy·tt1plly no; w GS
C'hmfroln!k.
Z e strony ..anqtlow GS ni e
m :~ u.k:i.e inh:J~l}'"' ~n•i~r:w.
Jó\t~t"h dll U"Pr~wni r n ia p racy

s ldcpów np. w takich ll·tic(hinaeh, j~k rłlnzerzenie upraw ui cli k\{' r ownlk6w skle·
jH'I\tl (7-'l\-:.Up t')W;"tfÓW WC "Nl~c

nym

1~-:kre·,(',
t!'•kconv·.vante
prt..:c~n arlyk tlńw
n:epelun-

warto.śc:iQw•ch 'tp.).
t

Zad('n
k lc row nik.t w kontrvl O""llliYCłl
t.al<ic h vprawnjr:iJ nie
w.eJ. k: ~,:tndC'l c,,,:.!·
Je J<:> tcze tk.wl w ·t r~ch U·

~oklcpilw

p "sln•:a l.

kl;~dac:h J mctr.d:lth pr<l~Y·
Sy~nRlltuj.my
1e ~; .vt>•!;~
lnir. t~·Jko 1\\twdom k.{lntrr:.rl,__.
wan~·c!'t G!S). l:d.•t !c.d11 d.:..eft
rt11'.P'JC~..Il:"l
:r. i.'li"U Wi rjsk.l
kll ~ nt nie 11-!;ltlzl.:- m b l c zół.l! o
n:l uu l< an i~
pod ~bwuw ;\'r h
ar t;l' kul i•" ~i'Oll "'Ci y ch w od·

11'1\lvm

m il.'.'; ł'i<".

l)u (•b t:l' li JlQ

•'l' h lien) h .-r• rLI' l t-lnle ob~lui u
O )' " ' ulli h l i:i~y m onu ,;k \cpi.•.
(I'U8)

~RUNI\

b

CO, GDZIE.

WOJEWÓUZKiE PHZEDtiJi:,l::HOi:STWO
WODOCI:\GÓW i K.I\NALJZACJI
w K•"l<-:-.cl)
OGLASZA PRZETARG
n::t

C l r:L

I" Ąf0ł:o1WO••

.,nysa 5:!2"', rok produkcji 19~0, CU"'\
W.JW<łl:a\l.·~·u 2.&00.000 zł,
m1ejsce garaww:t.ru""~,
Busko. ul. Lagtewmcka 25;
..
2) 7Uraw 1a S<tmochodow~ .,s;lar 28 ZS-4A , rok
produkcJi 1979, ~na wywC>ł~wcza 18.000.000 d
ml('jsce łt.araźowarna, Oslrowtec, ul. Mo;;.t.owa 71;
:n sarT'O<'"hodU samowyładowczego ,.stu W 28''. ro!~
produkcji 1976, cena wywoławcza 2.700.000 71,
mtf>jsce garlłowama jak wytej.
Przehrgi odbędą su: o godz. 10.
5

1

Przyst"(lU]'\CV do pr.zetargu winni wpłac1C wadmm w
wy:.okośc'i 10 ?l-oc. c€.'ny wywoławczej do _kasy WPW1K
w nuejscu prutargu najpOiniej do godzmy 9 w dniU
pnet:lrJ(oJ
1908-k

SZYOLOWIECKIE
KOPAI.NIE KAMIF.NIA BUDOWLANEGO
26· ~:100 Szydtowk-c, ul. Widok 6
OOLASZAJĄ PRZETARG NIEOGRANICZONY
na .orz~<:hoi uz_ywanych pojazd6w mechanicznych:
l) S:.:nl<K"hód .,tatra 138 S-3'', nr. podwozia 3973-lfl,
rok produkc1t 1967. Cc,1a wywoławC"Za 8 -100.000 7ł.
:!) S moch6c.l,.tuk AOfi-furgon", nr podwozia 35l53,
Mk prOOukcj1 1981. U:na wywoławcza -

5.r.oo_ooo 7:1

0135:!2, rok produkCJi 19i9 nadwoz1a 19iJJ.
Ce113 wywoławcza - 13 000.000 zł.
Fnel.:lq odhi!Jlie slę w 14 dni od daty ukaznN!ł się
o~tc.s;oen1:1 w dUale '!lównego meehanika, o godz. 10.
W pnypadku nif"dojścia do skutku 1 przcbrgu
odtx?dzic ~ę t [ przet.u·g po ceona<-h obniżonych - w
tym S"Jmym dniu, o gcdz. 12.
Przysłt;p-uhc~· do
przetargu wpłacają waduJm w
wysokości
10 proc. ceny wywoławczej w kruJic
pn<!dsit;biorstwa- Szydlowicc, ul. Widok 6.
Za wady ukryte i braki przedsit::biorstwo nif'
odpc.wmda. Samochody można o~lądać w Zakładzie
Ot..róbkt Piaskowca - Szydł<Jwiec, w godz. od 10 do 13,
obt:>k !Jł.acji PKP - Szydłow1ec.
Zartn.egamy sobie prawo

uniewa:i:fueo~a prt:ełargu

b-..,.. pod:mia przyo.yn.
Jedr.oczPśnio('
in[ormujemy,

po9iaditmy

do

upłynnienia:

- Stlo!ł_v okrągłt! do kTu9eywa sz.t. 2, typ S0-25 o
po jemndci 25 m ccm.
Cetu1 do uzgodnieni3 informaeji udzieh:a dz.ial
głównego mech:~nika, t('l. Szydlowiec, 17-03-29. 1912-k
WOJEWÓDZKl ZAK.t.AO WETERYNARI1 w Kielcach
Oddział Terenowy w Busku Zdroju
OGLASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
r·<~ "Pf'.:r:edai samochodów oraz silnika:
l) ,.f1at 12Sp'' pick-up, nr rej . KU 366Y, rok
pro<.lukcj1 1981 -cena WY"''O ławcxa 13.240.000 zł.
2} .,woh(a-ga"t 24'', nr rej. KIG 7870, rok produkcji
1974, wymiana nadwozia 1987 r . cena
wywoławcza 12.000.000 z ł.
31 su ln1k S-21, nr 852611, rok prodll'kcji 1985- eona
w ;woławcta 5.420.000 zł.
Pr~el:arg odbędzie się w dniu 6. VIII . 1990 r ., o godz..
10, w biurze Oddz1alu Terenowego WZWet. w Busku
Z·h·oju, ul. Obj!łzdowa 11, Przystępujący do pł""Z('\:::trgu
\\'1nui IAT~lciC w-admm w kasie tut('jszego oddziału w
w 'SQkC'Só
lO pJoc. ceny wywoławczej, najpóżnie.i
w pr:>edd;o;,eir. prz~t.ngu. Samochody można oglądać w
lt,.., .. :lVIII 1~90 r. w godzinach 10-15. W przypadku
nit'·lojS.:-!d clo
skutku p1erwszego
przetargu, druji!i
jlt"h: 1 ł"rłt r(('('_:..::tnl"'ic7ony odbędzie sję w dniu 6. VlH
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krełlonył"h propul.)c:jl .trukturalnl'ch. l<)Ju z•·l,lllt:l·w, h:tUQ
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najważnieiszych uchwał

Bez

No wc:zornjuq sesję Rody
M>ejsk-ej w Kiolcod• p.-zybylo
35 rodn)'<h, co stonowilo wymo-

~~~~~~;· ~~:jYa.~i~kT

rotpoczęły lię od istotnwch vnlon
w
pouqdb posiedtenlo. Na
wn;osek rodne110 Gnegona Grud lińskiego,

pny
&piV!ciwMł
prt.edsto'wicieli Zo.-zGdu M'os.to.
pneg/osowono decyzję, by nie
podejmowoć ct1erech uchwol w
&prowie: okreSlenia 1osod l lrf'·
th:lll ezwa.r tdo, !11 llpea 11M
n ok u , l ml ~nl ny A nn y l M lr o-~ la. ~ !ll.
S ł oń ce
wsehodsl o

4.us....e hodt.l -:;,aT,

l

•

-

e

O.•llr.vidr.a dla mJoddrl7 Kumak" :16 bm .• codr. 11.
• ProJ,.Iu·J• rllm11 aroaur1l-

nopnrt(MOw,..o prod. UM.I\ pl.

.(;""~~"~
11.)1'1116

~T

U bm..

łtMh.

Krew aa ratunek
Z.arU~d Klubu Hnnorowyeh
U .. wców Krwi w ZUChtAP
,.(.;hemar'' w Klclc:ac:h z.ora:ani7.<~W:ll
akcj~
honorowego
oddaw:mln krwi, w którd ll ·
tbial wtltlo 50 oflób. Odd:all
uoi l ~cr.nie około 11 litrów
krwi, która pn.ckal-91\ll "''
~; tal:a do ,.b.1uku krwi" WoJewltd7.kll!j Stm:jl Krwil>daw~l.va

NajbardzieJ ofiarnymi byli:
Marla Rud n lc:ka, Jatlwlaa Knwa l'lka, Bernarda KlłK'h, Zof ia r robon. Marian
Part.nd yk, Sl dlln
Kanmaruyk,
Marian Sttpll:ń, Ct.edaw IUplnos, Mar.-k Zięla l , Wielłiłw
\Vó.klk,
Ma r ia n
L y pau.
K nyntof
W ilka,
W lt!'!l law
Forna l,
F r.1.nc:IJ~Ir.
Ra hl ł,
Kon'lłaub
Md lank.a, ~11 r&
sbw Fu t,.nsk l, Oarluu Glb:~olskł l Stdan Kuk ulskl.

Chf'marow•cy" krwlod<~w
c.Y ape!UJII dfł Wł1)'.,Udch luId dubł'I!J woli o wląctenle
Jo!o;- do akcji krwiodawstwa .

mała,

Taka

Klub G•rolwno-

AK jui

v." ,lluk6wka". a wart ·k. lodL
9
...
h: ,"

bu udostępn Ol'\io koftlunofnych
lokali ułytkowych; zmoony cen
bletów MPK; F'Obf*on<o gruntów !JOd budo... ., rtNo łlllicuko
n>o- o•ol spnedoiy Iokoli
mleukolnydt l uiytkowych, 11'10łych domów jednornd.rinl')'ch l
goroiy. Rodni uzr>Oii, te pro;eltl't' ucłwtol m1,1szq "ajpiłlrll' t.o·
stoi: pneanoli1owone pne1 komis.~ l dop;e•o no ncJlltprtej łl!
sjl mogą b-,t oddane pod glosowonie. Nie uthwołono rOw·

n ei
go

r~-g

...!ominu

Unędo.~

o•go.,;rocyjr,e~

Mio~ta:

Kolejne g/oSOWOf\M, dotycryło
wybon.~ łl!lo.retorta Rody Miejslo.·ej. Rodni tf't'rygrtOWoli t. wyboru no

tę hułlt:ję

nowej OtO-

by, pow;l!n:ojqc obo-ftiqtlr~ sektełorzo - dodatł.owo - wicep~iczqcamu

RM -

Zyg•

PęksJk-i.

o powoloniu
stołyc.h komisji RM. Prt.ewodn;a:qcyrni poncteg6'nJch ltomi,jl
zosloll:
Gnagon Grud tiMłd - Kom,•~
Somcmqdu l Nodtoru hkYtlnis-

111untowi

Podjęto uchwolę
składu ołObowos-g~»

,.Mi asto Kielce obejmu je obuar o powie rzchni 10.910 h a. H er bem miasta jest
kart u.n w kolor-&.e czerwie ni, na któr y m u mil!szczcme są symet-ryanie: :dota korona
z pi ęcio ma p ał klll mi, a pod ni ą dotc IHe ry CK (Civi tas KieJcensis - obywa telstwo
kieleck ie)",
{ze Jllłl•t• mł~Utll Kafle}

(it7 to•..rzr-kle dl~ ll-.i,.ri

onłodzif'i1

LUDU

to

lnforffiOoW:di$.my

J~~:;i~~::at~· Kf:~~~~eui

now~
~połl"eznym,

w n.anym iydu
dlalego wiele O·
stob pyta: C'l to tak;eco }(:.t
J czcnru ma ~!utył:? Najkrót17.$1, a
~dnoc;r.eśnle naflt:pif'f
oddająca mf'ritum ~prawy odpow~e4ł bruni: t& nic: lnneco
jak tak:l mała. lokalna k·-.n5tytucja, r~!J;UiuJ:tca prawnie
•truktu.n: wl~dr.:y ~amorządo
weJ, okrdl:tjąca z.akt't's dt.!AIomla mlo.~tn t jego g()<.podark~ flnnn!IOWII.
l tak w 4wlelle .•tatulu n:tjwytuq wladzt~ uchwalodaw-

lokalna konstytucja...
St'~j(·

III ol"Nart~. tn PHIUJ'
z. moe ·t.k.ańcltw mla~ta
udz:ial w obraOCLYWakie, bu prawa
ato-u. Radni pracują w 8 komi }Q• • Samnrądu l NMhoru
Admlni .. lrac:,.Jneco;
t..adu
rnestutnnerr:• Gosp•darkl Tertnaml l (kbron1 Srodowbka;
BudUla l Finan•ów; CftSPGdarkl Komunalnd, Knbót Publin.OJCb l Transpcorlu: Oehrony Ztłr~>wla i Ponuo('J' Spolen·
nd; Ołwlał7, KulturJ l Sportu: Por-ądku PubllcuteJO l Ochron,. r rzedwpoUrowtJ ok.JidJ"

moż.e wl.i.J~

d.~~:b.

ra't Rf'whrJna St:tlut d(Jflus:rez.a do ud:dału w
prncat.h.
koml.j! 01o0by nie tM;d'!CC radc:r.ą a
Jednocze.śn!c: orgo.nl!m
kontrolnym. je~! Rada Mit,hnymi. z t;;m, te H~:::tba Jc:h nil!
ka llkladaJąta się t ~ radrnor.e prukroctyt 50 proc. podnycla, W)'branych pru•s mlen11\1\IVOWC..l."' s!.ladu. Do U\daft
Rady Mn•j. kieJ n~l.:-ły podejk:u'tdw w W)' bondt bu»omo·.nm~e uchw.'ll we: wsey~t
lredntcb. Radli ta wylan!n
kieh tł:.IC\Jz:in<~~;h tycia m'a!.ta.
spo!ród slebil! ·pr'lewodnl~~
~eco
(przypominamy, te )e~t
nim K n1utof lkrenu) on!J:
3 uast(!pc:ów łA ndnl!j B obli1·
Whtdz.ą
W}'k"łUiwt"Eą
)e~t
tkl 1 Z ycm u. nt P tksyk). Radni
74~d Miula, na cule kt6Tf'lt'' ~ti)J pru,.dPnt W skład
spotvkalą '<i~ na se>Jacłl, ktlore
powinny odbyw3ł sl~; prz:ynaJun..1du wchodtl 2 wi~pri!:ty
mn:ej ru nJ kw:arlal. 11 kt6r~
dent6w l 4 cł-lonk6"''. Statut
w pr.aktvce orga"lz.ow.ane J11 • dopun~za . wotllwoił. by d~
raz w mil!~ią~u
Je~t t') ko7.;arządu
wenll ludr.:ie spoza
n~me u
w1JI(iof:du na 1:~.7bę
R!'ldy M1•j"k'ej. alt ni~ mu!o.l
.spraw wyttt:aJajqcych -rat..wiljt.> byt rt"'!:ułą Np. prez:ydent
je.. t jt:dnoudnle radnym.
tania.

Pri!t.)'dl!nt jc1t
pueown;kie!n ~talowym, znlrlldn1• nym

prt.l"z: Radę Miej~k:\, a nie
PI7.t'L wojewod4:;. Jak to dawniej bywal!l. ZarL1d pu .vołuje
rada l ona też ~ prawo w
katdcJ cliwill &o odw•Aat.
Je&o z.adan!a ok:-dlooe ._ w
1!5 pur~ktach, r.: kt6ryeh n:aJw.tiniej,z.e mó .o.• tą o: ,,poyro·
towywaniu wndklc:h apraw, w
la:t.óqelt atano·wi r... da, zwb.n·
na projotlr.tu bndtelu; okrełla
niu IJ)CISobu wykon1wanla •chwal rad)', co~pJIHI;r,rowanlu
mitniem lromunalnJm, u.d:alanlu planu w7konanla budił'IU
l ,.-lete, wiele i nn,.dt'".
Koh:joą

nowoklrt .)e.,l Cunk-

c:}a lt.S:J'Ilenla prea1t1en~ która ~zle ,.obudzona" jut od
1 sierpnia. JeJ pod~lawowa rola to ~ekeja
spraw, jakli!
trafiii.Ja do w)CI.dL mla:.la od
jl!l(~ mit'.łt.kańcbw.
Do ty~łl
spraw powrócimy Jednak w

Jl.Cl.I!Cóladl po

Vltwlerdzenlu

Pnl":t Radę Mlc.hll~
strattur1 UM.

nowl!j

.,Dekret", .,lramer" l "Revolvers"

Jadą

do Jarocina

r:tarpnl~ :.n/!U!?i~ Mu:;~
011

pół lr:.& w a.ltdde:
Plob Skanclr::;~ Ariur Kobuł, ))brek 01.węcki l Jaroela w
Plaat~kl.
VI

l
k6w Rocllow.)'ch w J ankitile ~
prurntuM ~1: tl"lT la:lełeoklelH-
poly: .~kret" . .,Kramer" cwn
n ... volvera".Dwa pler,wąe·-w,
w'l4z' się 1. Mklddet.nweco Centrum Ku1tur1. truoel- z: Klubu ..Satwol".
Pot..rchc:eu najwlękuyml Mi,tnlędami
ntoV.
.tle: pocbwallć btnle),cy od 11
lai .. Dl.'ltrel ... kiÓrJ"byl juł laurealt'm jarocir\sklcco le&tlwalu w
!MI roku. koo~rtował . równici
w f'ludaPf>$'tcle Wtr-.1'awlo Kra'llowle 1 lnnYI'l'l mlutt<'b.. ze.-

bi'. ,.i)Q;reł" wyst'pi jaka 1olć
podtUJ konCMiu 1alowe1o. nat.omtut w-kon~rtt.:tl konkursowyeh wum11 uddal ,.K.ra~" l
.. Revołvi!n''.
Zanim kieł~kle kapela rockowe Wł'iadll do Jarocina. dwie
J. nlc:h- .,Dekret" l .. Kratner"
w,..t .. pill przed wiunil pu-bllunork:ht. "Mały 1aroc.in", rdJ'i tak
nnw.ano llnneert,_~ aię w
MCK rT brn. (pląt(!k) o C<Kb. lt

Sex-shop

1.nalar.l siecbibę w hot~lu .C.!n·
trllóym". Otwarcie ttSO prtybytkoa._ pa:a~ z wyttłow~ ry.

J"t'l l..od;,oi, War.uwl..,, Ra.dorob
r6W!ł~i.

"' l<ie:racłt otwuty
t ... k5IUI<)W')' NIOO 'łO"tf!
dti.y ..... tc.)icrlu• l'l t imu.s",-t'lyll
płctW'łl'f w motok;e
lt''IC ...bt•p.
P~iaod('

W •bi,.I IJ'•1Y&Nnho nsl.-rt·
-'"waj. klf'lf',.klrJ• wrtourh ta
U~tritr4• .

.. 1irc •P•"•dewat,.

llłra17 prulr.ra~aa,kre Ił~ m.la 11.
.N:oj.'1'ckl1!) plon1 ałlhttdlll"..!'l!l
w·eJ-:kil'. S.~ "'">dooaldc ~av.nd!J·

w•rn l •cl•olnletyl·h ~trl.iy ll'a•/u Ie pobl'y.
~";,,,Ju:jo!lll)an.e
pu.>.arllldwa
dull<>ilal1

10'&ołv

2!llt

\(l)łJ\•oll

&tli •

lr" l

~u:~ku

utyr•~OO~YCU\eiO

10 autorOw nJShtpi !ID lipca tH'
n !itod"~ 12l'urytaio..'lkt.!_Kit'lt:o eunlfJ'!'1tu
ah~. S7koda lyl~.
ln!l,h'h d'!Cd'P'iflllf!h

Jll

tt nie ""

lal

l&l.UW.••flf'.>lił

I·owrgo. )';a
u~o~~<.l

pł'~ol't'iWp!>U

rillił!IU

narwz,c,oode

t;e~pif'oCz,.flstwa poiarowł'
2ł manda~.".
ak k-

ltO ualt.lo.,n

rowa"" tal.o:iroe
kolf'l:htRJ.

lal'otaly }ul w Kieło-ach r6t<!t'
nn.:..••ldub:r tmorn,.mł tr.a.,ka-

•l•

ml l •~rlpt!f.('fn w!Uf'T.Ilh'.
W'klr:"J'lf'IO SfoxJ" MtM.Ciubu
io J'en lf' bvln. 7 ain•u•uru.łt
•• '""aja 4dablnhe w ""Jhlttu.lt '>a"-ł.ę. U hM. • cMJ.. u ..
l\ll'4tacllhn Klotblt' "" !» ł' \ k".
Orttuni••lotl'l' wyk:<.~('Ujtl perWt'r•J~:. jo.-d('alc;
um!arko\.-.r.'IP

t'toty:unu ni~ ubrtłr::IIIC. 'Głów
nym nu• k!~m pro1ramu bt<!U.:strivt't oru pt.oku
tiłm6w

Gore!
nu

ale umiarkowa n ~

· Erot~zm ,

iedł'n

"'•nlo.sl'k do

rt<lh.:-rn)·ch ponadlo wy•toJpi
flr"w"r" Yłłw• (<.~t.noal l pa.
rodv•l• IStaJJia"la w Tu&aj lpodubn\1'), Jc..,\1 kto.;. me lul'l nad·
miar11 wll.11nalnyrh wrai~r\ h(.

rytlllil!
nH•Vlli rtiro. f"Wcnlua!ute n-

O.Yi(!

mógł u\aioczyć

w

ceywtłd~. tylko 'dla doroatyeb.,
n~wl4J.u}l! stroje
wloxznrowe.

Pi'"'Y wrjkiu l'*'lr
brOSlUrkł

otu,.maJII

O'lti'UłllJ!łr't'

pned

AIDS

Jak p:>idorutowatla nu kiemwn!CJ.k.a ,.WSI'•..,K.\M, l'tcr Wołf'zyk. pinwsu- wntktnle w
s~)(,Y Ni&i:tt CluŁ>ie ma c:hara.ktc:r próbr J:"fl.-.rallle). Jnell po.
m;,osl chWJ'ei. dzisłalnOIIi~ nCK'ntAO kl11bu IM:dde kO!llynuowat~a

<XI płł.drlernlk•. Z..i!lltl'flOWł·
roy.:h lll. rorma rot;r1wkJ kir.-tlł
j"'my na ulic-ę t.lukft t:;, do
.. WSI'AKA ... cdtie w C<>6,.. od
111 do :!3 spnedawa1'Je s,t kar\1
:~~~pu. łloołe m;l'jS(: ~ran!ClO·

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

clotoon:t(: Pf'll' bane.

w~

o-

G.

KOZł(aA

,. '

'

l

