• 28 pawilonów na 13 ha
• 'Pediatria ciągle ,.stoi" • ' Potrzeba
jeszcze 400 miliardów
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Parlan\ent rad1.iedtl za.
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program pnejkla
ZSRR
na g!W'podarkę rynkOWI\.
Uchwale w teJ spr:~ow{e
przykto 313 glo•amt. ptloe·
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Msza na Rremlu
l'o lO t pierwuy od pr~enlo
sfed•mdc•e5tęci u lol w Jobo.
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DOKOJ!i:CZESJE ZE STK.. l

~n.:·•~o,: P:J,~~c!:~
d •ogr'IO$tylti " P'', p-:r.ych.odn, .. S..

~y~y= ~:~~~'"';.,!~
Gd)by tolr. 1•4 stolo to

ro~

mo-

r~';k:' tr:;~~~·l: ""~

chot. ]enn• w

ogro~ottoełf"'

.toktes•e, roLpouęlo IWOJQ duo·

lolnOJt. Odyby ...
R1ect bo.w:em -nie r.owof,ć

to w dtosiejuych c.u:~soch -/Ol·
bijo 1•11 o p en•qdle. o roueJ
o oc h b•ok. Od rozpOI;tęcio bu·
dowy do końca ubieglego roku wyd'lno ok. 30 mld tł. f'omu~to)my Jednak, te 6wuesno
zlo!Owko dt•S•eJstej
n.eu~wno.
Ty: •o no te:n rok .«~Uodono,
pny warroncie pnym<styunym,
ie /'ll.nitnoltlo, nie1będno brolo n•e pawinoo byt mn•ejuo
nti A9,S mld d. ft""toM:m
p•zylnOI'IO zoledw.a 25 mld tl
;e uu~o centrolnego t 6 mld
Je nc1eb'o wo;e .. &hk·tiJO. Nie·
w de po.~od polcw.ę. o 1 tok
n.e wuyst~ e piel'l:qche wpl)ł'\4·
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- lobleg ten - mówi dyrek.lOr PRMIC, Morion Hopon1uk
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uędu kilko Jet milionów (dłOcb
o ró.lnq wieikolt prolltł!w dlo
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pned.s1ęblorlłwiŁ
Pom ęloJI'Iy.
te ,.Budopol .. , który wc;iq.l }e!it
ie;dnym 1 ;tó...mych wrkOf>owców, prowadzi je-dyl'lie
proce
vt~4r.~ojqce

budowłono·rnontoiowe.

C:r.y un~o qenerolne;o reo·
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optymiuq. R:r.eu jedno\. nie
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t~•o

w

z

Ot.re<itwall

htdlwl
(";l<.nkow~tOddlilolhl Wo~
wOdJkleso
h"lo.,.·enyu.nla
T9.·6rc6w Ludowych w Radomiu tpołi(ell tlę
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KhJble SrodOW>~k Tw6rt;"Q"Ch
,,t..inie", aby pUC'IIylkU10WilĆ
najwalnle)~le
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~w J::w~ ~tu~~m w;~~
0

eluano tl'i sprewotdtnla wlc:e-pr('1;ue. ZW, n.ei.bllrta Onf'•'"-• ~u .. ~•>••. o promo.:J.i
nlukl ludowej we Frene)l, li
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hu1e•t <icdulem nre!li-IIM:J
trNkl.,, )tkłl O.:ld~ll Wojew6dtkl
STL
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wrlt 1 Muzeum Wlfi Radom•kiej
ł"!Ptlt~lh.... tu
Kilkudtlesh:<"iu erty116w t
l"ol1ki l Ulrtlll()' m.In. RFN,
USA l Z!:!llR ueu.tniceylo ...,
Wh•ha rt:atl\Oal.a Muaylll Or~
I&D09.~J l KamtnlerJ. wra:•ni:r.owenym w Radomiu i ().
rolisku st.lre.nle:m
Toweuy.
!łlwa Muty(:tneto w Radomiu.
III koncer\Ów; l kaiDftnlnydl.

!~~~,.:f!now:.~~ier~w'e~l~

aluche.ctr l w)'SOkim uvaenlem
krytyki, Wetorej odbył 1\(

OJtatnl Jut kon(M orte.nowy.
W koł(iele jw, Jane w 1łedo
mlu pny uli<'Y n waluokleJ WJeląplia
ltadeanska Orkie.~tn
Kam~reloa pod clyrt'kdłl MI·
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.-oii•LI

;;d~~~'Je~"{,~~:;;l';. or:·:.{d~
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·"'en

~ko~~

g·!J";j'!v. t~tol~~

kompletny łpł)W irodków gtołl
wydotkowo.,lem p.enoędty no
p•oce kon,e~Wotorsk;e, u:~bet
P ec.:r.ojqce, o to OiJionll"!le po·
dro.la colClić kontów.
A tymuo1em - tok to ''4
okrdlo w jęryb bucłoNionyłl'l pod dochell'l Jest jedyn.e coloit
onkołog•i i obiekty IOWCHJ.yt.tq-le. Pod
upito! ped•otryc.zny
tdołoM wykopoć
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10!0110 łowy, lcionr 1... tobet·
p e<tono Je prred wor~.H~ko.":
olmOłfe-~y<:~nyntł.
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Tw ój horoskop
K!o U':odrił się 2.5 wn:dn;o. jest UJf)Osobie-nio pny}o:r.nego l
JP•:ejrnego. MoJe to4loć dobrym kopłi1:"1W"I· Wody : Ułonna
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Bankowe odgromniki
'i~1Ur'l17

JuJ

kllkakrołnJ~ a nownh formach krcdyl.ow u.

j:tieliiiJ'h pnu banki db lud:d, kUin.y eh~~ unec1.~ lslnlać
OIIJ o lua~Uall". Oln.Tnuliłm)' kilka tddonów wyraiaJ~t«'yc.h
Jjlti>l'lcnlc, ie banki nie POh"c:a:aJ~t kałdł'IDU ,Jak 1~1", lec:a
1111J1.,11aJ1. by uUlepJlłc1 się o krcdr~ wykaut Się maJ~tlklcm
wt.snJIU lub karuł a PrtY.l;l11n7c:h mu blifnjch. Nic w ty m
dd<fiU'I•· ~. całym 'wl~łc banki slunlc}uaJ:\ w kn spoa6b
r7J.Ikll sweJ dalala lnokl. Tcrn, kiedy ndJ.I się aulcnlytlny
rrork kapll~lowJ', Warto c h yba pn,.pomnl~ sobie form7 DIII:IPiC'C!ttnb. kredyha banlunH•sa, n.taazcu. Ie, p rq kt6rydt
.. '""' e ncykiOIJf'dli uplnll: "nadke sloMwa nc w IO!podarce
-~llslyemd". Ponlłd nlekł6rc 1. nlc:b:

e CuJ• lllllda*l - umo"" poleuaJ111ea na .vn:anle·od-

!H•CCY WICn.ytehlułcL 0ma<!J.B
.. u Km&Jlil.'c;e ruJeinokl J.
t..iu lu pą~y('U)flych poenh,:dzy
•ieb~e

na

,nrlzJuJje

o'<Oba
11"-'C!.u , np. f1rma &alrudnla-

,.roa pot.rctkt'>b.,,n::..:.
•

Ulpetc-ka -

"llo:cwu~·ch

.,o~

srh,

~dn•l :t

o-

praw r~t.o
N mni.Jiwokl

R-•JY•kn~ia
w'er~telnulkl
piMię L'l)"Ch bt\uku pr:.t":t pn.c-

~;de

uwruc:h•Jmo.łci

bl;<lłceJ

Ja n.~!:t dlutnlka. Prawi)
b1 potec:tne u.otnnawla ~ic: na.
il'rtlthHmoklac:h
~otOJ.nowlo.~
' 1:h ~uddw~ wartoM. np. ua
,.'f'.llltilc:h. k.imlen:cach. w;;~r
!oli.J\<~ ch
itp. Prn!<tykowane
;<" •l Wit;;C PU)' polyc:1.k.1ch du<YCh. :t.'"'IC''lll.lll'lYCh na cel~ hlll't-lycyjne. obuwi'l"lk(JWO ·~ blld"wn~ctwo m!e>t.kanioWt! ObcL!tenle hipol.cc4ue nie-

ruchorno-k-I )e-t łkutccUJe wobec Uw, kaidoezaso~go wJaj4
cictel.a. Je•U! np. ojciec .. pnepi..-al'' "ynowl katnlenlcc:, na
której dąty dtua: hlpotec:m,-,
wówct.ał ~rn przejmuje takie
bw dlu(. Prawo hipotcnne
wymaga aktu
TU>larialneJCo,
p.:>w,bje prze:r. v.-pis do ltsł~
JJI W1ecZ,Y~<tej, wyj:ttkowo twony de: ~o przez. :r.Joi.enle dokumentów (poświadczeń wla.noścli do z.bloru dokumentów,

e Fllręc:•enle - umowa. w
kt6rej o-oba trzecia {poręcey
ełel) t.Qbowi<tw)e slq wobe<:
b..mku do ~piaty kredytu dłui.
nlll;a, w raz.:e gdyby ten nie
re;ulował

~dągnl~tycl\

bowtl!z.ań. Poręczyciel (w

ro-

cza-

Nlch mtJJego d.l:iec:iń~tW.II mówllo !.~~ :r. francuska - i.yrlłnt). mu~! ~1~:: W)'ka~ć wiarygOOnQSc:hl ma}ttlkOWĄ, przyna)m>liC} ~>lalyro tródleJn do-

Chrupki beZRiutenowe
także wKielcach
Pon Edwo~d W leśniewslr.i z
Ktelc poin!onnowol nos, ie on
10wniel produkuje równolegle 1
ponem Zbłgn·ewem ICoślq z 0stoowco (loczyrtOii w l~m somym
tloS.e) bezgluteno"'e chrupki
kukurydz;one, otenowone pt"łel
M·nistcnłwo Zdrowo.
Jtgo
l'OStoł

W nll:"ddeh:
na •.lotnisku~
od -J)'Wsła "~ druc• juJ: xzelda
pat~enował

ktOrt<j

jow b-

""._

kracji

z.

ł'tiiAkl

Z.w ! 4~ Motorowy.
mlll"'
..tt1ty' i dano: "Z 1971 r. -7.3
mln zł. "Z ll7łl r . - i mln, 1

'""' ~.- 7,5 mln. a Ul81 r . I S mln . z: \IIII~ r
ll,.l!: ml11
:d,

z

11183 r.

1'1.1

llllł r . 11.!1--12
lłll r . - Ił S
15.5

: !O

1!ITF r.

n1ln,

mln.
mln.

"Z
1
1

IUi ml.,, z. 1JM r. m:A, 1 ,..., r.
2.1.$

_,,P';,t,~··.np.lr.lłii0,..-

1>1>.-t

z

-

~"Ll

~~ 5

!J)'Iy ,.. tl ..i 1:!5 ...-.In
r.

11 mln, :t lMJ r

tul'l.

.. Pol: 1fi1P~Yw z 1!110 r. dl'l!'!lb;t'll u :a ruin d. 1: 1!1111 r. u
U '; 11\la, r 1931 r. (di,...!i 21.5
""'1\ t t l!"n r.
)O; mh
7

:~~ d Zls•ll!l,z: ł!ll:tr,-

h;.:~:r; ~~f~?r-~;,;:::E

:;:~~·: ).~~t~:~1~~~~n~~

•• 1 : 1 ~1;: _,volvo" z 1!181 ru

AI Mkcj,. lłta p~y]lyw•Jąc•-~h

1utlu"'.

:b? !'k!~~ ~ta t"łnlronka sno- P7:.,..ot. hkCI !lr••ni.·.ttor &?1-

~~~~:::~:~~aSi''~~~

(.n•••

rokłod, crynny od 1987r.,
wyposotony w unqchenło

.

G !~ eo~:=~n~~eb~::;
"'nptk;ch m:strrów kielni
no col1rn t ....ec<e, nodol pueł)"'>Ojq
.,.,ohonlo
koniunktury.
Sprowdzlly się b1n I0!7.ol u ioko
itionk
1kolowe w bud•wn•::twie mienkoniowym, socjalnym,
spetjo];styc:tnym. Suthe, d"'"'•·
kochlonne, lotwe w ~onstrukcjł,
lekkie i co nojwoini!!jSle- toń·
ue o J0.-.40 pł'OC. od cegły,
lfodycyjnych pustaków, nie móWqc o .,-.... elkiej płycie" (od a
trs ckl 6.łOO zo srtu~ę).

n~bi~;! ~·:;dleO:~,~~,w~~
nosi około 60 ty1. tł. GłO ... nym
producentem tych ele-mantO..,
blckóN typoJ ,.ptorrtOnto" {~50
cm}
11w. plcstro puc:zeleg?
s.q 1oklody "Dolino NidyH w
Got\och, które specjolitują 1.ę
• "'·'"· lit l)th ...,roboch ju.i kilkodlies ot lot. Re-unq tdolnoi.ć
produkqjnq obi c:za s 41' no p,ół
toro mil O"O utul:. w tyon roku
tok-lod ...,.,Jccn.,stuje swoje mot·
low.oic· .., gtonieoch 70-80 pro.:
Mogozynv sq pełne, o Jeucze w
I'Ciku ub cgl~m tnebo b.,ro no.
doJIOIII'fl ezekoC __ w kołe}:t i porę tygodni.
Nojproslsłtm w-;tlvmoaenietl'l
1d-opot6w 1 nodmiorem jc1t ogÓlny reguu: budown'cłwo. Przy

(~tal•
utrudrllenle).
Porecze~\ie
~losowane
je~t

ehvdtJw

prz.y kredyl.:lch małych, np.
do 4-'lCi<4&11ii,'Cia po~oyczkl do
2G-.1o
mln
:rJ, Wybl.arcu
dwóch,
trU!Ch por~~:yciell
0-t:Hnio pruklykowane • jest
mowu por~zenle wek~lowe.
Ma tu mJeJ~ce taki oto up.ru,u:.zony .chemut post~po
wnnla. Porc:c~'Ciel wy,.tuw!a
wek,el. bank przyjmuje ten
wek-et, k!ąga swe nakinoki
od w:utawcy wek,to w rul.ie.
.:dy dlui.nik nie ,płaca kre
dl tU
4

e Zadaw - ottrauicwne
prawo u.eewwe, polega na
mullJwo4cJ :r.a~pokoJenla wierz.)·telnoAcl prz.e;a: czerpanie z.
z.ohtawlonych tu!C':r.y lub praw.
Mlro\·lqc jłlśnleJ - w prz.ypadku nlewypłacalmJ6c:l dluutlka.
bank pnejrruJ)e na wla noU
g~lJiwl<>•~<e pnA!.z. nle&o rJeC:r.y
lub prawa W odr6tnlenlu od
hlpt,k'kl. ZJUtaw mo!na u~ta
nowlć tylko na nec:r.ach ruchomych lub prawach zbyW.IIInych. Praktykowane ot zalawy 11a ..am<Khod."ch, ma,:r.ynach. biiuter\1, kslątec:r.
kach o~:r.e~noki(IWych (w
l)'m pu,ypadku na~tępuje blokllda wypłat). Za~taw ~tG~<u:le
.. ie pny kredytach.

Fot. A P..:u.ahkf ~

Konkurencja to jest to!
Pierv: ~-za

ładnie!

cu.lr.1eruic:z.e, plecJ,ywo - nabiał, w.11r~va - owoce, w~łinr,
alkohol oraz. gospodaulwa domt)-.-'('10. W n11)blil~zeJ pn._v.~l.loki
kierownik ,.Marcu ..;.a", p. ł: u.rnlun Slnt'lec kl, z.apowlada ~
twarde ka'Niarenki :r. c:la~ taml d"!llowegt), pneprasuzn. &klepoweso wypieku. Sklep je. t :r.nakomlde u.opaln.ony w prze.
rói.ne delicje z. Zachodu - 13 cat:Jnk6w herbaty, ow·oce kan·
dywwane, cla~tll;a w t'fdctownyc:h opakowa11lach. cz.ckolady Itp.
Najwainiej~:r.y w tym w,;,z,y~tklm Je~t l;~kl, le ll;upujnc w ,.Marewie" ma ~lę ealkowitĄ pewnośł, te I11War je-t lwiei.y 1 Pll)iada w~zelkłe potr~bne atc~ly, Jut niebawem t,c:d:r.le tu motna kupić 1~. ekolocleUiitl c:tY~te ml<'kf'l.- hołendt-r~kie w htmIR.'Ych bulelkach_ Sklep Cl.)'nny t.-odl.lenn!e od 11 do 19, w wnlne
'l(ll;)ut y od 7 do 14.
(Att.)

Dla przedsiębiorczych
inwestorów

Ogr. J0zt;F \VI~IAftSKI

takuplone od froncutllleJ firmy
,.Bonon•o", zajmujqtej się od
lat produkcjq odzyNek dlo dzie·
ci Mouyny te, tdoniem pona
lein•e-Nsk.cgo, ~t~ogq w-;twortoć
noNet 120 kg thruJ)tk n<l go.
dz•nę, w roleinołtł od popytu.
Informujemy o tym, prostując
jednoc.rein 11 pomyłkę. jokoby
.. &truzjo- bylo jedynq w WO·
j.wódrtwoe firmq produłlujqtq
thrupki, roln.,oliłikowone prre1
ntsort rdrowo jol!o ..d•eletycrny
;-o:lek społ.,....a1". Pny ol.orji
lyctyrrty pełnego wy\onystonio
rrtocy produktyjnyc:h
lWia)

bUtuJm spojn:ltńlu moino jed.
nok dojłt l do Innych wnłcuków. Proprzyctynq J•st roc1ęj
jego u.gnmtowon~
konserwo.
tyrm. W colym stodlum iflwU~.. on!o. Szczególn•łl ·w budow.
nlctwiłl
prywotn~m w ,.Dolinie
N·dy" twietdtq np, ie prowie
weole nie mojq odb;orców 1n.
dyw=duoln!'(:h. Dr!wne, jeil• *Ci-

Tańsze,

reakcja W•l.Y'tkicłt je,.t jednAkowa .,0, jak tu
C:r.y to butlk !f" Zaden butllr, t.dna e,encJa cey "pry-

walka'', a normalny pee..esowskl sklep II()Oiywcz.y o wd:d~z.nej
na:r.wie _Marcus". MM!kl sl~ pt'JJ' ulicy Orkana, .zo~ta ł otwa r ty %1 "'ierpnla br. Jest to parterowy pawilon urJ.łldt.on)' na
wWr węgiet"'klch kle-pów ABC. Sil, ~tobka ogdlno~>pobwcze,

Z p17yjemoościq łnformuse
my, ie od peN11ego crtlsu
powstoi i drioło w Kielcoch
zaklod usłU90WY pt. ProeoN
nio Bodonio Powieino Atmo·
sleryane9(1, lctór~ proeoN
n;o, wyposażono w noNOCJeS·
nq oPQroturę bodoo«:r:q, 'łoy
kanuje usJug: w 1olues'e bodon:o zoniec1ysrczeń poWie.
tno, gleby l wody, tolr.syczny·
mi 1jowiskomi ckem>c1nyml.
Oferto obejmuje olilOCJenie
IOWOrtoicl m.in.: węglowodo.

w mieitic 10St19erowołby zasto.
sowonie elementów glpSo,o;,.eh
lub lnnrch. dobrych ole toilstych. To so•no 1 wykonowc:omi.
Drogi proje~t. drogie moterio·
1.,, dłułuo l bordl•ej ~~ompłi.
łcowono budowo - wlękne pie.
noqdze A ty .,lnwestOI'łe" włas
nego kqto płoć, ,,tierp c•oło, jat
c dę d•c:loloM. Obowiqtuje to
tohe w tJ:w. p~ojelrto-:h typo.

tolt, ole tom Inwestor prywolny
nouc•yl soę lioyt. Wymaga lego równiai od projeklonto,
pn.edsiębiorst""o

wy~onowcrego,
budowie. Muł! bvć

rrtojstro no
dobnc. ole moiliw'e nojtonlej .
U nl'ls liczy s'ę beton, stoi, dro.
go cegło, szkodliwy dlo zdrow o, ole ,.wi!!et.ny" pusto~. Jeiili
dom, w mitide r:ry no wsi, o

zdrowsZP, a nie chelane

wrch.

tu uaególn e, ll'l musi bj'Ć bun.
td-oln, puelrryml'IC no•et
nukteornq opolr.ol·psę. 2e dro.

losodo to tJ-bow:q•u l ~: pow.
IYechn e ... Dol no Nidy" próbo.
.,.,oi.J l rwóbu1e nc:lo l twolłyC
,.r :nne
brygody
m o ntoi: ow -~.
chte u~ol t lochowtO•. ro unow.;o,; r b o•om projektó-w, pry·
.. o:nynd l ,.uspoł~lni :: nym•''
"'Y~O'\Ch•COfYI-_ P•owie lM-t ;lo:tJt.
ku, o ;et tl no .... •. to z botdn
m 1e-•nym w,n.knm
Cteko w'~ no no~.,....~Ó• •~·O·
•om· l~. spro,.,dton~ mo•~tOol budo•lony, bl.s~l'l oołowę tonuy
od pownN:h"•• w n!lS!yda d?-

g~~,:o ul~~

=~~~oiu~tot~is~;'~· tra'~!:.:.:.

Promoni
sią kłania
mi• s1ę pod u-...o~ę Dr-tyklodr
l tot:u)dniej EVf'?py Cif Sltondyno-..;,, gdzie jc;onf dzooł.,we
; tz,.,._ pomoc.ncre (nie kon.:.tru•c:yjne) elementy buJyn~O"'
wrnou;;~ne so 1 m>1it .... ~a noj.
tońn-,.:h, ce:Jłycłł i sud!,.:h mo.
tcrmlów Wkt~., łl Q•PSU oror jego kornponeotów 1 inn.,.m-i s~lod.
n:ko...i. Stqd np. elrs~:art pol·
skiego g.psu polonego (o nowel
komenlo), t lrtórych no m'e!scu 10!;H S t; prefabryka-ty. No

oromottt.tnyth i Ich po
tt>od'ltC:h,
rotpuuctolnokow,
olkohe>l., gl•koli, trójholl'lml!ltl'l
nów, o:tonó.o~, fenol• 10popo
chodny:h l innych.
l'oklod ztecen;o .....,konute
podobno fochowo i uyblo, i
ustało
n•oetbęckle
Slnlfy O•
thronne dlo nowo otwieu>nJch
o101 ju1 Cl~nnyc:h zoklodOw.
lr.lórych produkcjo jest o.~c<qd.
wo dlo łrodowls~o nolurotn ..
go. Ceny o.~mown!!. lnformotJe
ucz~ólowe w godz. 12-20,
te!. U5-M
(b)
tÓN

_

~ier,

,!at;,"Jtetioloon, ie

z ~~ ':~~:~~~n~,e~~~~~

•o prZ'fWOfl' lru:f'll!l 4o po.
konon:o. Olówn·e wóweros, gdy
prow'e ni\\ ich pnelo'l!ywat nic
chce. Nopro".,dę ze łw'etq tr~o.
bo nukot projeklonto, który np.
rolnik.owi Cl'f budufqcemu do!n ·

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

~~:m~l"';!::,~~~~~.~th~~~';;!O:
nv prrer .,tnawtÓN prt<S:tmzotu''.
Cty mo~nO miel.: nodt,eię, łe
notur.:,l<le, o w~o:: tworde !)lO·
wo ,_,,..~•J, skr ... nq ~hoC od~h;.
n• pobkq mil.:~Sć ~ !elbetuł
{wq)

ł

STRONA

SL.OWO

l{ ~~ll~klw
K;~~:_~:!w~:r;!~
n«
p<>1.enK'f'leccz.yz.n~e

ł-aWrn w protluj(t"jl
pomldorów i og0rk6w
Wca.Je nie
fiOr•;r.e wyntki Ot.Lo~a;a w bodowli t<JCUJlktr...,- t OY.'te<:. JUJ.
k<~

w;.e

tys:odru temu na Wy ..-taZw~ert.:lt Hudowlanych w
o-trzyma ł \rzy z.lo-

WarSl:aw:e

tc medale :.a .n:tctorkl o-..•,;iec

~:~r~·~:;:~~=" :aog~~:Y t~~
~J~':g~~t;,. ~~~~~~; r~t~~-:.
Pieku~liJw

nql

t.ysJdcm 650

;;~~ ~~~~~k ~~Y:;:e~C:t!~>:

1.3 mld. t.l')tyc-tl . A ~u
S lat ternu p;ekon.ow•kl KKO
s\~1 na kraA-1,-dt.l
przepa&d,
nw-...:Uo Sll.l :lawet o kouiecznoki ~prr.edanla go pr,-,....atr.ym Olrc-dn'kom, A:C t.ałoga
~ ę a:e dala . Odn.-;w:ono p::~rk
ma~x.ynowy, pow,tn!a l::la:za pa.
zy>;kiwan!a tortu, w nkla rnlacn
zaczęto
podgrzewa~
pódgleb:e, wprowadt.aml na .
wodnienle , pow~talo laboral.o·
num in vitro, r.modernizo.,.,•a.
IW) 1 pruprowadU>no genera!.
ne remonty luC"Ul.fnl, Ulcu:to
hodowac! owce.
Najnow.-zym
.,dzieektem"'
kom b lnatu )est nmsarnla. w
której produkuje sh:: tygodniow-o 12 ton wQ<Ill.n 1 8 Wn
mlt:·•a. KKO ma 10 ~otalyctl
J8 !CZOilOW)'Ch ~\0\.sk "PtU?daly kwiat6w i owoców , ~
punktów sprzedaty węci!..l.n :
mU:6a. I co ba rcłUJ wat:1e C"~warte
mleJ~e pod w·.t.gll;'·
dem plac w krdju, na -4..'1
prz.ed~lębior!'-lw
Ie)
~11.'11.d
o;pecJalnośc!.. M;zł<) tego.
\\-"
riekou..owic nie pruwiduje
.... ~ię
z·"·olnleń
grupowych,
~ 1,~1'. pr~wnie, <-~ ka specjah. .-tów o-ttrodmków dQ
•:tklnrn!. Zatrudnia 1ię tu
45-n~obową
grup(
junakóv.·
OHP. odbywaj~ tu praktyki
liCl-Iliowie z.e~polu S~.:kól Prz.em)·&lu Spożywcl.Cgo.
..-

P ~:eJt1~~~Y~o~~;~~~za~:
, grodmcz.y w

Pieko~z.ow.e

to pra.A-dt.!we eldorado . Ctloć
na Ile t.akladów i truciem

W!ąt..jCych konl.ec z końcem, ·
\VY-'YIBJ(IC)'ch z.ałogl na pr~

lnu~owe
urlo-py, zwalniają.
c.vch grupow-o po kUka:<et o~ób,
to w P lek osww:e na
Wrowy rot.Um powinna być oaza "'pokoju l ładu ekonom!cz.

Izba

.:~~~~d;~,:~YI~. c~ ~~~=

• gu k:łkuna~t.u lat łll.tntema z.a.
kladu pn:ewin~lo ~1: pr~
niego bodaj "IIedmu.J dyrcittvt6w. TŁn )e8(. naJCfll..lłej K~ dy Fnncl.nek Filiplak x. mow\em dtw11ał kombitlat t. ekononucUie8Q dOłka. łl':"z:tpr'lwacha t- kon:ec:me un:any IU'podarne. wprowadr.al n.,wośc-1

;z.!t;~~:ft;,.;o T:t~~ 14k:c~!
;:t.~nyc~!e":t~~~ dyr:;~:d:i.
Szc.u:gOlnie od

,tycD~ia

p ~:,-;"_łHMl~~~ ~:

ł"4wał
Pl6m0 M llad)
Praoowmr:llt'j J 11~0w OUIwodowych .-o r-.etelne
prar~ruonle
ww
sprawy l dehnitywne jej rozWiol-Uinle"

wie6l..we

r~~~;:,cowu;cza O&lM~Ia

telfb

~~~e k:!~n;":::~~~ n ~t~.;:;:u.~O
poW)'Til!eniaJ ludzi oa stano- ,_ w,-tron~--nl-t ~je ot»wi.qVI
w:-knch pracy. poprzeno,~ł :t
procown!cy hby Skarbowej w
b.u~a do p:-odukcjl. Wlaśn:e w
K:elcach. Sprawą naduiy~ fi,ty-:-t.n.iu teco roku do B!ora
nan;;o.w.)'dl zajela ~;.;: Proku-

no)~

\·

-

\i 1el~l'

Ułfllif'-zknnla?

-

Rnd•ht.-'lwa . ~

-

86?

1\t-t;;c·Sć._

o~icm•Jz;ie--

jedoon~

pomewu
dyrek\.or otbląpil
Cl>d teeo zami.&ru Kon1.rola hpi--al r . ę p!fd
bJ Sita:rl»wcł wy.ka.ul.la drob- _w .e""~
o.e IH!b.y-Olerua 1 niedopatru:nat;·"·-ko W
..._ llierownld.wa Jtnn'llłłoat.a
n~ .-j.W:eTdu... i.e
NJe ~ .;e9nak Ul które & dlikumerH .bo
tluk!em wylatuje s.ę & k:ernwUllll"'Y w tem.ac . e".
nlcz}'dl sto łków.
Z81ecc.n.a
kontrolujących to<;taly
"kru~
puJatnfe wykonane, a w p().
$łanoWicnlu prokuratora Cl.Y·
tam m.in. .,z uwagi na brak
JakicllkQlwi.ek dowodów na
pnMit!, .te f'Tan~r.ek F tl!·
piak mial :ta~rnar .lkr.-tarc&.one

mu ?.1-enMl.lakl pn.,...·ło'i%CJ)(
prtez niez.apłacenle !ch rów.
nowartoki,
po~tępowan:e w
Apraw:e naJd:y um'l"!'z.yc!''.

Wydawać by 5<-_ll; mo sło, te
w P lekosUI'Wie wttzy•lko wr-6cl do normy, mołna bQdZ..:e
wr~z.ele

spoko)n!e.

pracowa~.

tyul bardZiej, te zaczynał ~lę
e~s w-;~Y'PU pomido-rów 1 o-c6rk6w, cor,.ea po~a t.n!w.
Ot6t nie.
Od kon iec aierpnia Ko-

P :2.~1fda~~~ow,:Y~~:U~

Fot. s .. z.11kk

Plhcbko-*eaa.t.or4t.t:3o
w
K:elcach wply.n~lo z K.K O
z którego wynlkalo. te
w
Pie-kosz..owie popełniono
na du życia !!nan:-OWe. W tym
samym 'miesiącu prz.ew-odnlczący
K<'>mis)!
ZakladOY:ej
NSZ.Z
..so.lkbimoic!"
Pn.Y
KI<O w PlekO$t.oW!e poinrorrnow.:U ,.kierownlclwo l ułogę,
te w dniu 15. 1.. wystąpił n.l
plśtnie do obywatela wo)ewody o nat)chmiastowe odwoła
nie Fl'anclszka Filiplaka ze
pi.~mo .

od

środka

- Sto dwadzlekia... osiem!
- RadosŁowa 128?
- Tak! Warszawska 12.8 ...
Niektórzy o;prawlal!} wratcnie niemal tnetwych. Ale
wsx.)·~tko
wyjaśnia
s!~.
gdy
t.apstany p ~tan cywilny odpowiada kawaler, dOOaje po
chwili:
Panowie! Pu~ćcle mnie.
kobita na mnie czi!k::a!
Pacje11cl ubierają si1l: w ko·
,l::.J!e nocne. Ich ubranie j6t
· e::rl!gowane l w!cs;r.anc w
szat~-e . Kaida -.czc:!ic! t:arderoby
;e•t z.1notowana na formulanu z.wanym karlą pobytu.
Jeśli odzid }c> t ubrudwna ka-

z

rat.ura Rl'jonO\\'a..
Nie mam
mo!llwołci
z.aprez.entowanla
ob:--r.ernych sprawoulań z pracy Il.by Skarboo.vej.. Chod:dło o sprt.e.dai mie:.zkań w blokacn :.ak..ladowych, o nadpłaty
dla spólddelnl wykonujl)Cyctl
w PJeil<wowle
rółnetio
rodt.aju prace, g tb)"le zą n!ewleUr.ie p\en!'łdze ctz.lalkl budowl-ane, o rzekom~ krad:de-.1.
zJ.e.mniaków pnez dyrekt-Gta
Eillplaka l o )ego starani:•
kupna Ul niewielkie pienil)du

kolejnyi-n p ismem wotum n.!eufności Radl.le Pracowoine). Tej r adt.le,
ktOrą w stycUJiu te_co
roku
wybxano w prawd~wie d~
kratyct.nycb l woln):ch wyboracn. Dwa m!eslqce po ukonstytuowaniu się pOprzeOnie-j
rady, tri pnec!ei wybraneJ
wolą
W"zystkich praeown f-

Iem, moczem lub wymiocinami, co Cl.ęsto się u:lar;z.a, zo-.
poddana czyszczeniu.
Natomiast doku m.::!nty, pienią

ty sumę naletną Ul pobyt w
17'.blc Wytneiwleń- '15 tys. tJ.
Jeśli Rada Mlejska w
Kielcacn nle podejmie uchwały o 100-procentowe j podwytCe opiat t.a. pobyt w hble
Wytrz.etwleń., tak jak \o uct.yniono w Ostrowcu Swl~to
krt.ysklm, to Un.ąd Miejski
będ7.le mu~!al PT'Z)'znać dota-

<'!t.a}e

dze

r;}iijcc po Kielcach rad:owozy zbierają niclrzciwych śpiqcyeh na
hałasujących na
ll•.:-y. Przywoq do iz.by pijanych z awantur domowych,
k-rodt-ie.(.y lub bó}ek. Pijn.ul Sil
J•ajcz.ę~clej w danie grednie! n z.:unroc.ll'n!o alkoholowego.
P:erw ~
ja:dch
-zobact.yl"_-11, zachowywali tlę &pokpJIl e. 3yU apat}'Cmi. nie mogli
•hdz;C o włamych s!łacn.
Bred.dlL Pohcjanci :t wielkim
l • de- n prób.>wali u,;Ł111\C ich

~u

d~o. Ta o.;.hrtn.a .pra..-a
r'lZWfąUIIa
11\ę
naj-l..Ybc!f'j

8
curwca w K.!eleck;m
K-omb!.D.IolCie Ogrodmcx.ym w
PiekOoSzow1e odbyto - :~ rererend1Jm. Pracownicy m~eu od·
powledzlec! na pytan !a, .,cz.y
jestem t.a pozn~t.-,:em d)Tek ·
lora. czy Ul .kto ode)&c:em?''.
59,2 proc. b!OrllC)"ch udt..!a_J w
tym +glo.sowaniu było Ul. pO·
LOStan!e~
d yrektora
F!llpla.ka
na
dotyt:hcu...<ow)'Tll
-.tanowlf.llu

T r udno pr-uwldzlet_ któreJ noey r.u:h będzie naJWIJ~;k.uy.
W duteJ mlt"rz.e u leiy lo od policJi, która moie wys iać na
ml~asto dodatkowe pa-trole, Dzień ,.&ze..:ytu" mołe byf ostatnim
mlesl:i\ca. dde&ill:tYm, ale Id kaidyńl Innym dniom łYCodnla.
Sled:u; w pokoju kle:rownlka :r.mlany, ubrany w blaly, robour
fartuch Lak, ie nie odr6inlam 1lę wygbt,dem od pracowników
kleleckleJ hb7 WytndwlcÓ:, któn) ocenlaS:i\ wieczór jllko lPO·
ko Jny. Rt.f!czywiśełe, pierwsi pacJenci pr-z)' bywaJlł dopleru
po ro dr... !Z.

K

w•.r~~-e&-3

Niepokój pod szklarniami

Wytrzeźwień

d1 dH:ku lub

LUDU

dyrektora nac-wl~·- OUJaczalo t.o -tttC wię
cej, jak wotum nieufn-ości
wobec dyre11.kn'a
~owbka

l

drobl:u.gl

osobl~te

są

przyjmowane w depozyt.
- MOwl się, !e w Izbie opiJanych.. Te pogiN·
ki rozpust.e:r.aJii klienci Izby,
kt6r:ey rhq zataić fakt rozkradają

trw. •1icnia pieniędzy na alko--hol - wyjdnia dyrektor h.by Wytrz.eiwle1i. lłenryk 1\lakó\Hl.)'iiski - odbiór depozytu pntwicrdz.a kierownik
zmiany l funkcjonariusz policji_ który dodatkowo notuje
takte
w
swoim
note>ie
w tyitkie prudmioty..' Katdej
nocy ~pvty1<ajq się inni depo:ytar!u-ze l policjanci.
Dept~;z;ytariu<l.
prullcz.a
pieniądze. Jeśli
potrąca z kwo·

•kl'ur>ulatnle
jr~t ictl dul.o,

}e

likłada

k 6w .

Pod wotucn nleutnośol UOpodpisy 103 tt.lonk6w :za..
los!. Prawie natychm!ut do

łr-ło

eJ~: nu nasz.q d:1::alalność . Tymchociaż
władze
dopotrz.ebę
istnienia
it.bY. nie zwracają uwagi nn
jeJ problemy. finansowe. Na
razie flnans:;jemy się t. wla<.
nego funduszu. przez.nncwneIO na nie w pełni uealh:owaruJ podWytkę wynaa:rod.teń CUI...~m

strzegają

wyja~!o

dyrektor

cx.yfl,kl -

W 1983 roku pod-

jęto

uchwałę

o

M.tlk6w-

utworzeniu

Centralnego Fundu~:r.u Przeciwalkoholowego..
Dochodem
tundun.u j~ .. t dotacja w wy.

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

OGLOSZENIA .. FL\ 'L\

12:5p·•

toml;li

REKLAMY

STRONA l

Umt

Koclce, K warc:yt,ow • 1 (I'•~-

1.ALUZJE \,OI.;,Cnnc.
1.1.

H~J l - l lł-t-t,

~ iOO.~
lJJ">UI~odz.la ·

k_~._~~y,_ Pio\~l)_p0_ _!!,_____!119_:r
SPRZWA .\ł ~

w ct.-ntrum

R.tomu. - ~ :110 m k 10o .
ubud(o111.an.a t wyposaterucm do
obróbki meWI (tokci r lu, rre&ar·
" ' ' IlU ••odo!<! cli.nicnle.
OfHt:r pboemoe .,SL " , R.IKk)m"
4111.
ł7l &-.r
-:-A~aoii- x ~ K 1etce.
31-D- n .
TtilM~z
S MOK ING rotmiur 18:1 -cftt.

••l.a.

K ~i~~~ ~-~;~

wyaok:*:

IC107 A ~. ba,łt-1JW1 ..ltólr ~-·

no,_.-a, d ~:!kl -now~ pOd toJCOwe, bo.lt •oanowe. bnow ...."f:, dę-
bowe ~wnl lt 50 m m. ŁeoW1111t
łO:tłlJ. kJ~town l k 60.1<M, plukownlk !Mld, ..Oxll. eternit 11:10:d000,

ZAKLAD

~9.
PAPĘ

teł.

468-87,

417~ <18

OFERUJE

ł731 -f

w lenc ll ntep, kryda 31

m b, ~• 1ll),f00 ta n::icę
2SI3J.'Radorn, 3 1- 1~53.

ZAOPATRZENIA OGRODNICZEGO
SPOWZlELNIA PRACY
w KIELCACIJ, ul. ROLNI\ 4

n d t.1Kk i mae :el e lc ktrycuy
p r n.;.uJI\C7 ,,.ta r 29'' bcnzynta.lt..
WUold Majewa:kl, Stromh..-e, teł.
21 lub IN.
-ł70ł-r
., ł"SS .. (1 983) po n:-monctr. R.o IRl aatll;

środki do produkcji ogrodniczej i rohUcz.ej
(nawo-ty, środki ochrony roślin, nanędzia,
masxyny i unądzenia, folię, tunele ogrodnic-.e, wyroby z twonyw ntuc-znych, sz.kla~
renki i luneliki dla dz.i a.łkowc6w, torfy i
substraty torrowe ilp)
.... ule i spnęt pSU7.elarski
.... ~ialkę i elementy ogroduniowe.

....

4720-r

Magazyn hurtowy

dool~pny dla uspole~.n io n e
d e tałt cz..nego.

go i pryw<:.t.nego haodl111

Odbion:ów indywidualnych upr asMmy do naszydt sklepów:
- w Kielcach, ul. Domanonoska l1 t
- w Starachowicach, ul. 17 Stynnitt
- w-IYtelinach i Wnśniow i e.
·

ANN"ł PLEBAN~K & Wklu-oow.r l jeJ ~Utę pr-:r.eprasu.m
u nlnłWM41 otkat"iet'IJe l pom6wlenl a. Ewa Ma t uuewska.

759l!I·C

WIOroFILI'o10WANIF-

łl-11 -1'1.

K lel ee

ltllłł- &

za;:Jad 7.Q1 nteresowan.y
wych sldeJtÓW.

j~.st

otwieraniem no-

Zainter~wanych dysponującyc-h

praszAmy do

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

~~

współpracy.

.......

~

...........

~

loka huni za234 5- k

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

RADA PRACOWNICZA
CENTRUl\1 PRODUKCYJNEGO PNEUMATYKI "P R E M t\"
25-101 KI ELCE. ul. WAPLENNJKOWA NR 90

ogłasza KONKURS na stanowisko DYR[KTORA
PRZEOSI ęBIORSTW A
Kandydaci prz.yslę_pująty do Konkursu powinni spełniać nashamj<fCt
warWtki:
- wykstlałcenie wyt.<ne ekono!nicm~. techniczne lub prawn icze
- stai pracy minimum 8 lat, w tym na stanowi3kach kierowniczych
,.CHKR1 BLiotr to 19leil:a "dłoid . t lecancja l - bumor. Sldep
firmy ,,s.J.ya'adlon" z.apl'UU
ta-al. Kleloe, Rew. Patd~ :M.

,.,.._,

ZALllZJ'&. Kletce

...._ts.

7$łiH-.1!

., HAOF-<i" dodatkowe dn:wł.
talur.ł! Kielce łt-5-P. 7111T-e
WVKOSUJF. wuelllia IN'aN r.
z aluftu c.o., lnstalaejl sanltarnyelt., ICIWW,Ydo. O.trowiee Św.
teł. 21~$1 oo J&
11lłl-e
KO~IS u.modaoclowt.
Kieł~

Mleall• 1 łoi . 51Z..ST.
7'11ł1-c
PRZESTRAJANIE pal~am.
wł~. UKJI'. JIW&.ranc)L K.lel~
$5$-lł.
16112-.1!
FRA,NCUSitJ, niemledu

,......

r-epetyf'łe.Kif>l~l3-~

ORCANIWW ANfE weseł
Klel ee 118-1!-7'!1.

na jta n i~J.

-

7tl1Tł-~

SUKNIE łłubne wypOtYeu l" ia. KJ.t,lo:e. Buttka 17.
11111!3-Jr
Sl'Ot.KA slu•pUje t-k6ry INI'O- · R-#<tm, ~. SI~JI-9%.
47:1'1 - f

-

minimum 4 lata
pre(erowany wiek do 50 lat

-

uw.jomość obowiązujących zasad eko nomiczno~fman90wych
wllkaz.ana majomość j. angielskiego lub niemieckiego_
dobry stan zdrowia.
Oferty kandydatów powinay -x:awierać następuj'łoe dokumenty:
- kwestionariust. o!JObowy s (otograiią
- odpis dyplomu ukru\czenia stu<ii6w wyis2.ych oraz odp1sy inttyc h
dokumentów Ś)Nil!dczących o posiadanych kwalifikacjach
- opintę zawodową 'z ostatnich 5 lat pracy
- iyciorys
- świndect.wo zdrowia.
Oferly wraz z dokument•mi aaleiy pru~~łać w kopercie z nł\{łisem
..koakYrs .. lub doiyC w sela~tariai.ie dy~~ekt•Ail w ~rntin.ie 14 dni o4
daty ukuaaia się ugłosz.enia w praAie.
Informacje o p.n.edsiębiorstwie zostan~ udzielone kandydatom po zakwali fikowaniu do konkursu.
O termtnie pneprowadzenia kOH~ursu · kandydaci zostan11 powiadomieni pisemnie.
Zastnega si~ prawo n ie !Jkorzystania z o(erty bez poełani a t)rzyczyn .
Dod =t łltowe iofC>fm r t'"it' te\. !1:.&0-0t. wewn 21t
~3:;7 - k

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

STRONA 1J

......

S L O W0
PRZEDSIĘB

•m••mm•nm"""""""~•••n•.,•••nm•;l':lll

START- K I'EI.CE. ul. ZAMKOWA .a
ORGANIZ UJE KURS JĘZ'f'KA WLOSKJEGO
ws najJ1uwe•t)'C:Ił OJ)'Ił;inalnJC:b p.odręez:nlkOw
w malej rrup lt- :duebae:r.1
:U.Pt!WniaJ:j,t bardto dobrl' warunki IGkalowe
NABOK 00 DN IA Hl PAZDZJERNLKA 1000 ROKU

KOMU N!KJ
w SKARZYs

:

KOMUNIKATY

KOMBINAT BUDOWLANY
w KIELCACH, ul. Wapiennikowa 45
OGŁASZA

*

,.twa rolnego.
Z uw;1gi nn powyźs:.~e zgodnie z ww ustawą PZU
nie bt:dzic IU)nos ił odpowied1:ia lności za szkody:
w mtemu ruchomym powstaJe po dniu 30 wrześ~

roku (z.a które dotychczas odpowiada! z mocy
pJ·awu).
Pai,stwowy
-

Zakład

powyższych

uhezpieczen
Ubezpiea:en prOI)Onuje:

kon tynuowania

października

:t.awnrcie z dniem l

1990 r. dobro-

woJr.-ego ube2:piecz..enia mienia ruchomego ora:z
rucholuości domowych od ognia i innych zdanen ln<~owyc h - w· inspektoracie PZU lub u
pośrednika

-

ubt'.zpiecz.eniowego PZU

:c:nvarcie 2: dniem l stycz.nia 1991 r. dobrowolnego ubezpieczenia budynków od ogniu i innych
zdarz.eń losowych, a w
wchodzących w skład
zg łoszenia ich w PZU

Poza tym informuje się, że jednostki terenowe PZU
do rez.liczenia składki za ubezpieczenia
)Jstawowe rolne majątkowe i ubezpiecze-nie ustawowe
odpowiedzialności cywilnej rolnikQ_w za 1990 r. oraz
wystawiania wez.wań płatniczych na należną II ratl}"
przystąpiły

......

..
·

0;,.-t.ateczny termin oplat-y sk!.adki

-lfi listopada 1990 roku.

".

upływa

z dniem
2366-k

".

..",

Ostateczny termin u:wpełnie-nia
na 30 listopada 1990 roku.

ud:?.i.t~łów

członkowie

udziałów z.ostaną :;kreśleni

nie posiadający pelnyc}_l
z listy członków spółdzielni

Rada Nadzorcza i

Zarzą,d

GS

najpóinięj

w

mo·l--

codz.iennie (oprócz sobót) w godz. 10-14.

oglądać

WARECKA WYTWÓRNIA W1N
w WARCE, uL Pulasltiego 2, woj. radomskie

na

sprzedaż

l i JJ PRZETARG NIEOGRANICZONY

uiiej wym.

!aWCZ

325",
!aWCZ

5) "skody MT-4",

Jawcz
'6) "skody MT-r·
7) przyczepy

Przystępujący do
wysokości JO proc.
9iębtorst w a w dniu

w
·

2)

3)
4)

6)
7)

]aWCl~

o.~

BPH Kraków Odd7i

!~we~
m
w
·czej
na ko
Kam..

Prutarg odbędzie !: !Ia 199
w świetlicy prze11t.
Sumochody mo:i:na'
nic

przedsiębiorstwa.

stanie, w jakim

~ą

Prz.cdsiębio:st wo

~~~ 7~
sprzed

·w~

dpowi
ukryte wady i nie • -u ją c~
Za.strz~ga

się

pr;r• .~ma p

podania przye1.yny.
GMJNNI'/ SPOŁDZ

>Opon><!
JE

OGLASZA PRZ!

GRA~

sprzedaż:

l) "stara 28", rok
2) ciągnika C-la~ H-,
3) nadwozia "ny~ prod. l
-1) wózka akumul ~lex",
Przetnrg odbędzie s.1 ;ka 1991
w biurze spó-łdzl!:!lni. wysok
ceny wywolawczej r,, w kas
najpóżniej na l ioo.- etargt
Za wady ulayte 'łdzieln
wiada.
Zastrzega Się pra ;enJa ~
podania puyczyny. !licznie

środków trwałych:

KONECKA SPOl

l)

8)

ustalono

wywoławczej

urządzenia

Za ukryte wady technicz.ne zakład nie odpowiada,
oraz zastrzega sobie pr.:two unieważnienia przetargll
bez podania przyczyn
2349-k

9)

Rada Nadzorcza i Zarząd Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Busku Zdroju Utwiadamiają, t.e
udział podstawowy zgodnie z uchwalą zebr~nia przed!Jl.awicieli z dnió3 ł marca 1996 r. wynm;j 100.000 zł.

235f-k

.na

5)

ZAWIADOMIENIE

Po lym terminie

Wadium w wy'S"okości 10 proc. ce11y
wp!ac!C do kasy przedsiębiorstwa

na~ety

dmu przetargu do godz. 9. Pojazdy i

O GŁASZA

W najbliis'.Gych dniach w powyi.lnej sprawie właś
ciciele dotychczas ubezpieczonych budynków i rruen'ia
ruchomego z terenu miast i wsi otrzymają sz.cz.ególowe in(ormacje.

4) jelcza

'przetarg odbę<lzie się 10 października 1990 r. o godzinie 10 w świetlicy Kombinatu Budowlanego w Kielcach, ul. Wapienn1kowa 45.

przypadkU budynków
gospodarst" a rolnego
do ubezpieczenia obo-

wiązkowego.

składki.

~awcz

MT-4

3) .. jelcza 3W 3ii,

m.

l 990 roku

w bud):pkach powstale po dniu 31 grudnia 1990

celu

2) "skody

l) pompy do betonu ,.stetter typ BP 655V, oa podwoziu .,jelcza", nr rej. K.IH 411E, cena wywoławcza 19 mln zł
2) samochodu Clężarowego ,,star 29'', pogotowie
techniczne nr rej. KlH 726C, ce-na wywo-ław
cza 2 mln zi
3) samochodu dostawczego ,.tuk", nr rej. Klll l29E,
cena wywoławcza 9 mln z.l
4) przyczepy samochodowej D-47A, nr rej. KIW
592G. cena wywoławcza 6 mln zł
5) spycharki D-75, nr ewid. 395-590, cena wywoławcza 9 mln zł
6) spycharki D-75, nr ewid. 704-580,-cena wywoiawcra 10 mln zł
7) betoniarki BWE 400, nr ewid. 352-:181, cena
wywoławcza 2 mln zł
8) zbiornika na cement Z-25 - szt. 4, ('(·na wywoławcza
po 2,5 mln zł, nr ewid. 17-J-604,
169-604, 179-604, 181-604.
9) pompy do wody 2 PM-34, nr .ewid. 455-HO, cena wywola\\·cza 600 tys. zł
10) pompy do wody 2PM-34 2, nr ewid.
456-440, 457-HO, cena wywoławcza po 750 tys. zł

Odd2ial Okr'~gowy PZU w Kielcach iuformuje, ie
wprowadzpr:\:1 w :iyde ustawa z dni.a 28 lipca 1990 r.
o działa l ności ubupiec-reniowej znosi obqwlązek ubez·
IJiecze.nin budynków i mienia ruchomego od ognia
i innych zdt'lrzeJ·l losowych z wyjątkiem budynków
\\.chodzi.Jcych w skład gosp(Hiarstwa rolnego oraz odprlwiedzialnośd cywilnej 2: tytułu prowadzenia gospodar-

W

PRZETARG N IEOGRANJCZONY

Jawcz

1nformuCJi udzie1omy telefonicznie Kobienyce l OL
130 i J 00 lub pisc.:-mn1e.
2348-k

nia

na samochody:
l) "stara 200'', KI

sprzedaż:

na

W StucJi Uodowli lto ślin w Kobierzycacb w dniach
9-12 paźdz.iemi.ko 1990 r. odbędzie si~ pne.targ n!\
wycn(a.n.e z eksploatacji r..:trzędziu, maszyny i eif]gniki.

-

EJ< on<

OGI:.ASZA PQ~ GRA":

1~~::::!:~~:::::.:~~~. . ~..:::~:J

*

;'iSTW '

aoooj

IESZH

ciągruka

,,ursus C-360", rok prod. 1978,
_
cena wywoławcza 8.650.000 zł
ciągnika siodłowego .,ifa" rok prod. 1980,
cena wywoławcza 14.500.000 ?J
pnycz~py D-4'7, rok prod. 1980,
cena wywoławcza 1.640.000 .-.1
pnyczepy D·47B, rok prod. 1980,
cena wywoławcza 2.735.000 zł
pnyczepy D-476, rok prod. 1980,
cena wywoławcza 2.735.POO zl
przye-tepy jednoosiowej, rok prod. 1977,
cena v.--ywolawcza 540.000 zł
naczepy D-11, rok prod. 1979,
cena wywoławcza 14.000.000 zł
ładowacza "cyklop", rok prod. 1985;
cena wywoławe-La 3.000.000 zł
kabiny .,stara'' szt. 7,
cena złomu użytkowego

~ ~etarg odbędzie się 8 października 1990 r. o godZJme 10, 11 przetarg o godz. 12. Sprzfi::t i urządzenia
można oglądać trzy dni przed przetargiem w godz.
9-13. Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoław
czej naleźy wpłacić w kasie przedsiębiorstwa, najpóź
. niej dwie godt.iny przed przetargiem.
Sprzęt i urządzen i a będą spr:Łi!dawane w stanie technicwym w dniu przetargu.
Zastrzega się prawo u nieważnienia pr..etargu bez
podania p rzyczyn.
2359-k

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

PRZ

GRA'N

sprzedaż:

J) p:ljazdu mnrkl
2) pojazdu marki
Przetarg odbędzie~·

" rok
B", ro

~a

199

~o!~zi:te~~l~;'~~· ,!;~s~
wadium w wyso koŚCi ny 'WY'
W przypadku nied: ku I
~zie się w - tym -~ godz. I
Zastrzegamy sobie ważnie
bez podania przyczr
GMINNA SPOW~ 010poffi<
OGIASZA PRZl

GRA~

na wydzierżawieni~ Dl
Przetarg odbędzie

można oglądać
Zastrze~

codz.

się pra~

podania przyczyn.

~ka
2•

od

nenia
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EDSIĘB
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JiJOOWEJ
F,Jtonomu 5

iZA p
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~ ~1U N I
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···1<. 1, ...,.

NA· ltEJS ŚRÓOZIEMl\0!\IOH KI
11-3I.X.1990 roku- ct'na

~

22.soo.ooo .1

-

7:\8'76-k
~

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

~

tawczn 19.000 .000 tl
!awcza 6.000.000 -d

E

a k umulatory.

J.awcza 22.000 .000 LI

l ~tT-~-

!awczn 16.000.0i.IO z ł
~· MT-f

.ni

wpl aci ć

wad ium

·czej w kasie pr-z~:rł ·

na konto bankowe
J{.am., 322B67 ·534
lO
· ul. E)tonomu 5.
.xfz. 7-15 na ~r~·
spr.ndan'! w ta k 1m
~w dc;u przda.rg:J.
_la 1990 r . o godz.

dpow;edz.ialnOśc

j

ZAKLAD PRZET WORSTWJ\
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·
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:
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~
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Gnlinna

Spółd~ielnia .,Samopom<lt
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w J ~D R ZEJ OWlł:

t.

PRZF.KAZE do zago:-.1md a rowom i0l
BUDY NKI MA GA Z YNOWE w m. Stu\' l i \\-"uliul

~

~

lta 1990 r. o godl.

:o

wysokości

w

....................................................3

~

H,

10 pro~.
ka Ie 1ipuld:rael1

('targu~ m

Jdzt.lma

n u~

odpo -

D!l

B'', rok prod , 198J
ka 1990 r. o godz. 10
Końskich, ul. Wjat~rg u wmni wpłac ić
ny

wywo ł awczej .

tku I przetargw od·
godz. ll

War unki fonansow e do u' godni<n• • " "'"·1J •·m

E "·

.
t

woj.

~

radom~kic

~

~
=

t elefon 217, 218, telt'k~ 061666

~ POSIADA W SPRUDAZY
8

l

2200-k

ł

•

~zyn .

pn:t.:łargu

bt:z.

~

DZIEWIARSKIEGO
w KIELCACH, ul. Sniadeekicb l

4749. ,.

poi.."}da ne upra w ni l'ma

Zgłom~ma

3I O'i. Uj( m"t'

b ! e~łt\go

STUDENCKA SPOWZIELNIA

.,ZACZEK SW1f;TOKRZYSKl' '

l'łł ;\ C Y

~3
13
~

23:Jti k

j

k.':;, t:gow l'go.

przyjmuje i in iorm:u·j • ud llCia dz ia ł
1 plac. tc- 1. 437· 5 1.
2338 -k

=

~ PósiA"il:iOO-n·oponsPRZEDAŻY ł
E niie j wym. m lll e ri uly:

~trudn ią

zatr udnienia

\\ .) m. 3), e

Odbtór z m.'lgaz.ynu przy ul Hohli"J 4.
ł n !ormncje telc ron1c~nt: 4 17-39, 408 -117
.

E:

Kandydat winie n l t'git ymo wa~ si-:::
- wyższym wykształ ceni em ekonom:<.'Ulyn1,
8-l etnim sta żem pra cy, w tym 4 la ta na
stanow iskach k ierowniczych

z.

11

Pn:y zakupie d o 3 1 pnl:dzi(> rll ikR
10 pro c . bonifikaty.
'

3
t"

PRZEMYSŁU

-

konstrukcje nklaf-enc k

tuneliki fo li o\\e o wym. 2,$x:i m
do monta.iu we wl a~n ym owkrt'Mt'

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

ZAKŁADY

Gł. .ÓWNEGO I<Sl~GOWEG<l

L{'ll!a

3

OFERUJE DLA WAS: J

Real:A<j~:::.:n :;::::::~ .: ~lywu ~

2354-k

pra

G~ i

2335-k

UWAGA DZIA_LKOWCY
i Wt.ASCJCIELE OGRODOW
PRZYDO\IOWYCH
ZAKLAD Z ;\OPATRZ.ENJA OG ROUSICZEG O
w KIELC\CJI

,.WIMOTJ:C H"'
GARBATCE-LETNISKU, ul. Przcm.) ~lo\\a S :

przetarg
watn ienia przetargu

rę

3

:.. .. ~~ ......................... ~................................................................................. ..

PRZEDSIĘBIORSTWO

n

ika 1990 r. Obu.-k ł.
od 8 do 12

3

3

do \\-Szechstronnego W.)h.Hr.t.)~la u .•
« Ie prod ukcy jn.e lub mugn:t.) L10\H!
:2

:

~ ............&~.&..&..&..& ......................... .&..&..&..&.&.&&.&.&~

rok prod. 1976,

j

3
:

~

~

l
~.

J

.""''""'1;
.
,,~

~''*'~'''~~,,~,,,,,,,,,,~':\''''''~~,"~'"'''''''''"'i):::~~-:~

~ oadająct' się

prod 1985
..<.'kx" r . prod, 1'183

i

············L.J..~L.~...&.L.IUL,.O.J

E

2360-k

Z.AfKA ..,ZA '\Il r;ed1: 9-lfl
ul Zamkou-a l (ur)ili<' •"- ul.'' """ " '
h •k'ron

i

L.l

Cl.~ŚCI.
płZk'tarł-! U łx·z.

kuj:}cych
~ma

łUt:t.Cl:.

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

ZLOM KOLOROWY

19.000.000 z ł

325 ..

po~H:a :

wyl'i«:r.ld

• •••• • •nltonttlllł ll ll• ••• • • ••••

.

SrQk'I'O"-E l';T..._RT

po'rednicł wo palr'tpN"łOu <'
kra~··

-

KIELCE, S T ASZI CA l, tel. 434- 71.

l

bWCUł

Złł.ZESU.."IE

" y ja:r.dy: l l'i."'. K a nadil, Włoc h y
w h,-: RFN thrr ) !>łyc1.11o:-, ~luibe\u• i d o prary)
' o r wtr; ia, Su' "'-".ia Dania, W h thy l Inne
trb~l: ~ie~..,_ aa,craoiu.ne (IN l)'t. a.• ła6ue M ~ ~ .H 
l)'". bn pl ałnt !«unit aa •ranirąJ

· -

mln LI

ZAPRASZA
- .,J U WENTUK'' S .A

lil""·cza 23 .200.000 zł

!13WJJi

.....,m~rn-....rnrrn

E
t. -

J>O cena ch .,;,.., ,h

:

'"! •>•nko"c·

:

.!>-i lik(łN)\\>e 3
:
~

-

fahry \"mwlsyjne, ftnluwe, s ut" he 1
materi ały de kars kie
la ki e r y do d rew na
sia tkę .,Ra bilza", drul ogrodzt·ruuwy
&cie rki do p()l~ro wunia

-

rusztowan ia w n r l'i"l.tl\\'iki t'".

:

1
E
E--

4

~

1n [nrmł'l<:je mni.nn \U)skać P'"' n r lt•l ł4H·88. ~
2343-k :

..................................................................... . . . . . . .
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OCLOSZENIA

STRONA I V

*łUitł•
W'tNAJMf;

Jhl'>ffl, U·l

nelr. umi<!'nl~ na
31-116-01 PO 18..

w•tN.-\JMI-i

ll)Oł"~

M-t

mf( tk&'l.i

or~•.r 7łttl

Biuro

umeblo>wanr. plalae
paka)ł!.

na.

POMORSKIE Z.\liLADY PRZEl\l\'SLU SKOil.Z., EGO
"KOBRA " w B\'OGOSZCZY

4:>-lt-n

1:

r6rY

zatrudnią

:r.a

DO SPRZEDAŻY OBUWIA M~SKIEGO i Mł.ODZIEŻOWEGO.

teldon. Ro:r.liaenn. rUI

wyn.jmu pnea Eul'l'>l)a

thodnia.

u-

powai.ne oCer·

Ty~ll:o

ly 71ll00 Diu.-.

()cłoueń

11174-c

('OKOJ. kuthDię Oillf'd le
KS.,.. umeblowant'. teltfOfl wyor.jmę umoln._.J oaoble. Ofert.r
:r. ceru1 7617<1 Uou ro 01losu6
~~1('1' .. - - _7_1l7ł-~

lo{ormacji udziela dział sprzedaiy pny PZPS "Kobr-a"
lldru: 85-950 BYDGOSZCZ, ul. KOSCIUSZKI !T
telł!Con : !1- 04-81 centrala, 21-16-łl dUal spnedaiy
teleks: 056%417

Kitlee.
7!1100-c

l

DO WYN.'\JEClA pcuni~
nlt 100 m kw. Górno 1-14. t.el. 17.
;;>tU-!!

Stropy TERIVA

P()'l"ftZ.&IINY lokal produkcyj-

Oblęgorek

ny 1 m wy'IOkl. minimum 50 m
kw . Kirk• 2M-fil.
711085-l
- UO WYNAJĘciA Porllie.nne=

k. Kielt

tri. 11-01 -łl, w tciMb. 8-11
t c l !O.i-36" w 1od:t. 11-!0.
7:i934-l(

rax: ł8 5!Z2 0936 .
POLECA \IY!
Alrakcyjr.ll! modne obuw"ie mt:skie i ntlodzidowe w • U:rokiej ga.
ntie najmodniejszyc:b wzorUw i kolorów na r6i ne numy i okatjt
Produkujen1y obuwie z naturulilej wł a.9hiej kóry.

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

nL• mtr.IIUYIIOWr (Xłd

K11tlcaml.
7607'7-s
l nforrna.,je tel. 527-31.
~

tcl.

rok. H:a.dom.. id. a.7l.
41ll-r
WYN.\J'ĘCJA mlenkanie

1f1'6ł-!

MPKI.

Kl~~t'~~.u.:~K~E~r~:.·~~~~r~~02

PRZYJMUJE ZAPISY NA KURSY

-lj.poł,lfiegoi~not-otrkl
- pnrgotowujqce do uiiOł itedltich
- i•1rili obce (ongiebili, trcntct.nlfi, niemie,ki)
cłlo pouqtłrvjącrch 1 JoowoMowonrch. ,.OI"hłych
1 d t.iecl.

l
3
3
3

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

Zopiły

l

inło".,ocje

w tMt

rołtoc:1e w

goch. tl-11.

76082-g

~

SPUR ,.ELEKTRO-METAL.. Zakład Tapicerski
KIELCł.!, ul. Doma~rLowska 11, tel 444-54

SWIAOCZY USLUGI w zukresie TAPICERS1'WA
AtEULOWEGÓ i SA.MOCHODÓWEGO.
Zapewniumy be:tplatny transport 113prawiaDycb
mebli na terenie miasta.
2353-k

••••••n••••••...,•••••••'"''"'"""""""'"'.,......."...,.........,"""'"'.---."'"""II"Tt'"Y9'
JF.OYN Y W KIELCACli
PUNKT SI\.UPU ZLOTA DEWIZOWEGO
PIIONAOZI SkUP Monet, ntobelr;. płotrnr.
Prowodri"'' łalde akup i apnodoł dola Id~
PttZYJMUJEMY W KOMIS _,robr ,, złota.
KANfOR WYMIANY WAlUT w DH .,SZUMtN'"
ul . .lAGIELLO~SKA 2l/ ZS. toł. SlS•:SZ•

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

~

......~~~··

761n-g
...........................

ZA.PRASZA)tV do zakupów w sklepach firmowych w :
UydgonC?y, Rypioie, Barcinie, Chujnicach. Gniewkowie.

r=::~;::~~::;:::::···~~~
: PRODUKCJI ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

l

ZAiłZĄD GMINY KIJE
WYDZłEliZAWI
BUDYNEK WłELOfUNKCVJNY
~w. 240. tw.

o

Oferty pro1i,..r ałładol do Wjło g~ninr r.;.,, Z.-104 ll;t.
d) dnio 15 poidJiomika 1tfłl roku.
0/etty 110mtnq ro1patnon. do 31 poid1iemitro 1tfłl ,..u.
76166-g

CIIA.NSKIEJ

PRZ\' Jl'ttiE ZAMOWIENIA Ni\:
-

-

kar.alowe »uOtlernizowane
SM, SS i S, dł . mtKiu1anw: 5 - !,4 m s-u.r.
J41, 1Ui8tua(l"!-łertl.
płyt)' cłachowe korytkowe
nadproia.L U
elementy obudowy sieci c. o.
i kaMłów :driornyc:h
r\U"y betonowe. </> !Oł-l!H
płyty c:hodnikowe H.K~x7

-

1tolarkę

E

-

blonłci ~oaowe

prefabrykaty lilietypowe
budowlani(

i elementy
-

-

,.wadu J ..l~rd

SJOSTKY

a łl.hii•.J'
""~llrae•••ic,- 11 re r:M•i Zdrotwb I"'IIJ"chiel:' l!c<t PttłlkllnłkJ w

ł(NoJ .

C'&r.h.

alda•aJ~t
~ d're.łl.c.P. ~tr•ll"~"'
l a.dllłi•li~tnc.t.
51'..•11' ~ed•ła..-ewd nr '13

,e4ac•·

w Kielcaell
76159-g

w,ta:r.y

76098-1!

1ł<beltlc~~:• wspOłc:r...cia 1.

natsd

lr.cłdaołl.l

,.w.._

imf'rcł

LEOKA..DII KISIEL
SVSOM i RODZINIE

MĘZOWI.

k10no~...-d

~

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

~

l) Autor.rz,owany Zakład SerwisoWy Elekll"(tmnędU CELI\-tA oNz pił n.wedzkich typu
PARTNER pn:y KPIB został przeniesiony
z Dyrnin do Kielc na ul. Kolberga 1.
Serwis świadczy usługi wuyslkim uiylkownikom w zakresie napraw gwera,\cyjnych i pougwarancy}nych ww elektrona·
n.ędzi i pil w godz. 7-15.

!) KPIB iwiad«y

nac:.h
3)

usługi

transpodowe po oe-

lr.onkuf'e:ł\cyjnycll.

Zakład Produkcji
Pomoc.ni.aej wykonuje
pre[abrykaty, e.lektrydrf,.., wentylac1jne,
zbiom~ki oraz konstrukcje stalowe, produkuje weRtylatory datiłowe typu WDKB lA
!00, 250 które SIJ do nabycia w pnedsi(~
bio.-slwie rówNei pG ceaac.h kon.kuzerteyjnytb.

ln(ormacje na powyis:ze tematy pod tele(onem
G&-11-55. Serwis 5!3-81, trn.sdriał uop•l~a 511-83.

dyrekcjł 51-42-~0,

Klt'IM:~id

S.Wt•&ielni Mlcn2365-k

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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lOELECKJE PRZ EDS IĘBIORSTWO
JNSTALACn BUDOWNICTWA
KIELCE, ul, CHAŁUBII'ISKIEGO 4!

pnrt 503-89.

J lr.l•-ł•h

ur-a-ttf l PUC:ft.,.nlc.r

wn;:ln.

do ws:&ytdkich ni.ntere&OWanyc.b:

ALOJZIE SKOWEKZE

1.

S- IOSTRY

wyposażenia

kf)la6trukeje stało~e. i -ihtsarkę budowlanil
234!-1<

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

Kulria.nc:e...

pewNv ia1V.rcl

: ~~~!~~ •;u;~•;.~;;..łli ..':"J

płyty Ałropo\'\e

W)'f"UJ"
UCI:Pteł"• W"$piłn:Uda
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Zft.TKUD N I

- MUllAlłZY
- ZBitOJAlZY,
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UJ lub 'he:tp. 4.!1·1!

teJ. cenl1111li •Ut.-41 ,

•·o..

Sr0LitA a
..SAIIBVD"'
Rad-. ~""ll kra
1~&.2:>4-~

•~ ;~~:~~·Cli, ul. Wróblew•IUego
4
w~wa.
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l\ttr ELZBIECIE

R EKLAMY

Kwl~.

700!11-s

Radom,

-oo
3

ZAM'I.E.Niif domU
jednorod:r.;nny J. dr.1al~ 11& ml.-r.kanl~
w t1lolru. K~iee. Kra~oo.nka 115
~w~. ~J'

:vl-ł.

Jollal tiO m kw.
ut. J:~.i:yni~r

btur'ł.

117 -21h.
ł7~r
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-

WLASNO$CIOWE M-% Ro!-ia·

St. O W O

LUDU

STRONA S

Kącik
m.to- i

wa·~

parW płann.a 1 drnbayml, deUkatnyOU fałdami. D~uaa ftaurlra (~ wyiKIIJ. \0 lratamal"' • .,._tal:lll m)"tllweco 1-ie-

pulero~co

wyn<JW b!llko 20 cm. Nl@CO nr.c-

uy, bo IH:.. )tty ·~ H

t'JD., łnt druJri
lrłcllcll, ld6r~o

kl.aęeyst.yany

proelukeja da-

~

towana jftt około UJOO roku.
l!a on kwadratowił podst.aw~.
a cór11 &doblony jełt motywem
JtyUt.owanycb ltloeó,.•. Wykona-

pniem clne-wa, a u jii!CQ st6p
p.IH ptlnU}ó\C:Y ubilej zwleny.
D)".

wy

a

kierował

wuaza-lń

kupił'(',

mocny koloryt

(U~a. błę;klt, deleoie), JN!WDII oloporadnoił tedmla:ut, IY-

nycb

IULfiÓI6w flzjooomlt:t- ,

onz

~,~::~.

artyat.yaa11

it. rrr.~~k.. ~ty~;::·

na CJI•ra

blęty

formę

:t

Okl'flU,

1

pocho-

'11

G-

u

tr~hlat?

ualnlonll.. W zolor•eh

portacht lei.llcej ko-

o a_tannnym modelunku
postad l jw!etn!e opra~'l.,.nej,

ll.le!eoekii'(O Muuoum Narodo....-e10 uta)du}e alę; Jut }t•<h'lak k.Jka
teco typu wyrobów Warto dodat, ti zbiory te lkladak ai~

::le':f/:
~i:~:rkifl~u~a:='e~ ~
bnlelow.. kld ,.-ytw6rni
1

1

Za te cdct'7

nabytki

n<>we

Muzcum Narodowe
mln

:r.ł,

u pł aciło 10
OMJn.ymy jo w pn:.r-

wy.~ookoścl

atlym roku, J:dy otwarta wstanie w Klt'leacP, w ielita wynawa
nkła artyatyczne~.
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Poreda.noW)'

słejalt Da ~;rpra
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b,-ć

OdPOwbdamy: Zgodnie z
Wi.\aW'I z dnia 1-t maja 1HO r
w-o;zyslkie e'lllerytury l renty
preyznane do końca 1989 r.
r.o~laną
pnelic:rone. według
Ul'>Bd podobnych (ole nie
ldentycutych), }ak śwla dc~.e
nla przyznawane w roku b:etąc:ym. w ~to~unku do o~6b,
które uk:ońc~yly 80 lat, pr~
llcz.enl;~; z.o~taną wykonane w
&rudniu 1990 r. No.tnnlla•t
prU:IIczen:a Wł~Y. litich poz.osUrlyeh enU'rytur l rent b(;dą
~ukce<ywnb reallz.owane przez.
raty 1991 r. Rewalor)'Ułc}a e·
merytur l rent bo.,-dz.ie pneprowadzon:l 1 urv;:du na pod5\awie akt z.najdująrych siq
w ZUS, a w związku z tym
ładne dodatkowe d okumenty
nie q potrubne. Za<o<~.dą dokonywanych przeliczeń ~dz.le
porównanie w;rn.acrodumia e~
mery-ta pn.y}qteco do poeMawy wymiaru świadczenia ~
puech.;tn.rm W)'na(rod;r.enlem
w aospodarce u.~polecmloneJ
w okresie, ~ którego poc:hodd to wynagrodzenie. Wytlewny w ten sposób w~katnWt

-*ł:a

i porcelany

Xu.lmifl'Z Cybulski. ~bill one
WIZ)"JI.Irte e«by cbarall:tcrys-

hNelow•klcb -

po~l&n)",

awalory=wllne. C~y w
z t:;t rewolorTI&C'J\
powinnam dolilarczyć swoje
najkorzy..,tnie}-~;r.e
1-3robkl 1

kolekcja

t,-cute dla teco typu W)'I'ObóW

pbarję

fl~:urlrl

,.·lWI•

tfiCO

dów pracy (Ot..U. nr 4, P.OL..
Ul) wcl.O!'łniejsz.a emerytura
p~· lucuje pracowmkom, k!órz.y do dnia ro;.r.wiąz.ama lllsunku pr:1cy O>iąlnt:li oltn-·"
z.atrudmenta wyno~~cy M lat
dla ltnbiet l 40 lat dla nH;tC:.fo,)'UI
Przcpi'-Y nce Q.'-''łeta
).:1 warunku
z.atrudrlit'nla w
pe-łnym W} miar ~.C: cu•o pracy, ani wymocu. aby WJltaarodamle o•lągan~ ;,r. tytułu
zalrudnle:tta , tonowlto (hh\'ne iródlo ulrLymrm:a.
Bolu law W. L aminy Dule~:t..,}·cc pyta: Ukoilczylenl Ju.r:
'17 lot. a tor1a 74 lata. Po~ia
damy 1o~pudantwo rolne ,,
powil'n.chnl 8,.5 ha. którł"go
jul. w z<~•adl1e nie upraw:amy, a jedynie pnmaaamy 'Ynowi l ~ynoweJ. Nlc chcą oni
Jedu:lk prU'j:}Ć tes:o ao"pc~dnr
~twa, bo pracuj(ł w K:t'lcach.
Dl.atcao planujemy prz.cka~ć
je najm!od~umu
wnukowi.
który ma dop:C'ro 15 lat. C.1.y
moUomy jut otr.I,Ynuu! enl~>ry.
tur~ lub rentę bu prU'Iuuanla I!J'<podar•twa?

~·

R.

1.wiązku

.......,J
t"efaaMkl l
1911 ··jest. ddai•j uza.t-

rełru

n•

szkła

l

duje.

'~~ wu.c.ani~l •ych
I<L"'' tur
dla pracownlki)W swaln~anych

l l'!'nty .5t.an'IO purlfel.a" ma-

J.:l

JrOffillll lUdkokl'l na l')'nku
antykwaryn::n1m l w ablorach
--..-lnych. w .ę~t~ z o~b,
- - - ...,.._ a wttik>ej w)'lla..

doeełi.

Rośnie

T•k.J•

~rnlc:JowakieJ

no •" &(" szkła bezbarwoeco,
ulifowane1o, rytowaneco i ma

j;lld.y

stylllłO.,...n)"m

pod

rencisty

Kielc Pl ta:

S.,u.U.ła

Sły~lam,
lf!
'A.'
t)'Cl.łliU
1181 r. w~l-,}'3tkie emer#tury

t>e-

wynagrod~nla

d z.le <o:łuiyl do obliczenia podstawy w;rmlaru, a na5t~pn!e
emerytury. S&ezeg61owc z.a~a
dy nie sq jeszcze znane.
Stanl•law D. z K ońskich py~
ta: Jestem na rencle tnwa lldz.ldej m arupy od 19!2 r ..
ale pru~ cały okres pobierania tej renty pracowalem
j('szczc na 112 etatu Obee,nle
w moim zaklad~ie s~ z.wolnlenia grupowe l w pierw z.ej
kole!nokl :r;wahdają o~oby
lttóre maj~ uprawnienia do
emerytury lub renty. Mój <c tai.
!)tacy wyno$.1 jut -tO Lot. C1.y
m.ogt: prze. jśt na wcxe:intd~at
e:neryturę?

OdPG"'-iadam)·: ';aic-. Z odrue t. r..,zp,.rn;tdZI!"n~m mlnltra pracy i pnlltyk: socjał·
nej a dnia 16.1.1990 r. w •pra-

1+l~ku .

Fot. P. Sul'hanck

Trudno dociec, Jaka logika nimi kM:ruje. Zaden z pacjen·
t6w nie jest pijany. Tak pr:z.ynajmnlej twierdz.!.
- Oczywiście - Uumacey
spokojnie lekarz. - jest pan
tylko t.m~wny .. , Na <;:r.w6rkt:
:r. nim!

wracnjąc

z;

kterownlc:d<:a
Twlerd:d.ly, te

n!f.:ty

pracy -

mówi

~mla:1y,

lt>•Ł
~mrodem !Łby,

prze'i<lk-

Co pewien CLU~ p.!Cjcncl
stukają w grube, boa~cryjnc
drzwi (Inne nie wytnymalyby
kopnia-ków). Pros:r..1 o prl.Cprow..ldtt"n:e do ublkacji. chco1
napić
l;l: kawy, Nlclttórz.y
prtet. cah1 nuc ~pceW:tJ.1. knyCLI\ 11lbo obrwcQ);'! WlllltZI:'nymi wyzwl kam! opiek>H1Ó.,..'.
Uop:t-ro nJI;d ra!'IC"ll p~ u:- '.ól!fl
pn:vb)wuć nowi 'sl. •1c:1. a 1.:1C~}"a •ł.: ruch odwrot _,. Pó1C1~'łl,:j odbietaj-1 de
ry\y 1 \l•
br :'!la. Jed~ d:.~ku 1 Q opiek~. inn.i~ wym)"ł~l·l " :et:: nom, ptflt' pob et m. Wic·
lu wrkl tu c lt !1'.;1 c .

Z-111
)omy

:ro:.owilł
spr-~ed :at,

pólnuey :r:: ~l omc..;,) 'la
r·l<.-pru trzcnluć
'; na calą
1""..1!1: mdlacy smród W -, • ch
!dar m<lte

fpownd<)vrólć nud·
pu·na.ga '-\· e•'l'~.en ;e

ości S i e
jeth~;'!t opitkunow:e :nu4
hm wej;ć, f><'dn:eśl'- z ood! 1
pijane(o k!óry ~tuarll _ 104_)1:,

,\

JIO'>r:lwić pl"'śdel.

Je•c

Mol<' d!:er:i n:e- c:c.aly
chlt>ba, który kup.latr1

.'\':0.)'

o sob·e

w ch \f.~

~c

n

Dtem .. ."·n:e. clla~'"-:a ;»Jiit' J>l1.1eblh'111, co m6wi. \ mówi! lyn1
•jn,m o .U.'lie tocllnlcznJJQ u-

~} •;rc··:;~~~:;~c~~~j ~t
ł<,.ka

.,ittl:::bw ur::rJw_,,·a, ,·o po

o .".dhWł
lcr.!rr)_ .l :at~

";~!JW

'1ł

t}'ko ~·~

te

b\ldoJ-.aiUI . ,

r.. howo:ów,
PUfllrJ··b do-

p~~

':i~1~:: n%~d~r~~~.J~~ł'J
ktl,_.ktyłalalotei·

c i

;,r. do11u

"la.
11 tllk

muje ~ic: nadal) 'ko.nurtik.acj<j,
;t::a tę; prob!cmrrt k.;: od l1011·
&Zl;'""d, Ll~)'lem li<: a ;,aozda-.

p IIMU OZ'li<'U.

Po

do m:>\t"
któr , ,

o.<111a po.nn"'dt.le<l', pl"'ftsjonal
nie zajmował su: U chyba zaJ.

Ju:ut"

1 ~

l
~

.k;

~-~ ~~..;~P.f,
jui.

t:

O:lll.
.,..,.,~. t1-

"':,~~~~.",,.

J.h ~· it

l

rGtatJ

~

wlad1,

:,,. ·~;
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PA\\'EL CiiMIELNJCKI ' Jl. l Maja w Ki• leaeh. J<:dy-
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L ptQ"Cł.Yn

doll.)"eiti.IC'Ych

Ukła

Odpo~iadamy; Z·nia•la
u~ tawy t. 24 luteao 1990 r. pr.:e·
widuje
podQbne
,ytuac)fRenta lnwallddta prey.~hu:;uj(o
bowiem roihlkowi be:: ko- ,
nletl.llośCI prz.ckaumlu 1!;\l-Jif>~.
darsiwa rolnego, jete)j ·•Pt;lwa
on trz.y warunki. Ma W) ma-,
s:auy okff• prowad<tenln &u,podar~twa rQlne~~:o lub pr.JtY
w nim, :r.a który bvly bpltH:i.lne tklndki na ubc~pl(tu>nic
•polecUie rolników. Je<! lnwal;d~ l ,:rupy orat. ma nicpelnoletnle&o L.'łl~pne~~:o hyna.
córk~. wnuka. prawnulta). klllry ulcollcLyl 13 lot lub :lkol'nyl ~Lkolc: pud tawow.,. jcl,.li
poto~ła}c
t
rnln:k,.·•m
wto
w~p6ln~:n

lO•podąr·~·... ·~

dn-

11owym_ W r.wlqt.ku t. t} m.
jeteU wnuk Ct.ytelmka z.aU uje ..._ • pólnie z nim, .1
ta'! z;drowia Ul..llt-;.adr'ila pnvx:tanie T ICrupy inv.-,Jlidt.locj
młe

CQ·~hałk

~ir::

do

.c miny

pn·.~nił'o

r.-:.1 .. KI

wl-' ··-we~:u

ur,u;d'-1
• ';')!1!1.1
JU.

celem

wnlo ku.

koJ-nplt•
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_finanse ·

Kultura

tu~l!:;:&u::e~ w::~~ódl~:r~ ::w~~~ ~:·:~ro':r~t:"ó:
kie~ekim

u.plamnnno na (';

;\d;:n~oi-7lrncJ•

lokalnych.

_paill:r.cunik;;a.. C:r.y ~o ozna·
f"ta. U, wladze wokwlnhli:ie

rz.ądoW"a bę:!Le
je finaruo.t)·~o
Y.:
Ofl.)"""{•a<."h!
ls:oniaei.Oyeh d%!alad1, llP- org::młz.o:.<yania dut::cn imprea.
-To, o C'lf'lll tera.1 ln6K'imy, nie :r.osłalo lliltychczas
r.alu-ierchDne. Kiedy upadn~

wać

opraeowab jui pr~Bm miL"rytoryn..n:r
dl11.
kielcckid
kultury? pytarn d)'reklor:A
\Vyd:r.ialu SIIU,W Obywalebkich w Ki~lu.oh, f'i~Jh·• Zielank11.

dec,7:r.jt''!'

- Tak-:ego
prog-rMt'lJ nie
1 l'.&f)(!wne nic bqdz:-e.
Mqtm,
ulaniem, wojewoda
cz.y tei • admfllb;tracja uie

-

Pyta pan a to sao-na.

{l

ma

er~

J>Owi.n~ll

Kultury i Sz.~uki, O W'-'l.Y''>•lkim ta-d-ecyd.u;e u:;.tawa budźelQWa.. a-!e &!ł:n ~ na.d

k~:r;tallOI\vać

ro.t.v.•o-

~-

\5.

n~ n~oe debatuwal.

'" k-ultury, an! o-dóto!.ab'l\\'tt(:...
na ni;J. K1.l~ttJra i s~tukłl fi",'\
k.lórsch
Jde
dLlecb.lnaml.
. mQi.na programowaf. A-:lml·
ul.~tracja

Mltl.~;ler-4wo

m)' p;-tamy

J'!'U'.vklmt nat.om'a!<t

n:1

pn.\•s'l.!y

,~

rok.

«twa.rt.ać warunkd !i.I:J~łl.:>t~>\Ye
- Nicdllwno w ..ra1łle udla Ich rotwQ!u.
ka'l&.ł się koonualka-1 n~llni- IUo
wJ~c moie licui::
ka PtU4.1wego o $potkaniu
na fioa.nso'"' i\
pom~
pań- • wojewody -z redakktr~ID nas~wa.?
Cltern}'m Polsklego Kilodia w
- Przede
'"":tY~tk4•m
te
Kielcach. Spotkanie ~k
io,t)"toucje kultury. kt6ł'ych
moina było pnee.:t)'lai:: orgll.nem
w!O!Zycid~k.ilm je~t
du.tyczyło m.in. ,.prtKuowanla
woje'lvodil. Na Kli:leCC7.yi.nie
nowych lwórcó w kldtekleh".
~.ą n.:.mJ oba
~:a.tr\·, mnarC'l.y mi.J"Iby
pan W.)'jaiinJC,
man!a Muteum Narodowe,
klm Słl ,.nowi ~wiin:~''!
Wo;e.wódzkl
Dom
Kultury,
- Nie
mam
szae:;ólów
Wojewód31ca
Biblioteka Putej ło7,IDQI.\'Y,
wiem natoblJ.cma, Bll.lro Wy!;taw A:mia.-.t. i.e dotyuyla p..~
tv_~~C11łl)'Ch,
Muz.e.um w~t
e-j! tv:6reów
KteleCC%.)'U'I}',
K:eleelriej. Gfih"C~\ltleełt..e Muz.wla.~ZCUI mlodych. A
o c:o
zeum
Hl~t.orycUII)·Archeolode>!tl2dnle c.hodU:łn w notat·
e:icUie
oraL
Muzeum ~m.
e~. trzeba by ~yt.at
a.u·
Pn.~·pk<YI'·k!cll
w J.;drUiot.ora.

:.e1

w'•
BrakuJe na • lej
pa!Ae)·ku ZicliilskieJo.
- Prnwdo.nodob1oie

liście

-

Srflo"ł""\"'~ilc

1\wórc~:~·ch.

Z

rlł':tmowę.
Ruzm:;r.wlał

Dftrn

~c<k:

l

czegoś

Pomoc

D~:iękuję -:::s

-

GRZEGORZ KOZER:\

trzeba

ivć ...

społeczna

na wydatki mieszkaniowe
Dtr~k~or

\Voji!wÓcl!k;t"JP

59(11u PC>moey

Spol;:czn('j

Zc-

w

Kieltll'.!b prv~l PSoby :r;najduj~
e<> się w trudnej sytuacji 1'1111l.etialnej o zt:łuumle si~ do
"rr('~lllil

ktoio.n

br. dO okodków

pomoc:•· :.pal~znl!j pa wnlo5kl.
n9 pod..>tawi<> których lJ~zie
m<>iliwe ud'!ieknle 110moey finaasowcj na wydatki mlcUk.!.-

niowe.

Pq•loo.: t9 mote byC przf;Oznanyns:ll fi

na volat7
!rek&IJioatac-yhe. een-

C'~=a
T'A" QptHy

tr;~lne ogn..ew:l"lie, clepili Zim·
01 u.·odr. ennrgl~ elektryt::?.n.'\.
i bt·zpt""Zewod''-:.

;,J.;, ~~r·nl1nwy
Pom''"

t.~d.tlelaua

lut IJ'><)bGm

pl?.clt!'aC"Za

HlO

pi'OC. naj<tfż.lltcj

~mcrytury aktualtlit obowiąxu
Jąt:ej; rodzinom
utrzymującym
ai-.: "! gospodarstwa. rolne:o przy oochodzie roet.:~yrn w wy.

sokości

dochrldu z l h& l)rzell-

czenloweg_o_ (~ lys..
z.IJ
no
ctlo:lka- rod.tioy, voiE"lodtiet:~ym
oi..::pdnym, wyehowuj'lcym d:depny
dochodzie
rocznyu1 w wyso!foSti dDrhodu
2 In p~zeliczemow~·ch (l.7A:l
ty... zl} Mi co:lonka rodziny
clco

kal~ide

l

rGUlOCY udziela

si~

od d.Ua 1 !lp.:a do

lf»J t"Ok.u.
prr.yplldkłlct\

t.l.t.i~li~ .

na okres

uza~adolonych
p<~mocy mt.t:~a u-

nicspdnieala

~r~:~?!:k ~~~~~;;:::~C'~~tl:gg ~~~~~ ;t;;7· r:'J'~Cg!~~o'bl~~;fb~ln~t~~

·~-e~~~~~~~1:~r1~Jr~~~ru:~l~~
h~~nlu

na Clianka rod.duy

ni~

p; l \Yt'h

emer.vtów

reocl~łów

i

lnw~lirlów. o.sóh błluobotnvc:h i
kotz,ysla]~cych 2 :tuitków

O!IÓb

~t11,J:n::h

~powo-du

31 grudnh

W

pomimo

działu

S~pih.b

inlieroi

MATIU

s\t:lada..h
kolebliki i

kllłelb:y t. Od·
C.bitUl't'it:zrtega
w
C:~erwond

Gór~~e.
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No ru.k!
Sptaw Obyw!lt.e-15kich Pf'l.>•,go.fowuje dla mini<J..tt'rst....,·a
plan budżetuw~·
WY'(ł·z.i•li

732:;1-~

•

skhtłah
kołebnkl, k••h•d:ą l ;

uiowie

t

r~

LO

~~-

-

nl

STRONA 7

, GDZIE, KIEDY ?
!l l • L C R

sport

wtol!tpdt ~OIUU ..

lafo.--)* •
-

sport

spąrt.

..

l_,łeiOłlłt~łON":.ł8C

,.rr..,...,.UI.. - •'"':trnne
U.l.

APT.lł.KA
DVZURNJ\;
l(łłllł0f1WM.•tfl.

Puchnr Polski

S~

IJTAa:.~::WtCB

..a•IM4•11i." - ,.tuo WTObll • Nhlla ~tli" USA,
l. 12. 1
: ,•,_n. "Emantl<'lle'- r ~. 1, a:

a,,.._. Matlllior''

.,J!IIar.. -

1. 11, .:.

5 K ".•,z"fASK 0
., W~Ia o,U.,
ll''<Ą,

l.

U,

APrtKA

Apł«-.tna 1 -

Ił;.

,,MASH:'
17 l Ił.

-

UYZUni.IJACA:

lel Nl-5.:7,

K011:~~~18

~)~~~::,~~·

;;:_8s?,"i_P ;,, Pl;~

Wl-O~~~~OWA
D<:lm Kool hlt7'USA, l. 15, l· lł.XI l

dla kolarzy Broni

łllnp.,

-

1\l'lt.KA 0\':Z.URł' A 1U ........
\ll S ..... IU l. Ił'\ ło!·'rl.

.,c.,br"w
ll.)ł,

Judocz li i
z medalami

1!-'a lOne w .KaUnu odbyły •h: Qflt-a tnie uwody kolarskie o Pu·
ch..r Pol•kl. W klN)·fiłl•dl uspolawd ~'""Gdjw ph•rnn.e mlł'Śfi'C'
uJęli reprM.cul:utd lk•al łlad11o1 1:!6 pkt., prud SpeiNn L.&d:i u ..
(lU. l Oc ahum Sllcacda .oł:t pkt. \\ 11'.1 •1·t uadf l'ucha r ra isili
pnypadt lilolaro;•m Urtol, kteu.y a(ll'romddli w ..-1,-ro !lutnie s•s
)lkl., \\ypn~dzaJ:tc w kJ:a!J}Ukarjl Sptltro Sł9 pkL l Gr,ra S;wzł'dn
16& pkt. o~atulujemy auli~u radomiaOI,IIn, ich uko!cmlowcont 1
c!:l-.lóic:::om sekcji kolanillej która w oslłllnim CH5le nie ma tbyt
łłtwych wuunków do d.lr.lalalnotcl.
Jnd.)l'wltlualnle w aprlnc:ie zwy<:.t.:tyl \hkl<'cłt Pawl a k. dr'-lcl by!
Gucr•n Krł' inu. W wyjclcu handicapowym tln~gie mlc~ Ujlll
Krdaor, w wyścigu na 4 km zwyclęt.y l l rt'nru~1 :lbtu .. lalt 5.01.119,
pned ł';& \O iaklrm 5.05,37. W rywall:tacjl na l km ph!rwszy był
Pa.\ll:.~k

Krei nu Ul9,88, phttY

wy~d(U dy~a:1'ł0wym

1.12,61, w

KRONIKi\

na

3G km t.n6w trlu.rnfowal Malw;i.ak 2Q pkt., a trzeci był Jauk tu •
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bywało,
pnygotowcrio sobie wortywnq retel'l'l<ę, ny teł
zdolo 11ę w tej mlene no M·
woty.locjQ
ZwyWe nojpewc1;oi.
ue, )e$1+ chodzi o zoopotrteni•
w ood1towowe
woiT('*o, były
sklepy Rejonowej SpOkhlelnl Qgrod!\łctg.-PiolCU!orłk~J. 0 1sponlo.Ojo Ol'la mogozyoomt, w których 5<1 odpow>edo'e WOI'Uf\W
droprtec~;o2t~
Jei~ nawet
tdonoly s.ę rnrozy oddnojqCł!

ton ziemiopłodów

pf'J\'YOłne ~i od doslow
t kopców, czy roWowonlo cen.
to tOWSte RSOP rokJwo!a l'(t\1 ·
oc:ję

W br. moio być Jedf>ok Ino·
uej. Do tej pory, o }ui końuy
wrtel-ień, loden 1 ~hc:to·
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PSS
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która
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Proces prywołylocji sp•owil, te
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~ln'llfe$IO'Ili'Ołow~
l ułn'f"ł''Ołl:O
pnecho'llfolnl. o
prrydz;ołynolokołe~oło

:r. RPGM otbo z• s~nl
mienkOfliowych l t.,... "MOC:ofq
one do włośdcielł. W ..c:'-'nno"
kupł co nojwrłoi 100 IOf'! zletn·
nloków, o nie tysiqc ton, )ołc w
popn:ednk:h lotoch
Małe lię
więc ldon:yt. te jej mogotyny,
zdolne prtotrt)'l'nOĆ tiemioplody dlo Kielc, z.o.Montt pi'CJI!IIM
pu.st., o my zosŁMetny bez wo-

,.,..
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Oddt.lal

Swlętokn71kl PTI'K w Kit-l·
o:ach ora:mlzu,)e rajd rodzinny. a w!~ zarówno dla ddecl.
mlodtiety, rodziców, a la.kte
babć i dz.iadltów. Jmpreta odb.:dzie sil: 30 wn.eśnla, w niedziele. Zs;IOJ>%ellia uczestnictwa w rajdz..ie można dokonywa~ w biurze oddz.lalu prJ..Y
ul. Sienkiewicza 3-1., Tam tet
pob'~rane
będą
opiaty: po
1500 LI od każdej rodz.lny lub
po 1000 zl od pojedynczych
doro~lych o.•ób l po ~00 xl od
dl.ieel l mlodz.lety ukoJnej

Ucz.eslnlcy Z&la,zaj~ slę..na
punkt, startowe, w zaleino'cl od wybranej tra~y. A tych
~dz.le cztery: l - (ptesza, dlu·
110~ ok. 12 km), D"browa Kos:r:.rka - G . Sosn.. wica Tumlin. Start - p~·~tan('k

go•ono-

mię,

ANNA kRAWIECKA

Na rajd z mamą
Jut PO "t'IU pl<ttY

nlo

w szyb.

~det!Otowoio się, IJ(łyi

kltn l.emp>e ubywo lei sklepów
ldq ,.pod m i oteł:", o lo somo

-

tatą

się
opis lektur
1 biblieteki ~nuą

IQdllłtć.

Zap7talam W

MPl<. W Dilbtowle. g(l(f;t, IO.:SO,
Wyjal.d z Kielc autobusem
MPK nr 1 % ul. Plotrkow-

skiej o &od&. 11.20. U - (pieu.a, dlugQU: ok. 10 km). Mle·
dtlana Gira - G. Karniell G . Gr-"•wa - Tumlin. Start
- pr:r.y~t.lnek końcowy MPK
w MiedzJartej Gbru. &od&.
11.13. WyJazd z Kielc .:~utobu
cem MPK nr l :r. ul. Wallgóry o aod:r... 10.10. Ul - Ckolauka, dlui(OU 15 kml, Klelee
- Sam!ł(lnów - TumUD. St.ait
- parkln~; prr.oed UW o gl)d;t,
10.30 IV - dowolna. Spotkan!~ w Tumlinie o ltt:ldz. 13.
Zakuiic:zenle rajdu prz.ewlduje alę w god:r.. 13-13 w
Tumlinie obok
pr:r.y.tnnku
PKP. Prz.y tury. tycznym Ol·
nl•ku - konkurs na najl!c::r.·
n·t'i't.1 rodzinl: raJdowq, na
:WYkonanie piownkl oraz konkurs nle~podl.ianklt
(basl

Do serca przytul psa ...
Na dwot'J:t' tlonflo, tnlltla lub tlt:ot!tt. Je5.\eti. Celraz mroiuil:ljur
no•'e, r:hlodnlc,J.~ dztl. .-\ flłl pndwórkar.h. ulleoeh, w bramub
uo~hn\f:l.e. belptltulltie pr.y, l'ny .klatkarh Khodowyeh skulono t~ t nkl1Jo.•
koty, Muu• kto' otworzy lm dr:t"IOol do piwnle,-...

Zmlenll
ukołnyt:.b

U nim

Szkole Pocbtawowrj nr 30 w
KlelciK'h, Jak sobie z. tym radzą?
Panl Anna GronostaJ
polnfgrmowala. te naJbardl.iej
unienily ••c lekhay w kla·
sach lV - VIII. Przewa.tuie
q w bibliot«e po dwói, tny te h
qzemplarr.e, aJe np. nie ma
k'iqlki Tadeuu Lenarl-1esa .,Kalina lub :d ol]' kubek",
kt6rq powinni przec:zylat uc&nlowie s:z&..tych kiM. Jl!~t tylko ,łedna kstąt.Jui" Daniela

N~1!h~f:,U:[.u~~:~m~":a~~

dy Włoif:ł.&Jąryeh 111: kundl\
.., klopoillwe, ba, aowr.t nir.bez.pi<'("JUU! dll 1Ud71. Ale pr~IE"i
on-= nie wtięly się w nbz..yrh
'ldtdlal·h tak tnikłd. Jenrn>
nie tok d1wno były naszymi
uiuh•onyml Hurkam1. ALO.!'oml,
Cycanaml.
Oo

To".·u·:z~l"'•

z.,l~elaml

-

aad
w U·

Opl~kl

~ynej

::f:;~Jił:;yani!::li !u~~!::~C:~~
twierukaml - doe!Naj4 IYInaly lr.lórt' oloroz nuotĄ krew

;'a ~};~~~·~t,
wlało

1ię

podpalała

~~~~~:!:d·J~:

w ten spooOb. te ...
i7wc koty, Na oeueh

rodtic:Ow!

Inna banda zrxuclło
te ~lcał nr'tełłna 1uke. Wlekno6t przypadków lo jcdr~ak

btuul!ne w:-rn:uran\e lWietZł!lz
domu. Cusy lił ci~klt. nie katdclo llai: os podltek. na tyw\(>nle rxworono.:a. Wl~ won,
nie J!':ft jut potruhny._

...

Zrotpaczona osoba

ali!'wldłł111a

ponukuje pn. pruwodnllla. bil·
oweurka. Ktokolwiek wif'

łeco

1 11

~1 o :,i~~:~~~~~~; f~~~W,~.y

L~:~~:f~l~r::~~!

b/ eo mote. by dla takleJ bnpaolJkloJ psiny znaleł.ć nowe lokum. A moie je5t włi'Ód pa{r,.

1
: 1:c'o k~, ~': r~!fo~~!~:,~:;
ty:ko ,.,,ykręcl~ num.. r telefonu
·oł47-lll w kaid7 liOniedzlol~k l
Pł'\\C:k w a:odr. 15-11 albo oaobi8ele J.Cio.l~ ~~~ aa pi. Mo·
nlllllkl. ld.tie m.idcl lic -'f'd.rJ.
ba k.lcleekle&o

oddziału.

A skoro o dzlalalaoki \owoI"Zyltwa jut mowa - tblltaJ"'
się mlesl,.c"ł' dalirad dla J.Wił'·

rqt. J.,k co roku roz

sl~

~;wraca

t apelem do wszystkich u-

ltl;.dów prac:7. fabcvK l lndy.

tucjl, nkół l osób PtY'IIIOt~rrb
o pomoc. Watna jełt kaida złtJ·
tówb. klóra :usili skromna ka~ towan>~lwa falcdJ" al(> dotowanł'&O przet .,.n twot. Z..ln-

lt!rcscowa"vm podajerwr nu1n.er
konia· ~JI.~ISf·lS!. I'KO l
OtM K lf'l•·f',

s~:~:rz:~~~t;~~~:~r:t~~
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