llic

Zjazd ostatniej

Gorbaczow zapowiada
rządy silnej r~kl
i trudny rok 1991
w

~·xfnej opinii wielu de-

putl}W8h.Ycb

l

radl.ieckielt.

-.(<ldkuw masowego
przekaJIU IV ZJud
Deputowanycb

Lud••wych,

który

rozpoc~l

s:.c; 11 grudnia w krerolowskun P~łacu Zjazdów w Mo•kWLe, jest ostalnlą szansą !' a
wrr~cie

~~~

z~·Jązku

Radl.fec;kte-

t "l<:hokle&o kryzysu bex

r~<owatn~ch w~trJ.łłlłÓW
spoU:-cznych.
Wie lu
o hyw11tell
Z.':iRR tw-z więkazych
emocjt. przyjmuJe lnf<lmtacie •
kulł"Jnym
wielkim ~ronw
oheniu na Kremlu. Tot.alna
ap;~Lla l ~:niechęcenie Uok
okreilil stan :iwiadonwści spo1.-czuei w pneddt:ień IV Z jazdl! l'nany
p!Jel.a
Jewj!lenij
Jc wtu:.zenku.

Kto sformuje rzqd?
•ec..

Jkł f polep w dutej tnie·
=e :~:nalezieniu ronfh,u.6

J.na Olnew11lle,-o. M ee:, Ol-

pomiędz:y

nłeraJ.

ne ne<:znilt pre:&ydenta -elekta
ośwl;~~dceył, te podtnym_,.wa-

new.!lld ue11.nn owal • _,..
w l • rm owa nla p blneh1.
- Ml•ja • formowant. ~du.

kierunkami l opcjami. PrNYdentowl-elektowi t:alriJ'
•
tTm, by był to nąd nie par.

ne NJ na&W\slnl, które Lec h
Wl11tsa
wymienił
Jut publlc:r.nle - wraz z t~ma ctn-

~~nn~~wt -;.,..:0::=~:

~~:-~,~~lu~d !~~~~:"vri

=~:::='·

L. WMk:•T, Andnej Drzycinl-

dynamicmych.

llne ..w kdla
łwone n t.

Sytuac). w
k"' ja
łrodlti, ktbfe Mieit
pned-

rąda

tlę

.,....
Pf"US

~

•pnecmymł

pen~~maJ-

zapylaDJ' o typy

nie ujawnf3nyml
OO KO'\'C'ZEHIF. N o\. STit. t

~~7a7.i~w~t:~~ec!ru;v;~c;:
obok
l1~-------------------------
'
•ą -

koncepej( nowego

układu

zwlątkowego

konstytucji -

w

l amiaa

&lównynai

tematami

obrad . tja:r.du.
W raporcie o slanle pałl-
stwa, p rud stawlonym depu•
wa nym, Gorbaczow nie uk r:rwa l dramatyctnej sytuacji w
pailstwie. Przeżywamy
k r y·
tyc:r.ny ITI()ment - Olłwia dczył,
uzl'lając za Jed.,_ 11 przyc:r.ytt
obecnego stanu
rzect-Y nie
rotwiązany p roblem
wła d-ą
polltyunei, sytuację, IdY republlkr podejmują d7Ja.lania
spneczne t konatytucją kralłOKO ŃCZF: NU!

l

N o\. 8TL

Awantura w Daleszycacb

Z gazeJD
~udo~:. /!i
/ł'•3 te runku puliCJL

Oku/(•

kumendunt
w Dalellt.Y·

c.och
uwiadomhmy
zosta ł
J•rzez kierownicr.kq m ieJIICO•
wc.k" skle1tu JJpóżywc:ro-mo
n••IIVłowego,

I renę

l"unie~E.C7..eń

wl<~r,;no:li

i

Wlltc~li

t ' ..

:te do

~;klepowych

ulezuanl męiczyini
IIWilf'ltun: 11 Ul.Y-

ciem broni -

!Jril wdupodoh-

nu: t;IIZ.Owej

Z rel•cJI >4wiadkow ,
He •r,.ka K .. mlt'a<tlta.J\ca

m in.
Da~

leszyc;, wylonil

si_.~

Uold

_oto

prLCbieg zajścia: tet;o duia
He n ryk t kolegą ud11 ł się
dy Wilpomnianej p lacówki
-wkupy. Wewnątn byty sam e ko biety, podob nie ja'k oni
r1Jbh1ce sp rawunki. W pe wnym momencie zja w iło aię
trzech podpitych
męk~yUl,
klorQ" bez tadnego powodu
:r.aczęti rozrablaC, don.1agali • ię
CJd ekspedientki książki iyDO KO NC'ZEN I E N A STit • .Z
p

n•

botele

-pje_rwu.e n\leji!CII w tec;orocznej rywa1hacji TUl na jlep iej działające hotele turystyczne zdobył,r płacOwid ,.Gromady'' t: terenu KieleCC1:ytny:
h<otel .,Lyslca'" w Oslrowcu
Sw. (powyżej 2:00 miejsc) l
botel ,,Swit:tokn.nki" w Cedtynle (100-200 m1ejlc). Za
t:wyclęstwo w poucr.egołnych
kategoriach olrr.ymaly .,d:ote
pn.yznawane
ro
dwa lata przez
Zne~~Zenie
Polsklch Ho)teli
Turystyctnycb.

klucze"

trudnośc i ?

Jakie

67 proc. re•pundentow Centrum B.adanla Opinii
Sp.l·
lectriej wyraziło w sondażu
t-3 bm. opinię:, że trudnośc i stojące obecnie przed Polską są wielkie. Zdunlent
29
ą
lo
proc:. t"eifpnndenlów,
trudności łrednie, a nieliczni
(1 priiC.) określili
}e
Jako

-Tylko za dolary
Od 1 slyc.znlo 1991 r. m:ntq-'
pi zmiano systemu rozlieu1ń
ł
płatnoki
z byłymi
krojom!
Ółotego też polscy o-

RW PG.

bywohele

będą płacić

10 podró-

.i.e d o tych kfg jQw woluto mt wy-

mienialnymi. Moi.e się jednok
1dorzyć,
ie okres pobytu
w
tych porhtwoch będtie odbywol się no prze!OMre obecnego
l przynif:go roku. Np. wielu
nonych obywateli mo tomior
spędliC iwięto Boiego
NorodLenia wraz z syłwestrem l kilkomo dniami n~o roku 1>0
Węo~Qec.h, ezy
cłf. WOwcun

w

Cze-choiłowo·

nos.t •odocy po-

winni posiodot okrdlonq SU•
me forintOw lub •aron ng pobyt
do koll(;O 1990 r, w tych kro·
joch. Będtie oo Jincmsowonr
wg starych zosod.
Notomiast
piervrua dni nowego roku wy.
mogojo

posiodanio

mienłolnych,

wolut

_,.

bowiem oA l stycz-

nia 1991 r. kroje te

_mog ą

wy ·

mogoć OPiat
tynę, bilety

"P· za hotele, ben·
powrotne ..., wo lutoch ,..,mlenoolnych.

2otern Polocy ... yjeidlojąey ne
puelomle roku muuo PDl!OdoC
jencle kslqtectkę NohttOWo, o
no gronicy •ypelniC

d-eldoroqę

wjordowq, "" kłÓ«< «rQISOfte bę
do kwoty NOiut •Ymieniolnych
toboeronych do donego
!)DOsiwo. Pnypomnijmy, re .oog obecnte ()bowoq,ujocych j)l'le,:)O·
sów, bez roiNiodctenio bonk.,..
•ego moin() .orywle•c r k•OJ U
równowor1oK ""olul ...,..,oe-niOlnych do !100 d olarów. Po-•eł
tej

kwoty

..,.,.::ioo

t

fłOieży
prredtto-t
ct-ir~o.

konto

Zwrotny łkup wolu! ltyłych
.lotoj6w RWPG i ~~~~ów
zianych do koko bt. 1 "'e fil'/•
dotkowonych (O gronica będf'tl:!
s.le odbywol do 20 styctnło Od
24 bm. wcluty tyct- Lua10w bę
dtia sprledowo l fylko NBP

_,.,.,e-

maJ~.
Według

l
e r.,.

pf(OC. -

przec1wnie, lrwaly.

t• ~" " d~.

P"-cdw•km•twali~

17 pn-.c. lUtkielowanych obecne trudnoS<!i
nakraju maj~o~ charakter
pn:eJ~ciuwy, 1 zdaniem
17

ne~to_

t .rłk a

el,tję,.eJe
"ót
lwńn lł'llł
Or~t;•lrz
S

de

rak u? - PYIII
z Koele.

Cb•oł nie nn ~pnuh..'
•t~ l-1
1pr.awlł
wy.
Ja~ lłUil
R ~in.:a C.r.acbik
naczelnik
wydZJ11ł u ekununucznc-;:ct Odchaalu Okrę2"."
wc~o NBP w Kielc.ach
Roił
lei W1elc- 1.>l'Ób pyta. CI'
l
PI"J.ot'dwo~ecmyml
obltttacjaont~
Or•k~jd
lx-dol """lllt''
Od (W)( f('tku czekamy
abw
tninł'<ler finl'Ofł!IÓW wypnwoedtial s'<:: na lt!n tem:lt. Mili·
Lt b)·ć podkta decy-.:,~a o za~;~d;och kłl wyk l' fłll
ant aWt>nlualnrch wypł.otuct\ U.:&·

my

leinniOCI
d

UHli.

1. tytułu
l.le{-y~:ji

ich

prloSI.II-

t11kieJ

nie-

ma, lecz otn.ymroli:inly tnfnrn~otCJ.;, ~ iJpr;.wll c•bhg!l CJi 1111
~;~: Zlljrnow>ć B ank O~>SP'l·

d"~'"''a

U"<wie.
~ •łbę

w

K rJ..;.wr~<a
maJaC~

Pl>htcu

w W..r-

roł.,.rrt•l" «i"Kułtury
.(

N,oukl. te! :!0-tl!-11

Na uigilijn y

stół

W lOi.iofuo i.._,łł ""MQfr h, pr ł nf~ryrh r• l ę .",.llnfMW f"lłlllltwew.._

•• G..-p40Urslloa lt yaadu._ •• w Kudtll' Ml&lo'ftif'clr.lrj, ••reqoa . . _

,.j,.

ir••

,.• nd 111 le lł k»rt>f• kroill'w.. kłr~•· T r ..
10 / :t~air
klrkt:}tl.. Klik Y Hbie rnw wukuir aano•rh• d :tmł • •

Ml..w r .

•u.la•••"·

h.łl~t.:rant iJ'"tc• karpia • h•••'""1 ~ Ku •Jtr M•lrairrll.lrJ k-..
hofc •l•~łr l &ys. d. - A pn.r10/4luir•nJ', lt: lllł ........ iwlęU..,;;
III& rynk• IH;dairm)' ph rlć 11!!, a elł"l't l 10/~rl'j 1111. al - t •of.'r4d
ll.frr•"'lllk I'Gityh. lnt. Kf.-.nr• "łd•r . - Zmal•ł• .,.lntrr-•••••
f}loami &ł ... k• • "•J'Mi l tak ie lr.upir•.
~h.. ,

http://sbc.wbp.kielce.pl

STRONA

SLOWO

2

LUDU

Zjazd ostatniej szansy?
DO K OŃCZE...,Ił:

ZE STR. l

fu, praw.ad~ee da de"&Organb..acji wk:U cospodarc&ycb 1
zamętu

prawno-polltycU'Ie&a.
N.ajwain l~jRym zadaniem •
obecnej chwili - mr.n.actyl
preXJdent - jKt przywrócenie porządku t zapoblde.nie
po~(bianlu sic kry:r.ysu. Gorbaczow pnyz.nal, te równlet
wład:r.e centralne l on osobi*cle. ponoSUI oęjt odP""łe
drlalnoścl

:r.:a

obecną sytuac~.
:r.decydowanJo .sprzeciwił
próbom dyskred)'łacjl capolityki płerlestrojkl.

ale
si('
le)

proponowa l rderendum, ur.naPrnpo:r.yc-Je. Gorb.ae"&Owa, ma~ce na ct'lu wyjście :r. kryzy):łc Je u
)e<!Yru& drogę wyra·
ienla woli pnu Illitody n su, sprow.ad:zajil się- do umocnlenin. wJadzy prezydenta popublik, c&,Y cbc:t naldet do
przeJ. podponądkowanie mu
ZSRR, ay lei ·nie. Republiki,
rządu.
powołania
poclle&lej
których obywatele wypowlemu rady be:r.pieczeń1twa l
dzielib)' al( z.a odląc:r.eniem od
lr.by kontroli, zachowania na
7-SRR, musiałyby nieu.letn..ic
najbłił.s:r.J okres
lstnld.1cycb
od t eco przeiść pnewldz..lal\4
mlc:ct:r..y republikami l przedpr:r.ex usl.awodawlłlwo pl(rio•l~.:błontwaml po~·i4:tall
lloletoią pro«dun: wyc:bodunia
operac;yjnycb, obj(:cle zamOle 1kłodu państwa
radxfeclrieniaml pailstwowymi wi(k- • ki'"CO. Gorbluow zapropol\0nokł produkc:jl 'rolnej l przewal, by kwestie prywatnej
mysłowej. W spruwie zachowhunokl :demi rOwnlet to1.wania ZSRR jako pań.stwa
alnyinąt: w reft>rendurn.
federacyjnego Gorb.1c:r.ow :r.a-

rząd?

Kto sformuje
DO K OŃC:tf.:N I E

ZE STIL t
Polnformowal td,
te L.

z mec. Ja-

Wał~ rounawlał

nem Ol11.ewskim; rt.ecr.nik uchylił lię

od komentan.y

na

t.en temal.
Krylia lbuje sic iui

p~s&łego r:r.ąCiu
wiedział
Drzycimski;

«ram

-

byt ukierunkowany na

propomua{
dzla-

laloołt coa:podarc~l

Ona sianowit bcd:r.le podstaw( fUk~ l wychodzenia z cospo-

darczrgo impasu l ternu udaniu podpor:r.ą9kowana
ma
byt lbialalnośl: nowqo ~
du. Stąd teł: dylkUI}e Ilon·
«>ntrujq l.i( wokół ludxf, ktb~ mogą podJ<tć sl~ tcco trudnego zodanla. Prc:r.ydcnt-elekt
prowad;dl k on~~ultacjc z osobami .polskiego t:rc:la pol!t;yczn ego, które są w at.anie t.agwarantować rcali7.11dc
tych

e

~ddllnl

;eth Was:r.yng\oa zamicn~~ w
ich trak.,dc powtórz)'~ zttd&nia
zawaMc w rc?.Oiuc}a~b
Rady
BNPI~ll$lwa ONZ.. W wywaadu.,. dla le!tw1z)i lurc-ck...ei pre1yd,·11t Iraku pn~Aied:dll; _Nie

roU:•powllln.7lo

pll)••cb:h•my do Ut:A

rholuc~ o:~-z w6wuu nie ma
~r •.,, tan1 ~ .. bat". Saddam lh•saju ""'v.:cdz.l:al d:altj, tejoa.ll~
t•stepslw.ł

K.v-Jtu-

;,. .. k~ .,.
......_...._

w ~••·la.,be dopókl"llH" rvzwJ~u' "'" n11cl•'· ~ oroHł'm patftllyi-

''

H•-•1• .._, ,..r.,~~oał

\~...,.,,
u~
W)Wiadu
t~~o~k•eJ ~.-. .......... j,

011

na

1.-UHII

Kullłl!ll

).

PO ·

i'l <.!r, rur~»~ tllłn't:." tolt- <lo)lłzk,

GI

~,.,...,, .... ,." ''·'~'"~l)·
1.:1 llól.WOJ&ill

hu .....

tl.

'""'lr"I'O
Q

.)o

lntc:ra~
OkUpił•

h.uwo.k•t po:iri .. ły kol"M.-tkl l~r
w ly:n dLi•·d. Du
"'"1<:-Udl
w

I )J..,

~aa~orduv.;-tl:<>

t1 t<'Jl>ł'o• K•l•·rJlC'l7kĆw

W Uoukr.l; ukollf"l.)lo

łi'ł

n .. e I)O&!ad~..,• Nf'f6w d7·

J)I;u• ..arji
NATO

pań.tw ttlot~kowslticb
Mi<ailłiUWie IIW>ft"dl.lh

:r.,

,,,,.p;enti.n~~ro

w

f':·t~··r>' ..

n~

pnekazal

,.2 crudnla br.

oirz,yAlO!łłem

poważnienie

do pruprowadzenia rozmów na temat prot:ramu l składu nowego rzą
du RP. W ci:u::u nast.<:pnycb
dwóch tygodni odb;rlem, wraz
z lnn;yml osobami, rozmowy
pn:;rgotowawc:(.C. Ich
wynikiem
było
pn.ygotowanie
; lównycb
J.aa.ad
prOJramu
oraz Vłatcpne ustalenia pn.yszłego składu gabinetu. W obec istotnych róinlc ml(dzy
prel,l'dentem-elektem a mfl;l
w pog.lr\dac:b na skhad rządu
18 grudni<~ :r.reeygnowalcm z
powu~r.tonej misji".

kllml

wyl~a.nk

u.onch:d.nioen.le n.ynN--

~czeco,
flkolo.c:lc:u:~~ l in.

lta

•roct-

ru..~

militarnymi;

lllll.,e a:lc

..,o!~.

Minial"_,.,
uzcocho..lll. ie k.ootynuac}a pomoc-y dla Europy wKh~J 1
tn.>dkow...·j
b~k
~m
l)fioł"ytetowym...'

,u.b,Uu.cja

moc~

•

Pret:ydent i.Conli Polud.-,
Ro Te W\1, kl.6ry w pon~<e
d::i.akk powr6cil z hist.o,ryn.oeJ
weJ

,.,i%.yty w ZSRR. po!~il sw_ym
m.i nłs!. rom podj(clc
działsn 1:

noyjllj CI. zw~szetliu • ..-.,.. .
cy g01pod.arczej z M...:kw'ł-

e

btt d:.i-

Tw ój

WIMiu

~

odrw-

Iracką orcru: Wyi4.NII do
t.';R,R, w ramach pomocy t.ywookioweJ. !100 \.on da.li:tylll. Uzaadniaj~~;c

de(-yz.i(.

~k

e

W

<>1'\'<b.iu z okar.JI .łw~
Pokaju, papiri Jsn

weyQ Df\Uo
11

~Iw

I.Owal1

wnwał

hvlatoa,

pr:r.;yw6deów

by

:r.acwa.ra.n.

wolnoie IW1lłeni• 1 -.....

nowali prawa mnie~ w
11woid1 kr•iach.
15-ltroll..lc:oowy
dOinlmcnt noei \ytul:
,•.JC'łU
chce. pokoju. sz.a.nuj .um~
~aidort:o ez.lo•leło:a". Proklamowaoy prz.ec Kołdbl: Dlień 1"llko...
Ju obc~ joost 1 ltyn.n•
(PAP)

horo~kop

Ul'•,fl.:l'l'll 19 gr..udnio bJłWCI;q bard::o wsze<h.ltrontti. CZ"ęł·
''' nkt')"·'11"dwo Z111CCld11, lub m.ajq dwa tród la dochodów.

Nir~pokn;nl

ewa J .

T-.lc:!f" nG b11.zorcr-h
aarodzelliowł/ $14Jfrój,

spr;owledllwołd,

Aieksandł-r

&nUo:ow,kl, pado wydar-.teń grudnia 1170 r. powfed:r.ial:
Po
pr:r..esluch.aniu
1641
*wtadk6w l :r..ebraniu Jicm)'(b
dokumentacji - w cbwllf obecnej moiem1 prtedst.aw~
wif!ZU)ąc

n.altępu.iłlcll wenję

wydarzeń

w arudnlu:
ro:tkar.
uiyda
wojaka oraz broni wydal Go.
mułka atwkrdza~c pn1 tJm,
te bronł oaleb ubt • ~~
padilu :.a&rotenla tycia ioł
nieny l millc.iantOW -wti innYCh osób przebywających w
gmacb.1ch, kt.Ore usl.łowano b1
podpali~. Roz.kaz ten
zoMI
pnekar..an.y za pośrednlttwem
Cyr:mktewlcza aen. Korczyń
sll.lemu. Obecnie mamy w ys\.arc:ta}llce ma\erlllły, aieby
pn.edl"lawft , aarzul.)' l osobom. J c-ł\ to l
cenerałów
oras !a pułkowników, kWn.:r
w tym czasie brali bezpoś
redni. ud&i31 w t)'cb wydarzeniach. Uwaiam, że nie je'l
ee.lowe podu\lo•anle
oazwilk.
Sied.t.lwo .)elt w \oku. Pląnu
jf,mJ mkońc:r.enłe J)OJIU;:powania do końca
pierw~u-co
kwartału pf"Q's7Jego roku.

"boioTrcnill:ol("d11mi. Kto
do •'-r-h t)llko ID

ZJłllorll l'IIC"Uł

przJIWl,llcł

kokieW: i w domu po WigiW, Ie• kol~;d11 ft.ll bc.zo-

rzr

we
•lkt

p1'%Jłjmie 1(11«1 Obi/C%0~
wt~krc:aczr•ie. A 1<!dlł4k

nę nie blnUuje,
Pr:11
stoisku :t pomoorofiq m lo.tobie ,.moment !/", slucho;qc ;cdnoc.:e.htie
.,B óg 1{( rodzi?, Wc.:oroj ID
.. W it~domoklach."
popotudniowll('h ellfotceno /rogmenł ll ,.Orfd~io" prumc.ta G l e-mrxf przed Boivm Norotłzr
mem; ,.Spoler-zzt\stwo
no-

cłzid QOłq.dll

s.w poo-zebuje

odrodzftba
{.~J
N a prófto
b("d4 podejm.OWIIM UJWSfJ:kl

moralłloi!'OO

lpr~da wC1y~,

jeden

z

a-

k.leruoll:u. Powiało g rozą. Pan
K.. l }eco znajomy

Wlad)llow

z

JpołccZ"IIe1·~"

z grupv

Stariy-Dz;iertb~>

pna~bu

Se-

natu RP, UC1Je61nk:-eyl marw:r.ałetl: ·Senatu, proL
Anclz"ze$

~
ki

Wui PQltt11cznu w .:denen tu z nt.te-m morlłł1'1vm ftl.«
wr!Szq • dobre; pof1od l/.

3

lJOCUSt.AW MORAWSK I

~w

do policji
1:\

~

.

.,
~

G

~•:
d

III'PIIstnlcy oddali w

łc.h

luePanuw1e · K..

runku IU;r.ały.
odz.y1kali re~n - w odpo-wledii obsypali
karrueniami
blaleuo ,.polunc:r.a" 1 uuoobne1k11. rejestracją, naldąceeo do pn:eci.,.nik6w, wybija~ .,. nim SZYbY. Prz.)' byue

REGIONU
r.o..,...j U>rcani-.tow:an.o kllkaa.alkle apolkllll z tw(i.rl'lelmi ludoor
WJ'IDI.

p,_

mar

~~du Od~u

TUL

Chmieilew~~;ld,

~

J&ll

wezy.UUrh

b;yl)'cb

at>.otw~n

\Ow UL w Pa ..•tr. ·JIN<-b i Rcct~k'y

• o

rl.lldsylanie

swoich

..-pomnieft pod r.dt8CITI ttiedr.·by

\OW&n..YII Wa, która midd
Sz.k6ł Rohtl qyrh

od e w ZHpole

Chednach.

w

Jak będą przekazane
insygnia prezydenckie

81: .-

p<

nYm nie opodal ,.[Jacie 1~...
obr 6t, w poplochu uciek.ll 1
Od.)ec:bati na ut. Ko!Ciuuki, • tnl~)l« zdant.'tua..
(dak)
t u de za\n.ymafl WidZĄc \o

w kraju ~d:.ie
zachmurz.cnie dute z łokal
nymJ więku;ymi prz.e.la 1:nieniaml na pólnocy
k.r.lju.
Miejllcaml, cl6wnle w
woj..
poludnlowycb
ahabe
opad1
'nlecu. Temp. rm~lu.. w d.z:leń
od mlr•us 5 st. na Jlar.unacb do
O at. na południu.

wa jqc~h

~

:

~·::~~F;!; !r~~rk~~?- :,.n~~~~e';j~·:ru;'<df! ~~:;

bni.

Pr:.cbrwaJ•-.c.a w PoL.u ·na
~~Ie~ Senatu
RP, w porozumieulu z. pr"V-3"ckfltem-ele.ktem, delf:llactia pre~dent.a R.zec:zypollpOlitej, Ryuarda Kaa«owsklqo, pn.e.pro.,.ackila ...- dnl.ch 17-111
(J'UdnJa l ~ T(JtU"t')O"Wy l -.eftrn
kan.c:eiArll pirlUYden\a-ełekt.a, Jackiem Merk.Jem, DB
temat :l.a58d l form pnebza-.
nla nowo wybran«nu prezydentowi ~głookl pr.awoej 11
lbeer..ypospoUt.ej Ol"ln EWią7.a1!.7eh z \ym inlycnJów J>U:7.1dMc:l dch.. W rozmowach odbJ-

.

u

gorqce apele t wrszWccM
llrulctUrJI, jdda za eclq Mtvwnołclq ~dzu.> at ol
poPI"tdll
na.orolnte
ezlowi~tll: ,
nflf~ l ownu,
nleodpowitdziolnl/, U)WobCOWIIJII/ Z rodzi• ll,

gazem
crnJWflJ'Ch oeobnJków w1kl
piltolet, wymierz.yl w
JCCO

"'M
l• ..,

Plc:onomłctne, na J)różno proc a ponad 111~.
próbto

Wstępujcie

Prognoza . pogody
li

~

Pru.,ydent--eld<;"t Lech W;,a,l~Pre.:.,ydent-f"!dlc~
podkrf'łHI
u ~6cił 11( do .llpolecz.eńkomcc:a1o~tpod,ęda
doratstwa, ~ a n.• lasliCU do lalllanyc:h <Walań dla pop m W)' -.:adów pracy o poi'I"\OC prz)' nan.u btzp.Zecul\.~lwa obywatel:.
bor:r.e mlodych.. zdolnych kldz.i
JWOI)OO~ •l~n,,v.,am~ pobo.
do policji. Spr-y bftpk'CU.łlrowy_!b do ,ludu- ~\ępt'U!j
slwa ob1watell głosi aDoeJ
w oddzb.lilcb preweucjl poli- są p:roblE'rnem ogólnonarocjl ora.:. • .. two:-.tl."'lie patroli
do-wym. Bez. aoou.mv_enla l po... - woj.owo-i»lic::t"Jn)'<:h.
które
parc•a lllł)Ołeczneco i.adna poW""talyby ·k:e-row.1ne na ul~<e
lic je. n ~ będ>..rJe '*uteuna.
roa]barchlt> j :r..11(tflh'll)'<'h JTUast.

DOKOJQ<,.'ZIEN~Ji! Z E STIL l
czen i utaJeń. K ied)' Henryk
. K. u jął 1ir. 141 molestowa ną

....
lm

tA- ol.)

....

dz.ieckleco MSZ podal, ie Irak
sam oioerpl r.- braki iyw~cl w
nutc:pdwle osz~wsk.icb pnil:tjf .:-...:podara.JH"h.

Pllweł

polityczny
i niż moralny

za strzały
w grudniu 1970
Minister

od Lecłla Wai(S)' pisemue u-

eiły

oootrlo('-

"k_w;oJ. "1AW!IIrt..\la ll~kltn IJ1l)'W<><l<•uou. kt6n~ pollo «<tld; mu

lurvm

Ol1tewslti

p0

17. Jrill Bulb m:a

~olw•t!ok

Jan

nasl("pująee ośwla<k"unie:

wyklucza •J zapewn:ute

lluujn

bel.IKiir('druc rotmowy
POkojo~ Slaaaml Z.jecbociiiOilyml.

.e

~._.,..

:cunłarów, m.In. z
wicepremierem Leu.lriem Balcerowi-

Odpowiedzialność

Wyż

Slebn.acboW's.ki.
pr.tebieg.ał)'

=-

w

Roanowy

Wnodene o-

bopólnego zaufnnla, w

pt'łoJU'

:r.rOIIWRienlu dla waci blsto-

T.JC:znej ma):)cej r"MV;lqpit- urO:"

Z. apobaotą obu pr~\ów w w yniru rounów ur:.talono:
Uf'OCZ,)"llta6t pnokUOJlla
insygnłl>w pr~ydenckkh odbęchie •h: na Z:wnku ltrólew*kn .... dniu" %2 p-udnia br.
o god>lJnie Ul.
-GCJISł)OICiarzemur~
będzie marsza lek SMatu,

d
prol

Aodrz.ej Sl6lmacb~

http://sbc.wbp.kielce.pl

-

Podeuw; IWOćz.)'~M<ll ZoO·

pooclpir.ane pne~ obu
dwa dokurnrhty:
- dokument pr~kaz.ania ł
pn.;yj!f13
ln~ygnlów
p-e:zydenckacb.
dokumtnt
zxhowanla
ctz.la-łaino8cl
rady narodowe]
do
cz.a,.o;u
demokralJCUlych
wybor6w p:w-lament.nmych w
Polllr.'e.
- Bezpo'rednlo po uroe-o4.)'5tolcl
WISt.:wde
odprawkina
anna łtw. w bazylice ardUkatcdralnej św. Jana. w ld.(Wej
uł:u11tnlcXJ~ bę<l$ł obal prezydenci.
Prozydalt Ryszard Ka~ wraz. :r. \awiW1~
cyml 050bami prqJed. do P CJI..
~w~ specjalnym sa-

Jllanq

pre~ydont6w

molotem

~owym

J

bęchie

powila.ny
pM.eC
oeobist.)'cb
prudslowlclell
prezydenta..
i ma:rsz.ałka Scnall.u 1
bonOrami oałe-lnyml. ~

-elełl:t.a

...... w..

...,

....

_=

Tylko smutek jest
~n JedJJI łwkr
dllli. te popelnil ~amob6}1two.,
lDDl, te b7t • ołeszc:zęłlł'flf7
wypadek. ale wayalko pozottalo w derze dom7S16w. Na

lnae:cec-

..
,._..
-.•.··~k.

c:zerwc:a tm r. Miecz;y~taw Kon mW uezestnicąt
w kolejnym !ettlwalu wok:aHsthw Janow)'C:h w Lublipoalłt.ku

nie. Wk!oorem 31 nu}łl wyp:~dl a . oł,na
.weco pokoju

na tru:dm ph;tru w domu
pn:y ul Plc:knej 31 w Warua wie l zcinąl na mieJscu.
.,Tylko

wre
ki

~mu~

opj)wiełt

ny .. -

Konu -

biografiemej

Ulakornitemu

KI

~:a

~ li 

rłl-h

'"'

b <e
a :r t.

...
...
"-

~

po-

..

la-

,._

mu?;yli:owi.

na rynku

lui~&::llrsldm, a
jej
jest sędz.ia Knyn-

a~,~torem

Karpjftskl,

prer.es S 04ju
w Radomiu

-

.....

MleCQStawowt

Jat po.q.
dowolonT

ltonowt

CQ jest

Ksiątlf:ę 1łotylem

trudu.

naJ-

pierw w
Wydawnldwte Ra.dla l -r.Je•izJl Wydanie jeJ
lam okazało się jednak bardzo odlesle w czuie. Gotowy
jut ma$Zynopis z;abralem l
z.l o:tyłem

ni ctwie
nie we

w nowym. wydaw,.Unipresa" W LubU-

wnełnłu

br.

- Ukazala się w c:rodaJu.
S:tybko, prawda?
Miała się ukau~

-

•

pd-

!:rl;t'K='·~:'~1t .~
da r.a tycia, nie

l po
uybko u.-

nVI

łmierd._ Mu sia łem
%Upelnlć cał!ńf-.
- Barwna okładka ~f:ld

~l ddeletą

(i) P1otr S ., Ił-lalek. pobił
~ lłoimewlcach ((ń\. J:u:ieniec) 37-letn.it'I:O Steflln.tl Z.
były tak dolkli~.
u rue pomccta nawet interWeRCJ.,t. lekarska i nbi chirur~tu.:UIJ' Stefan z-. unatl na
atole operac7 jn)'m szpitala w
GrOku. Prokur11tor rejonow7
&aiilosowal wobec krewkiego
18-1,\k a łlrent tymcuso.wy.
• Nawet nie
wiecsorem,
chot JUt po sapadnleciu unro. ku, pn.y Amlii
KrajoweJ
dwoch mei.ei>"tn Ul3l.akowalo
~0-lctnie&o rnie~:Ji\kahcn Radom ia. Napaslnlc7 chwycili swq
o!i.:l.tę pod ramiona i siJ~ Y.OJ.ciągneli na teren lrawiusty po
d ru&lcJ s l ronl!.! ulicy.
Tam
przewr6dwsty, ucr.-:li kopać
w

l,jbra~nła

po C3lYAI ciele, ll3paSIOW;JI\.J
utracił

przytomr10~

Madela Susze..

dtiooo iuu bu\7, r.q:aftk, SI
t.JS, t.l PoR.kodowaQY jest fnwalidą p•erwu.ej grupy, prsk.:.
t7cuUe nic nie widzi ł postuguje się bia~ las~ PoUctapeluje do Ś'Wiilldk6w sdanenia o zetuunie lię t lnformacj<~mi

e

W bud7nku n1ieukaloym
Lenka B. pny ul. Polańskiej
w B.i<~lobr7.1!Pch wfbuChl pobr, w wyniku h:tóreco splonęły pomienczenLa piwniczne
t składowane w nich malerial)' budowlane o Ula~znej
wartoJci.
Przebywa\ tam wykonuJący
pcace stolnrskie, Jacek K.,
ct"lieszkan.iec · Kazarr.ow11
Noweco, gm. Koi•skie. kt6ry ulegl §mierleloemu u.cudlleniU.

Sk111-

(d b )

".

W alkma ny
dla żołnie::-zy
RŁeC>tn*: Mu \ i:; te e&twa SprZa&ran~a•yck
Japon U, Tab.J

Wo~ t.m~.

po.ln (onn o nał

we

wtardt, ile "" ram:JCb oblee:;anei J)Ofi\O('y dla IMJ w~looa
w reglon !e
Per*itn,
Japollo.'Jk ie
f 1nny
prr.e-k ll''l 20 tys, walunanflw,
k\6re ntap.l Ul~wnić i.Qi,nle-

rl)d()wycł}

z.a•I

non• ro<11'ywlu:. JłliiPOCIW obies.ilom :kllyiradl.tm w reulok• pomoc w w.rao-

c-a ł a
jon~

kości

....tc:a

pali a&-

efektur
- Talr., sama jej edTc:ia
kontowala mn1e Jednak wteltl
:t

B i ł, aż zabił

ś![l

lf'l:,

tytuł kłi,a..
~wl~:conej

ukar.ala si'=: widnie

W~(kJU:Iee:o

t;

jest plek-

o Mleczyala-

tc.i~ika

t.of

...

to

--- ...

....

1 mld dolar6w,

Jak
powtedŁiał
necu•ik
MSZ, Japonia SZ)'ł*o "t.a~a
~u}e na przedstawion:t ~
USA lk!.t~ po\ruob. St.x:)onującym w
Arabii Saudyi*iei
wo}:JI:orn
wtelonarodowym
pneka:r.e lowary o wactoki
300 mln ®larow, w tym cie:tar6wki. buldotery. ~octło
dy o ...obtlwe oru kornputec-y
l llpl7..e( lek.irtl.kl.

Kilk• La t lemu prey Wyiune. Jedfl()(:r.einie lsliUeie
mi(dz.y nami wietrą pn.epdć.
u.e)
St.kole
Pedagoglcz.neJ
Wielu Zydów uważa, ie PopoW5tal jedyny w
nan.ym • lacy
mają wrodzony antyse..
kraju
Ośrodek
Badawczy
mity:un, a wielu Polak6w wi• Kul~ury Mu zyC21lej Żyd6w w
ną Ul nasze rót.rlf'! niepowodzenia oba r cza Zydów. Wu.ysPolsce, spora crupa kielctan
cy oni zapominai<t. li: \en opoopiekuje się miejscowyn• kirdzla l nah_oiy jut do pn.enłokulem, jest Oddział To wanystwa Polsko-2yd6WJ}Uego, a
rok lemu utworzono Oddililł
- Tow. nystwa Pnnaini Polsko - l:raelskiej,

Słuchając pięknej

piękny •••
t

Będziesz miło wał

wartuwsklej ASP.
pned~tawić uwa rto6ć .

Tak

alę 1

kil ku rozdztalbw: bde, muzyka, pamięć.. jest posłow ie,
Indeks
Ol6b, dyskografia, wykaz nacra6 t archiwOw PR l T V,
Jnt · wiele uni katowych u:l jęć.
- Do koe:o ad resu je pan
.wo,k ka~tkę?
- Do w.uy1Ud ch, jauman(nv, mU MnikOw muzyki, ja k
rOwnłd
do nieproresj0łl3 lls
lbw.
tmulet jest ptęk
,.Tylko
TIJ''" do nabycia w kslegarni
pant . Bacbary Swtątek przy
ul toronuk ieco 21, jut w
pll!,tek, w Radomiu. Sądz.im7,
te bł orninaln4 pozycją zalnter'f'tujła lię taktle inne k się
PmM.
a ftlaawlals
IJAKBA'fl:\ XOS
-

SkJadl!

w

..Smierć

poświęco-

wy l

okollcznośclacb.

(bk)

Dodatkowe zamówienia
na akcje -do 21 bm.
dodatkowe t:~m6akcje we wuystkic h oddziałach banków PKO
S .A. l B.:tnku Sląskim, • takbe w
po.nk!.:r.ch · 5i>n.eĆiaiy
"Ettbudu".

C- llotyt
'wu~nla na

chołb7 w cu::k• odet.emić ,;__
nemiulo.
N::t czele

Towany~twa

Przy -

jaini Polsko- hn elskiej s toi
tenator Andn.el Suzypiorski,
a wicepn.ewl>dnlc:qcym je!>t
Jen.,y Turowlcx. Do oddzia l u
ldeleckaeeo nalety ok. 50 osób,

~=t ~i~!~~~~ S.:~;~~!!:

Ko~...

nej przer Jer~~tcn R:om.skte·
10 do siOw W
Wllk•·Wtlcz.yńskleco. p q!my
G111brle la
Faurł, płt"Snl Bacha i Schuberta. Ns rt"w~rsie n1~rano
kolędy ze $1ynnymi JVt "dtwonet: ka m i" Plerponl,:l, .,.<:;kuwrnnklem" Rlzzi e~tJ 1 ln nyrm
perelk::tml muzyki t~go gatunk u.
Zadzi wia czysto:U: wyko nania l nag rarua ftl;led ra kielecko. )t'at wd z.if!(:l!:n)'m mieJscem dll tego typu na,~:rari , dabru sic więc s t.alo. t e trwa .14 pnycot.owanl<~ do opracowania autor k ic: kasety nasx.eto wybHner.9
on:-tni.s-ty,
ptol.
Jen.egu
fWiir .a.klego.
Mote by taki k<"l rlCNt d"<ft;et:o
kowat. paple:łu w • na
kielecką wizy t.:"
(lit. ... )

~rb~n.

Zajączkowie

Napad w

uczestnikowi protestu robot..~k6w rsd omsklcb sprzed U
lal lU. Roman Kotlan: zmarł
w nJe wyjaśniO UJ'Ch do d1i.ł

CI, którzy kupill -a.kcje pry watysowolnych przedsicbi(lrttw
w t ym takze ,.Ed,odu~, mo-

Cu,toehowle, •
w Rzymie. Wpo:o~·
dUe pow6d nagrania b7l okazjonal n7 - kenl"erł dedy kowany jeM U. blakUJMlWI
Sbnlslawo"'l Szymrc.klemu w
dtles i-\4 roen•leę sprawowania un:~u ordyaarhasu kleleckieco przedsięw ricde
artystyczne ma Charakter uniwersalny, konte mpł:1tywn7.
Autorem · głOwnym Jest Chłr
Dunpa stersłwa A.kademlcllie·
co pod dyrekcJĄ J enero ftosirisldeco, koncertuje
takie
xe!p6ł
pod
kierownictwem
Macdalea 7 Wielech, solistami
zaś są: Mslcoraata Nnr., A-

W sobotę . 15 grudnia , rrena
T., kierowniaka sklepu spoi}'wczo-monpPO!owcco w Zająakowie gm. Piekou6w l jej
koleianlr.a Kryst7TU W pracowaly do godz.. 11'. Kiedy
t.blitała
się pora z.amknlęcia
plaoówkl, a klientów jut nie
było.
obydwie panie iabtaJy
się do pnenost..!nla z Z3plecza
do pomleszcuń
sklepowych
towaru z najśwlei.szej doet.n -

1\o\ kl. Romanowi Kotlarzowi,

•

l'l, J<~k l a matou Z..• s t nony
plefWSUj wyn•um•..:
trzeb.&

w

łebsndrs

Radomiu) u. au-

pukala dwa razy..

zatytułowano
kuatę
p nez. Edycję Pa u.-

łińskĄ

lłarffiUb
śpte...
on1
Deat7k Zult:.Lnkl - orr;at11.
Repertuar lta.te\7 jest uóznicowany, pn:ys~pny dla słu
chacza ur6wno wymagają~

Wyróżnienie
cbkcla

nagraną

właściwie

Routn.:rcnięto oc61DOpolskl
Ilonkun radiowy na n ·portd l aud7cię dokumentalną.
orcanizoWIIQ1' pne1 procram
t l m Polskieco Radia. Wyr6tnledie otnymał red. AndneJ Salala 1 Idelecitlej RozctMnł Polskiq:o Radia
(re-

dycję dokliment.alną

l

układania

,ę;o

na

p61-

kach.
Nagle- do wnr:trza
wd arło
się_ dw6eh zamaskowa nych męiceym w komlniarkach. Jeden 1 nich wepchn-1
Irenę T . do maga1ynku , ka'131
poioi7ć
au; na podlodu, za.:roził,
te w raDe gd yby

łd. hrael Jest obecnie
pań.slwem demokrac.IJ, p;~~rlamenta rneJ, jednym 1. mellcz:nych
krajów, ~ mi~szkaiu:arni ' kt6rycb motna 5ię pomwmiet
:r.na.~c_ wyląctnie }ęz.yk polski,
nawet wnyscy premieny l zrada znali nasą mowę.

- Fakt, ie . może nas teprią, Grecją , Zwią%klem R.anu razić odre<t&owamena
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za pogrom z IH6 roku? Arku Pawlows.kl z TPPI twierdU, ie tak nie jest : - Skoro
t.lniej~ w Kielcach towany. stwa pi'ZJ'jaini ze Stanami
. Z)cdnOCZOJI)'mi, Austrią, Bullo

muLuki

n:Jnie kullury 'żydowski e j l
w$p6łaesnl'go luae!3.
Spotykamy s~ przynajmniej raz
w miesi~cu.
Or&3nlzujemy
projekcje !ilmowe, prelekcJe
i dysk usje. Wuyscy dzial:ają społeanie : nie mam] ład
nego lokalu, sekret.arek, ani
tele!on6w. Korzystamy jedynie z ę:Mciny WSP, k.lubów
studenckieh czy MuZ("Um N• rodo.w ego ornz anoNÓW pra ~
50WYCh.
"
O&iałllio\ bei wielll"ieh pieniędzy, lecz m'l~ duto chęCI
i .inicjatyw,. .Nic
dr:iwn~o

http://sbc.wbp.kielce.pl

Organimton7 tej 'humanitarneJ akqi a pe-lują do
producent6w tywnQłci
l
handlowców o pou'loc dla
mienłuiflc6w
Utwy
Blii••Jcb lalorllll•cJI mo lfl• ...
•M:1a !łi fktd Du.tllllera.rnl tdefeniw: !łSS-oe l
lea:: IU~l' Pl...

zatem, ze

5!l·J'·

aki)'Wnośt

Te-

c-ałego

z...l nteceaowane,;o
problf'INlmi tyctowsklmi sprswlla, ii oa:lalnio dwukrotnie
goścU w Kielcach ambasador
Izraela w Pob«:. Za pierwll'l.yru raum na s tąpiło to przy
okazji nawiąu.u\.1 stosunkOw
dyplomatycl,llJ'ch mi;;:dzy obydwt~ma nan"vmi krajami, •
niedawno ambasad'lr pn.rbyl
na zaproszenie TPPI. Przedyskutowano wOwctas wiełe
interNU j ących p ro pozycJa : wymiany utworflw muz.rcznych
muzyki
l chorO W, wym•artY
radiowej, t prowadzenia
hl mów i1(3elsk leh l zo~nWI
wanla wysla•7 Coto; raflanej
na temat wspblczetnet;o lua eta. Uzcodniono - poparł te
slananla senator
St.anistaw
Z::ak - t e ol4b(odzle s ię Wl"p6ł 
na ses ja na ukowa h•5toryk6w
polskich i izraelskich po)wię
cona.Jl'(lf::romowl kiel~klemtL
'Min1o broku odpowiednich • m.Ow rządow yc h poatanowl•

łrod<~wisku.

1'10

-crup

w~anizo wat.

wyrni~o~nc::

tnłodrJdowycłL

STRONA 4

U .. O W O

z;asi~dli w iwidlicy i nl.rnału
Technikum L~ in ego w Z:1gntui.s k u oka:ta lo się, że
hrakuje n u ln i ką do pr.t.t>irony . To ja skouę
podl'r\\al s ię jede n z c hłu p :tkiłw . l u.r;4z po nim inn.): A j a pn.) niosę ekra n . Widu ~ui..)> lo Zeti1.) ty ,
po\\ ) ciąg ało dh tgo,tisy, Co ic h tak pr.t.yt i ąga , i e- ,ie-!J".t·
cze po le kcjach c h c e im s i ę uc z.,> ć?

·r G dy

.
~

-

.

~~~!~J~",~;

(.,0

u.•ter~e. l ma,q
:e I e U'lt'rl<.:t' sq

d.r-.e}l;'.

bedą
c:lłllllłe.
Mo,:e.
PoezJi 11ę dz t& 111e drwku;JC
i w lc.'IUI:kllc lt l{ie U:Jidtl]ł'.
KtlkU ZIUUtlłdl mi p()('IÓW

Joub

plłw.lt' wr.,.c
do
sz u/lt~dv.
111111 jak M(
10
p<H'flt{'IW
IIUZVIL'CI . lltunali IJIÓr•
.....,.
IUe pił::-q W O(IÓit'. a nOtct'l

nu• :: l~] UUZU! rG('}i ~
sq poo!tnmt - korzlł~IO)q ::
:rfl.litfku dl« be::robot nJI('Ii .
M wnq.
N n s;;c::~·kut, ni<!" u>•~•
cv. NIIJht'41rdlll 11( Rl<l" I)Od·
do ~ . .\1orn pr:-vlclad: TeHaa Opoka ~ Storu~low Nlł
~fPJ.
Wrcr ;;liu.ltł 1/0wc/l;;!lcn
1 J)Ot'tka :: Hndrmua oraz
VUUIV
:
prnc IL'IłCfłiJCtt i
t'Zl/('h i lnl/cu u:kr~IIJ,H'h tomów j:)Oo"lfl t lite/~. Zfllo;;lłli
wło ~ne l.<'lfC/nu·ou(· t wo.

'

Nu: c-/IU...rli 110: lfmft pr.o:<l"d
i'Odloch•m s!o-rko, K"I\C' 1 je
J)fP.qJtr~tkóte od
ręki
no
rorlo~ul,;.t·j Ofi<'JinJI

1emo1

W ~tdOI!'IIie~e)

..SIOn~

~nm•t•r:MII.
zno~ m•t.~;;~
:f.'

111c

pi!"IIĆ

oc;:
pizuU'<of e 11n

Co r obią
poeci?
~·~·
lł.. lc

l•'t'J~<'i.l'l

Jlrób-(1
Ud11l0.

M!r;:~·l i

~l.lł

Tlł·

(ltl lr<:Cdl.

kłią:t•('Z('/c
rlla
IW}1nlod•
łZI/Cir.
fl/tl11
.. pocr!łłuj
porn~~ /uJ . Ur~::urki te

:r u:lnanumt tekstami 1.1.'11·
dcr'U.'t·Ow ~ rusnnknnu rło
lco-loro tOI'-.nin
i\leluondrll
Soli.

mlorlf'j

rcufom.tkiC'J

p/:08/l/l"Zio. "U)flft łht tl/Ć }Ow nn !IC';;a 'li li po-

L \J D W

50

jui w n,tS«:y

chlop;;~ków

bierze

ud~at

,w
kursie
s lra1ników
ochrorw pr;t~rody. Prowad1ący
wuystk1e .!IJ)Otkania
\\ ~s iku 1uk i,

.'\n tł r&<I" J

WOJcwódl.ld ln-

spe!l;tllr SOP pr:ygotował na
dzh1i11oj utcry komplety sl~~oj
dOw: - Zrobim)· wycieezkt:
po parkach nnroduwych: W~el
knpol.-k :m. Wolh\:JI:im.
Tntn.;;u'l,klm l Swlt: tokr-.r;ysk im. O
tym ostatnim b(:dlicrny jeu.c:~:c mówlll bard:dej UCU!J:lll{)wn. Czy wi ecie, jaki<l" SI{ w
pa rkach zakazy?
- Paleula i picia - w• ~•
cy chichocut.
- NQ nie, bracie, to> 1noteez
mleC w internacie J)Q \l u
W~t ~ilmw.-il::emu nie brak reUek~u. Zebrara wledut jed1,1ak,
że mo~:ą ciut 11ę
~wobodnic.
Każdy ,.dorzuca'' wi~ coś od
.siebie:
Wolno chodzlć tylko po
ula kach tur~'!llyeinych.
Ni<l" wolno U)Wał tadnych ,..,;un.
- Nie wnlno ploszyć zwie-

-

Clemh;:i)ca delona.
Od ae~u te kurzenie Sil
tłtk 1darle?
- Zdoplali je hu,:~cl.
- Owl r.em. Jett to pnyklad
na 1(), ŻC" tno:ba pUf!'lrnii'!)Wywać nlakl tury s tyu.rw.

Liczy

NUMDł291i

d ;tk o w a lnfo r mac}a jest dla
m oie wa to&. ln lt'resuM mn.re
:r.włancza fonny l metndy och'rony lasów przed daltUj ich
degradacją.

- J a natomiast - dodaje
J an un K•wa lt't)k r. lila ..- oba WJa m sic: naJbarciziej o stan
wód w naszym wojew6d'dwie.
D.&iękl kunow i w iem na len
temat cora:r. w h:c1'j, przy czym
z.aleiy mi, przede ."-nyst kim,
na umidc:tnoSclach l wied:~:y
praktycznej.
N1e cbodz.l mi
tyllw o Amą le~~:llymację SO P,
c h or.:ia:i w f)rzynlnłet chcia ł -

c r.y •i( egz.aminellłt na kta.y111
tru-0. vtać m.In. z.&l'fad!Uenia
prawne dotyczące
or.:hrony
pnyrody, pn.epiay '11-"(d.karslu•
i lo wieck'ie, taktyk~ l k ult u"'
inter'A'enej!, zagaclni<!"n ia z ae:hrony satunkowej r ot!I Nl t
zwlerutt ora1 oc hrony pe.rłr.ów
narodowyc h,
reu rwa tów
ł
pomnlkOw pnyr ody, puków
krajobratowych, a takU ~
•~row l rejonow <:hroni{'OI'lych.
- Obecn ie ponad lłlł ł.ll!6b
tN:'tetlnlczy w 3 kursac h pr owadzonych w Technik u rn Leś
nym w Zagnaiurk u, Porn.at u-

się wrażliwość

l

..••

rzą t.

- Nie·wnlno lokali;towat u-'
clqtllwych .r;akladów pn.emy-

do

n

slowych.
_
Slajd po slaJdzie dowiadują

!!

sl<; czegoś nowego. Puy okazji pan Wąslkowski odpytuje:
- To j(o<rt Trolliw; eUII'opoeu:..
uyli...
-Jillllku.·r.
- Panowie!
- No tak, J)C!Inik.
.....: A wlec i<!', lak
:~:hnuj11

."!!..

~wistuki?

nory i ~pią.
- Tak, ale ułożone w gwiill·
d~, !ebkami do lliebi<l". Wyslilt·
cr.y, ie &azda wbi~ do OQry
Widły i ma pewny łup.
:rak
wybito ś wisl&kll.
- Co to z.a ro(tina!
-

Wiemy.

Koptą

Na takich rf)zmowach !'1~1>- ' bym pom óc w ochr<m!e pr zyKa1.de ~1)0 1 ·
r•>d y wyk onUJiłC tunkcJt. lllrAi·
kanie jc:~l bwrrJ10 cickawt' 111k11.
mówi Ja cek K l u ~ot k 1 JVa . - C<l tr-~cia' łl~>"hii lwt'lcr..1Przycl'lodtt; tu, bv J:M>!'Il.f!'l'lyt
ca kurs tr<nrvi pan W lłli·
swnje: wladc)mo~d . Lic;u: tći
kłl wski - wią:i.e li( r. SOP na
na IQ, te r. cz.aljem b(;'lłę mo..:,l
stall'. Sz.Jwlcnia orgamzujemy
włączyć się do ochron)' pr.&yod 4 lat. Jedno obtoJmUJe 45
rody. Chdalbyrn pracowat w
gndzin, z CU'go 10 Ul z.a}«:eia
leśnictw•e J dlate~o kaida duprak\Yt'ltll~ Ka!dy kurs koń-

'ko plyn le czou.

u lnym
II Yffi w

Studium E kolog l,•aA meliówce l JII LO

im. C. K. No rwida w Kjeicłlch,
&dlle pnychod Lt mlod:.r.i hl ·
dzle t. ki lku llce<rw. Mam na duejr.:, ie: po ta k ich sr.kl'leniach przynajmniej a ni są bardziej ·" ·ra:Uiwi na sprawy chron'' JIT7.yrody.
C FZARY JA S'rRZ~BSKI

ko pomoc

r:r!111o-a•tt"\ i 1.-:cbu pm..-•cd~•~
Wtt )ale woda. f~o

,, ...,,

b~t~llf

vi~l\111('

oprn~·o

U'O'Ił' grufPC::noe ,al,;u;-orc-lł'
ont·j:e .l. Soli. H11h..::ooca·
A(' Jltl dttlł.'lcOtr.•l<t'llnrhie mo·
fnr.,n••l A:onwllł pot't111kie

J~r~~~:~:t.~~~~.~.··~:r:.~;: !"i~
Rit'

rllml

q,:ko KIO~IIIłtnl utu-oo/r f 110bkq ir11r:nq

kln.~ukq.

l,o~:lo

liV J!i! mogq

\\'ło:c lt~cu

ld;;lqł' ~n- ll'lł·

doWOIIIC PTOwdtiWIICh {tlł/·
ko w IU'IIrdvcli opraWtlcłtJ
k sH7U!Ic, W druku tą 1\ot'H' OC%]1". ~::)/(1
)11Wte•"

dla mfod:ri..-:u piórn Terr•lł
Opoki ora: .Wien:e l mllś
li" Slonislawo Jnzeuo /,et'Q. W pr;;uyotour.~PI''' oii'J
głośn('; lulązkl
Alclut~ndrowh,>ro
i

wznou:i('me
lłf'Of.

llorr~ao

DudJI . U
progu
ju1ra".
k t óra
paro: lat tf'mu ro~t>s:!o f i(
tuy01hn~ oraz Sta·
nitltnca
Hognll ,.Chłopnk
tiL'QnJI Kot'rką" .., kllq~ko
dle dzwrl wvrdiniono to 1w.uzkiMI:'it'zowsk im
konkurtie w Tornobr.o:egu W
-Jblt.=t:JłC/1. p/altot'h
&r na
,.M11:ea IHt'rctclde''- katalog
taierii zakopialltk1e1 Wkldlflłlłll.'ll lla • iora_ popldor•11 pr:-e-u•odn 1k po Ki<l"irtJch
1 okalk'lł ·~
m ed1fClfPI'II

_.Okruclens twf'ln •sb .... il l t;il: f u nkt'.ionarlu~~ l 'nę du Re-.awaniem kampanii V.)burc-zej
płe~e-nslwa w K on~kit':h , na Kielecn)·znle: OOtnll!l;lfa riUdo SejmU. Ar~S-'I••Wiln)'l·h ZI>SIIr:t<l"llwal .all;u ... e:6w 'z r~cr.nrso karab inu mutyn nn<I"&O na drletalc. lZ c;";ób lijcznle z Trr.:pdziricu .,.;ęl.ienla, Stont~p- 141Uno~n.lll<l" tamordto ....-.1 mło
czyr',~kim ... ".
Dził już wi<odod~ dzirwc7ynę, Gar~oń byl ''lJatku\\ 0 t~ktuLuy "Ob<l"e 14it•rą·
...,mu, że 11 o~b. 10 byli uctnl()o.
e) ch. '\:a lprawił'dli.,.~e d o dt.i.S tt<I"'•:..H ~"'•hJu ... if •. "
WIC
liccum v. Pru:ribt>r:~:u.
Wl<;ku.~
Jlrzq.oadla po M·
JC") dJ'illhtlno •d
pr:.C.,.Ypi.~)WIIiy
rentm...-anm.
.obie · walk\l z posp<>iit."mi
zamles-Zt"Zoncs;:o
M•
bandytami Jako
t,;\•nlczo:nie
-Gdyby h- druwa umia. F.xpT't'•ił.' \\"ccl<lm~-m .. ~ 3-l'i
n·akcyjt'H.·~n pndZICIIIi<~.
ły mówić slwserdziJ }('d("n
Xl.br Autl•rk<t opisuJe rózne
Wtelu
nir.:"A•mnych ludLi,
z by/ych funk c;wnanvny komieJsca kai.nl Pul<tkOw w tzw.
i.nlnit•rzy AK l innych. :llł' au.
li("Ckiego UB, kiUr-y w przy(lll.resie stalinows kim, czyli w
ten tycznvch OrJ!anlt.llcji z~i m: 
pływie ncztor~d
w~ku:vwill
1atachl945-1956.
la. 1\.t retzy~;l.ow Kl>wlllt;lu w
na kuneckt park m1e)Skt.

TO

~;il"entGu~~:t~~J.

W K nn~kic.h, mieście nkrej.
lanym J-;ko ){·dno r. krwawnych w Pollłee lat czl.erdzt eltych 0945-1948). rzt:-czywltic;e
miał y
miejsce
mordl!rs two
pope ł niane
w Uru:dzle Bez..
pi ecreńst wa . KQ!lc.'cki
urząd,
dosl ownil:', !lal strach.
·

.Czas ujawniania

to lr:!JI

J>.u-o• SJJOro.
I'Jflda

2łlf'=:uł'

z Now11m

W)llrU)fl/~('i

u'}I-

Holut'm
f

IC"'/dOU'COift

Plf'rll(d:JI lł'ZiłłclmkOfft OrłU'
l.ltblfotł'kur.com.
NOSAl~

l

KtOkoJWit'k mial
prtei:hOdu f ub<.lk budynku UB przy
ul. l Ma }a omi)al sn po przl!Cłw
nej simnie
Jfrngi. Zd:1naly
~~~ bowiem przyp::~dkl,
wcałe
nie o-dnsnbnl•lno", Ze widzimilię

prud

wartownika

.Jtnjolcet:łl

dnw1aml I'B. P.•WII·
dowll/ł) are!!ztow&nie przc-ehodzących. ktOrty
niekit'dy P"
prostu pr-Zepadali pu ~A.:pr.,wa.
d zenlu na dziedziniec. Wi t-lu
k om~ckic h akowcow
;orf'sztuwono i tt)rturnwuno. S'łdV>no
l w•·knnywano
wyn•ki
łm ierd wprust n;
d:ci edzi l'u.: u
ur:u;du.
Władze Un.e<tu ~zpieczeń•
twa , bif podrlieU rangę ·•wo-

tylko .cudt•m udoili.> IJI'=
J eden z byłych :.:oł
n;t• r.r;y .AK .r; Kni1. kiCh ~mał

rym

p i'U':tyć.

"upickuna" a:i: do dnia ~mi~rci
w l run roku, ch ocia! len mł.lgl
1.11; IJ'()ru~Uit .w<b nie m1 wó&)HI lllW;llidz.kim...C1eń" dbaJ:
o k•. by ~Willi-da h1e puw~
dł.lal t.b)1 włe:e

Mi.mu tn, czlonkaml Zwi~z
ku
Widniów Pohtycmych
klcru,~e odwet, ł!~ d..l.a
krwi, ale Chl!ć ujawnienia
ukruclcl"'ltwa ()prawców
l

me

mnra lne

u~atysf.l:lke:jonowanie

ey j;JCYCh.
To t d
Związe k
WPOS wysto!Wwal do Zlln.:jdu Mias ta pi~mo, w kt.Q..
rym. p ros l o: ... :t.d~montowa
n it- Wblicy 1n.1 jdująct')
się
prt.y budynku Komendy Poli cji w K (lńs klch. Jest ona dowodem
bestiil iitwa
minioneJ epoki, a nie bohaters-

kich cLynów;
.,M onn.;lłlfi l
PPR, GL. l AL.
p<•Wtarlu kl•neckle~~:n ""' Ja tach
193,- 194!;" JliEJ.ł' ... ,. W prt-rwnyc h mir.:ilh!t"DCh
łiM6 r<>ku,

w

~~~~~~~~~~:::~:~~~~~~!=

or~anil.Ac}R

nyc.h Okrt".!IU S\allni>Wskit-:;o,
który t.A)mu;~e s 1~
w.r;pr>mnianym l
tprawami.
Go"cinme laJffiUJł'
p;•mic.onttenia pr-.r;)· ul. ł.a.r;1ennej.

• K un~pirac)illł'

Cdnnk.,wie

na wrenie

Pr;u,dbnrza :unotapod7.K·mna
pod
n.uw:j :
W uJ!!k•· Pf\hsklc.o•. Na JCJ r.:z.c.ole "Stamtl llo'l('Wi nfk
mi"J>;eiiWI•J
piO('zly,
TrcpClyrl&ki. W
tuku r<o:tpulpllnta
prl.Cpn•wadUl!~łl
pr.r;ez tJ B w Koń~klch UJ:łw
/lltlfłfl sied11be i ~klat! OlilUbowy band,~> ora1 }t>j wn>J>ir z.a_
miary t.Wk}Utnf' z.e tior)l't'd •Jłn

t.•>tgaPJiliiWiłllR

kają

ZWJ4:t.ku WifliJIY•

wiele trudn•Xcl w uJa.Wnianru
:t b rod n l p!)pt•lntonych prztoz·kfJnl:t'kfe l)B l
lns truktorł.lw z NKWD. Do dZi ś
p&nuJe strach, '!;KI ludzie pami.l:tający ł.lw nas. me chcq
m"""'lf. Ani tyjący .)elu:Ie •
prześla d o wcy, ani ol.ar)', któ-

http://sbc.wbp.kielce.pl

upor~dkowani e

l:)'nbow
parh t.<lllCklch
li nnec kim cmentarzu... u a ktua ln ienie nazwisk n.a tabli - ·
c_y; pror;i równici n upór.tąd
knwanie "alei
u'lu:iony<: h 00
no~ tyrnie
cmt'ntarzu".
~a~t<' l
ua• n J a wn i a n i a . Zbrlldnie Judobo,15twa
nle mOAA byt pr~dawnione.
K•mif'C'l.nle t rzeba
,;wyprost.ownć'' hlstorl.;: lat
powoje nnych.. Takie po to, aby polJ)l.llltych bend.dorł.lw, z birów l
zh•dz.ief nie mles:za~ z ofiaru.11'11 tnurd<lw polit)'t't.nyc: h..

MARIAN ai.LUSEK:

OGLOSZEMY A -

R P::ItLAMY

STRONA t

TELEGRAM

Jeszcze tylko 3 dni
trwa sprzedaż

wmEOOOTWAnZAC"L ..aharp''
• nacrywanlem WVDfCOia<:& ws103. marnet.ofoo .. rmezla". cr•~ ..altUI". kOI'elr.t.i:.trKG-101,
. ~Lray .

Woer

.alt~".

s.ł3·1'1.1

Kleleli

akcji "E~BUDU"!

kohlffln:f

PO 11
i'llbłll· l

KOMI•Lio71'NY m!M'hani'Cm ID·
prowanta do .Atara :·. Złota Pifl·

cr.owalu J'I'!J

nM:!Z--11!

RAJile POOUC HOWNY
700 rn. budynek I08POd.arczr . Radam 475-!Kł
5300-r

Najszybciej kupisz
w naszych punktach:

&Wołkę

,.DACIĘ"

:tiS-355

K l ełce ,

(11182,)

po Ul

'J\111111$-S

tALUZJE Ul.nlo. Kiel~ 207-311

nrt:n-c

SPRZEDAZ

burtowa Uunln.
KJeloe S:Z..J:U

o<lzłriy

Mellrn:r.

•

71HlS-C

SPRZWAM II<NIIIrli:lł rotacyjna taJen.e ka.oiarkl dmucb.awe
do Słlol Ndurke ete*a. I"''J:·
nutn lk oborruka Włoaczowa.
teł

łZI'-40.

Gl..AZVRF. rbne

oe

Kielce

",._
Klei·
·r.-"JC-c

kołof7

Z05-14.

MAKARONU
importowanego

.r;;~~~*~u:-:::,HocJ~ ~J.
1VIWI-s

M ak>!~

lell8

TANIO

ehenne
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SPRZEOAM • .,adał llrackl •
rtobrvm atanie M aebtM:ke. Sc:bol~ia

31 ~Mułów

tel 435- 21 •
79233-g
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Wódrni~
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on.x

watlark!

m.-"'e do nra.f.en!a lrutmrr·
1kY

Kiełce
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Ił

.. h~llMa
__.,.
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mlloodririowe.
K lelee oc. Pod O.kll-. rd~e-:
SPI\.ZEDo\M
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SPTtZmAM utvwan~ ~ble
kuehennt t d:llłnulatM 8& A h .
K ~ke 31.-54-43 oa Ił.
1'11811-C
.SPRZroAM Jamn•e:Ue 4-mle•lei'VIII

!Lehe.

8l"RZFDAM

Cbrobr~
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•
•
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ANTENY SATII':LrrAilNirr:
ddr.ed-erf" tllmneł, kable, wirki
- •et:ł-aw .,..msunr - vorłee" olS kana16w lle ree, na-na
olld 85 e111., 1.,.5 dB.. una ł,ł lllln al
•
- NOWOSCI u.f.aw ..Job.aasaon" IW bnab1 der•
aereea: er-no - aapla,. na ekranie łelewl110ra cu~ na .t.eł 15 em.. t.S dll, eena 5 mlo d ,.ma,pro",
..anldea'", ..m.eab'", outoe 1 IIL. 1.5 m. 1)1 m .
BROR GAZOWA ,,armlniiU'", ,.erflla", naboJe, kabury
fa~rwerkl iwf.4\eane
CB RADIO &ałeD,. u moeb odo we. duhowe
• SOMl"UTERY P CIXT/AT-h6, drubrtr:l, d,- słr:leł\1.
b set,. do druUnl. puddb. ri' t ·r. rece~~erae#a ~r.a.set
do droWdt.

e

•

,.rrECH'" IUELCF.., &klep Ul .. SIENKIEWICZA 11
łel.

Ul -U. .erwb

łel.

• . UL. Pit.SUDSKIEGO 38

551-!C, klekil HIUH.
7951!1'7-C

PAMIĘTA.J:

"",."

TYLK03DNI!

BUT .KIELTOUR"

ZAPKI\S7.A NA W·YCIECZKl:
- Węgr7 (w ponieddalkl, lirody) m. Salg~
tarjan- 180.000
- Erew•ń (u.arter a Wanuwy) t b111lem aylWeJJlrOW7m termin: 28.XU-3.l - 190.&08
••au•••••

U

79581 -~
+U••u•••••aw.A.U..aA.4&&4~UI•••••• e

OBWIESZCZENIE
SPRZEDAM Dkn m-mi ~:
tfboJn,.i• ._.,.em r,wo. Włtdo

=::

~ nJMWl!.ł4_ u l ~

CU.GM'JJ[ a •ilnlk~oern 5-:tłiD
Bi-en.~ot !n. nonWolanbw, woj Ra<lom

Mleh•t6•
a

-·

earP·
plccow4 pr"%)'Sto!IO-Wana do ban·
dlu lilietnie r. wa11ą urn.-tnlł
K lekla. Wa.r.nw:dta S1 /ll
SPR7.l'!DA.M

I)M.Ytt<'Pe

'"""'""

W6Jt gminy Brody dziala~c zgodnie t act. 28 usta-.: ·
wy o· plallO"kaniu 'J)r.testrzennym (Dz. U. & 1989 r .,
nr 17 poz. 99) podaje do p ublicznej wiadomości o pn;ystąpieniu do opracoWania projektu planu szc:z.cg6łowe~o

terenów rekl"eaeyjnyc.h nad Zalewem Brodrl<:im na styku

'A"Si

Ruda -

Styków.

Uwagi i wnioski dotyczące sposobu Uligospodarowania wytej wym. obsz.aru zainteresowane organa administracji jednostki gosp. uspoleunionej, organiz.ac:je
społec1:ne or az osoby fi&)rcz.ne nfOF:ą t.~laswć na piśmie
w ciągu 1-4 dni od dat.y ultM..a.nia si ę ilinicjsz.ego o~tlo
szenla w prasie do Urz~du Gminy w Brodach. 3090-k

UL. GORNICZA 2

Tarnobrzeg

PltZMDSiąBJORSTWO TEC IINIC'ŹNO · IIANDLOWP:

SS.

111541·(
ok na aluminio-

UL. tEROMSKI EGO 94, p<Jk. lO
UL. tEROMSKIEGO 65, pok. 7
PL. KONSTYTUCJI 3 MAJA
(WKSD)

Skarżysko-Kamienna

e

wto. "'Y'ł•••-· .R"Jelc:e 3l-ł-&:11.

UL. WESOLA 51, pok. 519 i pok. 424
UL. WITOSA 74, pok. 2 1
UL. TARGOWA 18 (par t er)
DYMINY, biuro .,Exbud ", p<Jk. l

Radom

bla111111k.

K.1t'\O<' 401--33

SPR:tF:OAM od lwan.a~ ~ naf.rvwanlem •.alwa" ..•la.rl 1100
XL+.x.Ct1 Kl.elce :1.1·M.
wy

•
•
•
•

KIELCE,

ILU-

3 132-k

~ "''''::~::~;i~~U~~~:~~~::"·~
OFERUJĄ

ł

..

l

-

DO SPKZh'DAZY:
ramy ogrodzeniowe UJ m ł84 n.t.
:dupki o~odzeniowe (ceownik 15, dl 4 m)
1100 s:r:t.
rury ieUwne dinleniowe 0 300 - 1342 mh
rury s talowe 0 '1820/ 18'5100 lO sst.
płyt1 drogowe uiywane 3xl 1850 nt.
płyty droeowe uiywan• 3xl,S - 1-łG ast.
budynek biurowy B-G$0/Z typu ,..sępólno"
t komplet
konstrukejn wla ły s t a lowej o wym. 18x l08
1 komttlet
~hlorni k na cement A-ZS 1 nt. 5280-k

-

-

-

-

-

http://sbc.wbp.kielce.pl

~·~~

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

WI'BONA Jl

.....1~~~DA:KI --·~
ŻYWNOŚCIOWEJ

l

Of'ERUJR od dnia 2:1 li 'ilopatla 1990 roku bar- :
dxo kony!>lne oprCKcnto\\anic (w stosunk u roc:z- !
n) m)

wkł a(h)w OS't.c:tędno~dO\\,}ch:

~

+ płltln;\ch na kaide iądanie 19 proc.

na rat'hunkach oszczędno~ciow&-ro~liczeni&"')ch 22: proc.
t rrmino'' \'ch:
3-~llicsięczn)'Ch 55 11roc.
6-mic!>łęcznych 58 JUOC.
'l 2-micsięcznl ch C1 proM:.
- 2:4-mi~i~zn;,•ch 61 11rOC.
- 36-mic'iięc:zn;n h 66 proc.
- 48-miesięc:tn) ch - 70 proc.
.
.
Jeśh kwota ;ednorazov.a wplah (na ]t>dną k!-aą~
że.czkę terminowę) w_yniesie minimum l~ mln zł
oprocentowanie v. kładów O!>LC'Z(:dnosciOwych
termmowych będzie. podwvższone o 0,5 proc.
Zapra.,uun)' do nasz' c h Ofhhialów:
- w K ielcach. ul. Sienkit'\\it'Z& -17 (rc'1e- ul.
Buczka. l piętro). w godz. 8-18 (w \\Oine
c;oboh " t::odz. 9-1 3).
~
- w Ję,ln.eio,de. ul. Pn.) pko\\skicgo 39 w
•

E

~odt.. ~13.

~

3U!;t-1t

3
~

~

~

l
e
e

;

•

PRODł'KUJE:
!lłllidnll"

•vkananl" ka.Jil)' p;.~.nl'erot" um~· llane hlollad~
umili Jl"'h'nluMe qodnit a. monitarem JMhiklm.

CE.."Y KOJ'\'1\t RL"-I('VJNF.

378-k

r·····
...........................m•···-·n•••••n•nmnl
E
ZAKLADV l.RZĄoz.,;s KOTLO\\ vcn ,.sa-.PI'rk• .. "

~ POSIAO:J~T~~O;I~L~~~~ ..:~-~~ornirza
81

~

011' ~1-. K

•

~

Z. M. 11>

SEG'IENTOWY o wym, bZ8 m, wy-

~

::,:!:~!..';.!"~~~~~~·~;:~~r~n~~c~~~~:~.i.·'( 3

t

3"
~

SPOLDZII-:1..."-IlA JlZI-:JUIESLNIC".I..A
w·STAitAC'IIOWIC'ACII

lnl.,•m><Jf "'''i • la d<l•l lnw•• l><·j 1>•1. Z8Z l !93

l .......

a.a .....................................................................................................

l

=..::l

ł

OF'F.RUJE

tło

spnedaiy :

i
i

SZEROKI

1\SORT\'~IENT:

+ CliEMU g·o~podurezej
•
•
•
•
•
•

KAT'

KOS:\IETYKÓW
SZKJ..A i GALA~TERII nklllnej"
WYROBÓW ~lETALOW\"CIJ
(blachy do cia-.t, żelazka, "\\ligi lnienkowe
i domowe)
~ACZ\'N E\lALlOWANVCII
ht~CIIl i w kompiclach
WVROnóW z TWORZYW SZTUCZNYCH
UYWANOW.KONKURENCYJNE CENY

OFERUJE

\\ y miat) JK1 tfll.hlitrtiu: dl. ISO tm. Stf"t. łS tm, W)' . 75 CID

Wa runki odbioru i
t eh:fon 211-49.

"ymhary po tlni.-nlu 6.'ix75:\.l30 crn..

tłt

pr11C.

cm, prod.

łlłx80

Y~ł'łna

l

•

ZA\IO~~IF.SIA

11Mł1.

Pr~ed!>iębior sl \\0 Wi~lobnmżow~

t

.,REK IN,.

E

A złom stalo\'Y kl. N1/lckki e grubości ścianki
do 4 mm 350 tys. '&ł
A złom s lalony wiórowy kl. N4, 250 tys. zł
A dom ~tnlowy kl. N5/średni i cięiki z-rubo~ł
ści;mki pow. 6 mm 450 tys. zł
._.. 4 dom s talowy pomieszany kl. NIO, 300 tys. zl

l

Nr\ Wl .'\2.1. WSPÓLI'RACF; z produ('entami i importer.lm i atruk<".' jn~·{' h Art) ku16w.
·

26-110 Skuri.,Hko-K1un .. ul. Zurauia l,
lei. 512-377, 512-529.

E

79539-R

r···~~·~~:~;.~~~;~~~~~;;~;~~g;~~~·:~~······~
E

3~

WVNAJ~tiE :

3

pomie.•ii"U'"Zenie o pow. 1łHł m kw. (wydzie.lonłł uęK hlłli produkcyjnej) I ra"'P:t u- ~
ładowcza.

-

~

i

" KOŃSKlCII , ul. LIPOWA 13

-

pomies:t~xenia biurowe z telefonem i z moi-

li"~l:t kon:_\!łlania I

teleUu.

Warunki wynajmu do onu'•wieni• "li! miejscu.

l

Pomieszczenia maina og1ądal! eodziennie w
~ 'l:od;L 7-15 (oprócz sobót i niedziel).
1091-lr: .

E

.................................. t . . . . .

t

t
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4

. . . . . . ~t

t
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:
:
:
:
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:
"" ZĘBCU k. lliy
:
· ~
._.. uprzejmie inrormuje dosht"ców, te płaci u :dom ~
stałO\\)' niewsadowy a1rakQjne ceny u l tonę:

lll"RTOW:"\IA
ART\"KLL(JW PRZF.\tVSt.OW\CJ-1

!::t

Ił • ' ' • ' • M • • • • ~ • ' ' ' • ' • ' ' . ' • ' ' •

._..KATOWICE
:
posiadające
OIJl>ZIA L PRZEROBU ZL0:\1U l!tlETALI

U epritn Hból

'-Rulkn z o.o.

~

l H•

PRZEUSIĘBIORSTWO

._.

"1tl533-k

1

do uzgodnienia,
3071-k

EPRZEROBU ZLO;\lU METALI

kltroMai:

WROCLAW' ltl. ZI·H-71 de
kl. t:>-33-33 po Jod%.< 11.

::

płatności

...·····...............................

I...ILJ..JLJl.J'' • ' ' •
•·~·········

batHin&

l5-!Jt!M cm pr<Jd. R.f"N.

..........

yr h Jklrt

dla odbiorcu" hurtow~t'h i iHd)''llidu .. Jnyt·h

'0\\'0SC: lmpurltmaiH' rv:(kladane łoituka dzi edęt~ nrmy .,CA\1" 11ra'L s mi(;kkim m;~ltracykitrn
r<.lthnnt, lt"kklt IŚ k~). Y! )"(l:n.dnł'. nadaj~ee się do
iransll"l)rlu 11 baJainiku &;Amothodu.

nakrycia na !Oika

Zapr:a.'!11.&m) rimniti: d•
- uJ. Wojska Pol.s l..i
- ul. Pucl r~'l: ka 17
- ui .S iowackiel"łł 16
pi. WnlnCIS d - ,l t
.-OJ. Barwinł'k, ul .

brania '
wiaty s
swetry;

OS'IROWIEC, ul. WARVŃSKJEGO 53

3

3
:
:

fKSPORT-IMPORT- HURTOWNIA :

ZdrOIH' l tiC'fl'anckit" koldt'rki do 11 ó11:ka

- ubrania :t dżinsu
lanteria - zab~n\ki
. \\ ie damsk ie, dziecię

IIURTOWNIA
Art:rkulim· Cospodar!ihou Domowego
j. Chemii Go~podłtrczej

..

!

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

"lrakł'~}ne

KA 16. t
GODZ.

r1oWOihilillilliWIIIII•ililiłiiiiliiliMiilil

!

Rf"', koldukl da JóiC'nka UMh:I:N tm pr ud: JlF\:,

KIELCE. PO~
ZAPR.\S
W sprzedaiy duży "' ·

:
<11

:

=
4
:

3
=

Ow;ta"l \\łtgonowe prosimy kierować pod i.d~
._.. rcsem :
.e
OPZM Zc:bi<>c:, stacja kolejowa Kunów
._..
bonnił:a Zakładów Gorniezo-Metalowyc::h.
4

.3

t

.

~

t

Do\fa"y kolowe- OPZM

E

Zębiec

k. Diy.

Stosownie do ai"Ł. 30
• planowaniu przestr".t.e
poz. 99 - jednolity t~k st
domości.., że projekt zrni
nego zagospodarowania
ce wstanie wyłożony do
bie Urzędu Gminy w
1990 roku do 9 stycznia l
W okresie wyłożenia
nistracji pailstwowej, je
In:yczne mogą zgłaszaC
go projektu zmiany plan
dencji uwag i wniosków.
JednOC7.eśnie informu ·
1991 r . odbędzie się w lo
ae spotkanie dyskw
udział em :respołu proj.e kt

Na podstawie art. 28 ~
• planowamu pr:restrzent
poz. 99 - jednolity tek
Piilctów zawiadamia, że
do 16 stycmia 1991 r. w
a1.a i Gminy .wyd ział t ech
Batalionów Chłopsk-ich 3,
nego wglądu:
.,Projekt !.miany
zagospodarowama
W okresie tym moina
jektem zmiany oraz zgła.
)t do ksiąiki ewidencji

,
eJSCO
strze
. znać

c ·~a~
ag 1 '

3079-~ ;

...........................~···················
ZAKLA.DY G0RNICZO-META.LOWE ..Z.,blec:..
w ZĘBCU
fel Slarac howiee 1f.-45, wewn.. 481, !81

-

koparkę

E-2:5, rok bud. 1!54

młot pneumatyc2.no-spręi.arkow7

l)'p VCH-JOOA, rok bud. 1114

http://sbc.wbp.kielce.pl

POSIA DA. w ciągłej ap~ai71
..UNISERWICE"' Kielce,
tel 481-53, tlx 11·22-lL

SPRZEOADZĄ'

IOłl-k

Gw-arantujemy ciągł~pr
a.asie.

WO

li

LUDU

STRONA

'ił ~!

Ja

~~~~

w

E. PO.:\

KA 16. te l. 4~1-95
PR."\ S' GODZ. 8-20
il uiy"
diin.su' brania d 1.iec i ęee: - gar ba \\oki
"iaty szlu c-zne - obuCizie cię
s" e try: blu zki: garsonki

l

f"nlri tl•
1 PCJls k l

r~h

s kl tp6w w Klt>lf'.atb:

=~e:!
16
~1- .d

.,

li. ~e~tl\1

l.udO wC'J

lll'k, ul.

nlko",... J9J

s kle pach

!!~ :~~

[C'h ' ' "'
~filii h

l ~KIEC

tly:JeJ

spn.C'dał:r

ma nty:

e dla pafi l pa nów, art yku l:r
e, połdC'I l wid e ' Innyc h
l " TAJKIEL" w R A D01\11 V
• kl. .5ł3 - 6S.

i>tAG ETOFONOWYCll

fA KATY

skiego $4 , teL 2:1-10.
5295-r

~L

~~lstr.ten
30

IKATY

rt;zm!l

roku w godz. 10- H .
nteresowa ne organa admi~tk i organizacyjn e i osoby
~elszać osk i i u waRi do wyloion ey plan 'J)isu jąe je do książk i ewiosków.
fo rmu · ·~. że "'' dniu 16 stycz.nia
~ w lo
wvłoże nia p lan u, p ublic-Ldysku nad ww. opracowanif'm z
orojek
go.
3044-k

?zerua
_r.;.,.
·,

~ 2"8

dnia 12 lipca 1984 r.
1
i
ria, ż.e dniach 27 grudnia 1990 r.
J r. w h .. 10-14 w Urzędzie Mia~
lal tech zna-inwestycyjny przy ul.
kich 3, ·tanie wyło_tony do publiczt1

wy

:r;

s :i;y

~;r~:~ ~~~·is~~ ~~:ta

ttian y
wama
lOtna ~
!z zgl_alll
len cji

o~ólne~o
Pińczów"

ejscowego planu
strzcn nego gm.
mać się

J;

w yż.ej wym. pro-

C •wagi i wnioski w pisująe
ag t wniosk ów.
3006-k

ISY JU OSLOWIAJOISKIJ<
w U

~:r.ajach

•y jnyd ~baelt laurte.,;,.u
r łej ąried•iJ't

WJCE"' Kiel~e, 1IL Wunaw&ll:a 4ł
, tlx i 1-U-1 L
ciągl~rzedaży

• .

w

na jbli ł.szym

79741-g

···························

84

ku dworca autohusowego w Kielcach:
- lokal na poziomie ka~o\\ y m o pow. 18 m k w.
-lokal na nnlre:.oli o pow. 16m k\\.
cena wy " oJłm c2.a 60.000 zł za m kw.
Stawka czyps;r.u nie obf!Jmuje w:yposaźf'nia lokalu i dodatkowych Swiadczeli (ogrzQwanie, em;•rg ia elek tryczn a. woda)
In formac ji o lokalach Ol'łiZ treść umów ud zil'ia kierownik dworca na 7 dn i przed przetargiem.
s prze daż do ro7.bi {,rki nęśc i nadzi emne j baraku .drewnia nego o pow. 590 m kw. n a terenie zajezd ni w Kielcach p ny ul , Z agnarlskie j 84.
Obowflłzkiem kupującego bę<tzie roz.biórka budvnku
w az uporządkowanie terenu.
Informacji ud ziela dzia ł administracy jno-Ji:ospodarczy
przedsiębiorsl w a.
Przeta rg odbędZie się 27 grudnia 1990 r. e godz. 5
w siedzibie P PKS przy ul Za2nańskiej 84.
W arunkiem udzia ł u w przetar,'fu jest wpłacenie wadł u m w wysokości 2.000.000 zł nie póź n iej nit w przedd zień przetargu do kasv PPKS lub na kont() BPH II
"Od dział Kielce nr 322809-39.
Wpł acone wadium przepada na rzecz PPKS )eicł\
wygrywający przetarg n ie podpis7.e umowy w te-rmiJrie 3 dni po p r zeta r~u.
•
Zastrzega się p rawo u ni ewAżnienia przctarJ,Cu lub
~go eu:śc i bez podania przvczvn.
3081'-k

Z) na

PAfiSTWOWE GOSPODAR STWO R OLNE
w MIROGONOWlCACH
Waśniów , teł. Wafmiów 6_.1, woj. k ie leckie

17- 425

OGLASZA PRZETAJJ.G NIEOGRA N IC:.ZON Y

-

l ) c1ąg n 1ki C-'JtiO 2. kabmq
s-Ll. 5
2) kombaJ n zbożowy .. b1zon"
3) prasy samozbieraJn<:e 2<!44
sL.t
4) ładowacz ,.cyklop"
5) rozrzutnik obom1ka - szl. 2
6) rozrzutnik wapna -szt. 2
7) lx-czki 2000 l - szt. 2
8) przyczepy \V)'Wrotki - ~J.t 3
9) kos1arka rotacvjna
10) kopaczki elewatorowe
szt. 2
11) opryskiwacze -szt. 2
12) ciąg n ik gqshmicowy DT-75 .

1.ł

samochód ciężaro w y mark i ,.star A-29", eena wywoławcza 21.315 t y& zł,
%) samochód dostawc2.y ,.tuk A ll B"', cena wywoła wcza 11.650 tys. zł
l) ciągn ik ., u rsus C-360", cena wywolawcUI 13.965

l)

tys.

zł

siewn ik zbożowy S-052, ciągn ikowy, rena
woławcza 2.100 tys. zł
pług ciągnikowy U-230, eena wywoławcza

Przetarg odb.:;dzie sit;> 3 stv<."zma lf/!10 r o J.!Odz. lO
Spółdzielni Kółe-k Rolniczych Bodzt•chów t. !>I<'C!Zil:.;t
w Szewn ej. Sprzęt można ogląda(: na 2 dni przed prt.:E'·
targiem. Wadium w w:'o·sokoSci l O proc, cenv wvwo-

w

ławczej na l eży wpłacić

najp6iniej na t ~~:odzmę przto.d
przetargiem w kasie SKR
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unil·wazmt nia
przet.argu bez podania przvczyn.
30!14-k
POLSKI ZWIĄZEK GŁ.L!CHYCII,
ZAKLAD SZKOLENIOWO-PRODUKCYJNY
..ELKOM"
OSTROWIEC, Sw.. ul. Tarf:l:owa 21.
telefon 208-01. t<'l<'ks fH32UO
OGLASZA

l~ R ZETARG N I EOG R A~lC Z Ol\Y

sprzedaż:

na

l ) samochodu osobowe~o marki ,.nysa to\\ O'> T-522"
rok pr od. 1980, cena wywoławcza 10.000:1)00 :t.ł
2) samochodu os06oweuo marki .. Iiat 125p" comb1.
rok prod. 1977, cena wywoławcza 18.000.000 d
· 3) przyczepy samochodowej .. sanok" D 46A, rok
prod. 1980, cena w:ywoławcza 6.000.000 zł

Prz.etarg odb4:dzie

~rzedaż następującego sprz~tu:

4J

PRZETA RG N I EOGRANICZON Y

na sprudaz:

l ) na \\.}najem lok ali ui.} tko\\ .}Ch 'Z prze tnllf'lcniem
n<& pro\\ adzenie th.i:.~l a lno~ci gospodarcze j\\ bud.} n-

t~kst

~ny~d~ ~~~~~e~ ~~~'!d~ 0wg~ue:~;;

~Rzr:DS JJo;BJOJ\ST W O P KS
KIELCACII. ul. l.a~ n allsk a

OGŁASZA

OGJ..ASZA P RZETARG l\lEOGRAN ICZONY

wy 2. dnia 12 lipca 1984 L
(D-L. U. nr 17 & 1989 r .,
daje si ę_ do publiCUlej w iat uni
mlejsco}Vego plan u ogól•an ia (;strzenn<>go gm iny Koszy-

·

SPóŁDZIELN I A K OLEK ROLNICZY CI1
w BODZECIIO WI E t sa·d1..1~ w Swwnt·J

IPRZETARGII

WN IA

Ul

wy-

400 tys. z1
W ytej wym. sprzęt jest garażowany w PGR Mirogo.owtce.
l ) eiagniki sz.t. 4., C-360.
· cena wywalawe-za od 8.985 do 15.340 tys. zł
2') kabina do ciągnika ,.UI'8US C-360",
.
rena wywolawc7.a 283 ty&. :rJ
!') pnyczepa sam()z~ierająca T-010,
cena wywoJawcza 6.285 tys. zł
.f) siewnik zbożowy talerzowy
cena wywoławcza 1450 tys. zł
5) rozsiewacz -nawozów RCW-3. - szt. 2,
cena wywoławt.'Z8 od 1.460 do·l.filO tys. zł
l) pługi rolnicze ciągnikowe - szl 3,
cena wywoławcza od 51 0 do 830 tys. d.
T) motorower "komar", (.'('na .wywoławcza 390 t ys. :d
Maszyny i sp rzęt ·w ymieniony od pcn. l do 1 jest Jt:afttowa ny w Zakład zi e Roln ym w t.agowie, gm. ł.a
,e., łel. Lagów M 63.
P net.arg odbędzie się J .ty~mla 1991 roku w PGR
w Mirogonawicach • godt.. 1ł orn w PGR Lagów
• ro<ft.. 12. Przystępujący cło pn.e targu winni wpłacić
wadiurn w wysokości 10 proc. een7. wywólawe:tcj cM
kasy PGR pn.ed przetargiem.
Stan techniczny sprz~ tu taki1 jak w dniu przetargu.
Zas trzega si~ p rawo uni eważnien ia przetarg u bez podania przyczyn.
Za u kryte wady sp rzętu PGR n ie b ierze odpowie-dzialności.
·

1064-k

si~;

20 grudnia 1990 r. o Rodz. W

w siedzibie nasze~o zakładu.
Wadium w wysokości lO proc. c<·ny \\ywolawczt-j należy wpłaciC w kasie naszego z.akladu na:Jpói.njE'J na
godzin~

przed przetarJ.!:iem.
,
W przypadku mcdojśc1a do io;kutku l prz(>larJ!!U- II
p rzetarg odbędzie się o godz. 12.
Zakład nasz zastrze~a sobie prawo wycofama poJazdów z przetarll!u lub unicważni{'Dia pfll:{'targu bn podania przyczyn.
Pojazdy można o~~:lqdaC w dniu przed przetar~rem.
3flf>3·k

..,

GM I NNA SPÓLDZIEL:\' IA "SCh''
w I{ JE LCACII- B I A ł~OGON I E
ul. F"brrcwa 3, teł. 51fł·86

wi

W YDZ1 ER2A
\\1 C;łłlo;,d lub \\ ('1.,,,~·i: hiuro\\ ił'('
- 20 pokoi o lą,·znt\j po\\ h •rzchni I ROO m kv..
z.lok alizov.any )Jrz~ ul. 0~-mirh k iej 36 .

Ofert y

pr~ i m.}

\kladliC pod mlre.,em

spilłd7ie l ni
30~3-l

..................................................
E
.3
ATR AKCYJNE l\1ATERIAJ..V BAW ELNIAN E.
po cenach z.byłu

t
EOFERUJE

l

.,ł:LEKTRO-METAL"

HURT OW NIA
KIE LCE- II ERBY, ul. SR E{)NIA 2ł
tel. H -36-3 1, 11-38- 45.

protłucentów

........

http://sbc.wbp.kielce.pl

•Mieiy l wlak Jcieli sklepów

w godL 7-U.

~
:
:

ZAPRASZAMY

E.

E

3
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OCLOSZENl A -

STR0111A. IV

PANSTWOWY ZAKł.AD UBEZPIECZE:fił
INSPEKTORAT
w SKAHZYSKU-KAM., ul. Sikorski~go 20
OCLASZA t•RZETABC NIEOGRAN ICZONY
na !lpn:cdai samochodu maoki ,.nysa towos T-522 .. , nr
rej. KUł 068X, cena wywoławcza 7 mln zł
Pojaui mozna oglądać od .dnia uk~zania si<: obwieszcz.ema codZiennie od godz.. 7 do 15 na placu PP .. Polmozbyt" Kaelce, ASO nr 12 w Skartysku-!<am.. ul
Krakowska nr 36.
Przyst~pujący do przetargu . składać winni pisemną
aferę z ceną do dnia poprzedzaJącego przetarg w sekretariacie in..<.;pektoratu (pokój nr 7). W~dium w .•wysokości tO proc. ceny wywoławczej- nalezy wplactc na}póiniej w przeddzień przetargu w kasie iOS?ektoratu.
Otwarcie ofert na stąpi w dniu 28 grudma 1990 r.
Sprzedawcy przysługuje prawo swobodne~;o wyboru
oferty. Zawiadomienie oferentów o przyjęcm lub odrzuc~niu ofe-rty lub licytacji nastqpi o godz. 13 w dniu
otwarcia ofNl.
Nabywca jest olJowiązomy zaplocić cenę nabycia bezZ\\ł oczn ic po ~pot14 dzcniu umowy sprzedaży.
W przeciwnym razie wadium przepada na rzecz sprze-.
dawcv. Wadium zostanie ~rachowane na poczet ceny,
powstałym oferentom zostanie zwrócone bezpośrednio
po dOkonaniu .w:vboru oferty.
Inspektorat PZU z.astrzega sobie prawo uniewatolenia przetan~u bez podania pr:zyczyn.
Przetarg zostanie pr7.eproWad.zony Zlo!odnie z rorporzadzenierń Rady Mmistr6w nr 260 z 25 czerwca 1990 r.
(lli.. U. nr 45).
3082-11:

STACJA HODOWLI i UNASIENIANlA Z W IERZ ĄT
w ZAMECZKU k.. Przyt yka

R tKLA~

SP0t,DZIELNIA PR ACY USŁUG TECHNICZNYCH
25-21-ł KIELCE. ul Hauk e- Bosaka 9
OGLAS ZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż n iżej wym. środ k ów trw a łych:
l ) samoc.bód ,.nysa 5011"', nr rej. Kil 793C, rok
prod. 1980, cena wyw. 7.934 tys. U
2) samochód .,żuk A 06", nr rej. KU 321E, rok prod.
1985, cena wyw. 16.800 tys. d
3) pila taśmowa typ 8A 531, rok prod.. 1979, cena
wywoławcza 5 m ln zł
4) pilnikarka t yp PMOO, cena wyw. 3 mln zł
5) maszyna Szwalnicza - 10 szt.., typ LZ:3, rok
.
prod. 1990, cena wyw. 3 min zł u 1 szt.
Pn,elarg odbędzie się 21 grudnia 1990 r. w świetlicy
spółdzielni o godz. 11.
Srodki trwa le moż:na og l ądać na teren ie spółdzielni
na dwa dni przed przetargiem w godJ.. 8-12.
Wadium w wysokości 10 proc. cen y wywo ł~wczeJ
nalcty wpłacić w kasie spółdzielni n a godzinę przed
przystąpieniem do przetargu.
Zastrzegamy sobie .prawo uniewatnien la przetargu
b:ez podania przyczyn oru n ie bierzem}" odpowiedzialności Ul wady ukryte oferowanych pojazdów i maszyn.
Ponaąto pojauły i mnszyny zostanq sprzedane w takim śtanle techniczn ym w jakim ~ w dniu przetarg\L
3080-k
KRAWIECKA SP0LDZIELNlA PRACY
.,ZJEDNOCZENIR"
w .fĘDRZEJOWIE, ul Reymonta Zla
OGLASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedai samochodu marki .,nysa T-52t" , nr re}.
KJK 0360 , rok p rod. 1986, eena wywoławcu 1&.800.000
złotych:
.
Prutarg odbędzie słę %8 grudnia 1990 t. • godz. It
w biurze sp61dz.ielni pny ul Reymonta 21a w J~

dneJowle. Pnystę pu J'lcy do p,...targu winni wpłaci~
OGt.ASZA PRZ ETA RG NIEOGRANICZONY
w kasie spółd zielni wadium. w W}'30ko6cł 10 proe. ee!-!przedni::
111' wywo ła wczej naJpóZnieJ 1lo «od.z. 10.30 w dnła
l) ~mochodu .,tuk A-06", rok prod. 1982.
pnetargu.
cena wywo ławcza UtłOO. OOO Ił
Spółd zie lnia r.astnega !tObie pn"W'O ontewatntenła
2) samochodu ,.tuk A-13B", rok prod.. 1983.
pnetargu bez podania przyexyny.
3071-k
cena wy woła wcza %0.000.000 •
3) sa rnochodu .. PQionez 1500 .. , rok prod. 190.
cena wywoła w~ 14.. 700.000 .t
PAJffiTWOWE PR ZEDSIĘBI ORSTWO
4) sarnochodu ,,fiat 126p", rok p rod. 1984.
_KSI!G:trJ~c~,:~cz~.f:tld"
cen a wywoławcza 11.500.000 ~
5) eaągmka C-360-3P, rok prod. 1983,
OGLASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
cena wywoławcza 1(. 100.000 zł na spnedat samochodów :
Pn.et.arg od~dzie się 27 grudnia 1990 r. o godz.. 10
1J ,.tuk A07 .. , nr
K.IO '160D, .nn.Ik
28%57,,
w Sili UZ Zameczek. W przypadku niedojścia do drutpodwozie rir 185463, eena wyw. 11.600.000 d
ku l przetargu, t.a 2 godziny w tym aamym dnł o zo....
2) .nya 522'1"', nr "'~ Knl 574C, silnik nr 285258,
stame pruprowadzony 11 przetarg.
podwozie nr 1008053, cena wyw. 15.050.000 zł
Przyst~pujący do przetargu · ~obowiązan l są do wpła
3) . nysa 522.K" , nr rej. KU 800C, sllnik nr KI
cenia wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoław
5050628, podwozie 2402131 c. wyw, 15.050.000 ał
C7.ej na katdy pojazd oddzielnie do kasy stacji w dniu
ł) ,.robur LO 3000", nr reJ. KIR 8ł9H, silnik nr
p~etargu do godz. 9.30. Pojazdy można oglądać w dniu
337454.240, podwozie 29123-14211. eena wywoprzetargu do godz. l O.
ła wcza 21.000.000 zł
Stacja :r.astr1.cga sobie prawo unłcwatnlen ła przetar-·
Przetarg samochodów od~dzie się w lł dniu po llkagu w części lub całości bez poda nia przyczyn oraz n ie z.anłu się og łoszen ia w prasie (w przypadku dnia wolbierze odpowiedzia l ności za wady u kryte pojazdów. nego od pracy przetarg odbęd zie się w dniu nasł:f:p
Pojauiy będą sprzedawane wg stanu technicznego nyrn) o gad%. 10 w PP .,Dom Ksiątld'" w .Kielcaeh , ul
w dniu przetargu.
Armii Czer woneJ 89 g dzie równleł maina aam~
:11)94-Jt ogllłdać t dni przed prutargiem w godz. 9-lS.
W pnypadku niedoj ści a do skutk a J przetargu, D
p
rr.etarg odt)ędzie słę w tym samym dniu o godz. 1%..
WOJ EWODZKI ZAKLA D W E1'ERYNARO
Pnystęp uj ący do przetargu winni wpłacie wadium w
w KI ELCACH
wysokoki 10 proc.. ceny w ywoławexej samochodu w
Oddział Teren owy w BUSK U ZDROJU
kaste przedsiębiorstwa n a jpóźn iej w przedd zi eń pn .
tal"gu do godz. 1-t.
OGŁAS Z A PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przedsię biorstwo u.strz.ega !JObie prawe W'liewatn1&nta pnetar gu M podan ia pnyayn.
3104 -k
na spn.edat samochodów:

re,.

• l ) .,tuk", nr rej. K IG 887G, rok prod. 1987, cena
wywolawua 26.000.000 zł
%) .,tarpan'', nr rej. KIC 8090, rok p rod. I98S, cena wywoławcza 2.1.175.000 zł
Pr7.etarg. odbędzie si~ 20 grudnia 1990 r. o godz. 10
w biurze Oddtiału Terenowego WZWel w Busku Zdroju, ul. Objazdowa 11.
Przystępujący do pn:elargu winni wpłacić wadiu m
w kasie tut. oddziału w wysoko8ci 10 proc. ceny wywoławczej, najpó-lniej w przeddzień pn.etargu.
Samochody motna ogl:~dać w. dmu 19 grudnia 1990
roku w gocbinnch 10-15.
W przypadku niedojścia do skutku I pnetargu, H
przetnrR nicograniC2.0ny odbędzie ~ię ·20 grudnia o
godz. n. 7.nstrzega si<: prawo unie ważnienia przetargu
bez podania przyczyn.
•
3084-k
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KUl'tĘ mteczkanle w Busku..
t«. BIMko a.!ł.
7i654:«
KUPIĘ ml-.k•nlfl
w Kldc:ach. K.lclee 31·30·98 po Ul

.".,,...

KWA -

wy-potyc:uWa .uk.iea.
1\nnW ,.~.

:~o:r~ KlcłM.

~Eiekt.rolllk".

C.W

Hurtowa

~ ezdcl elektronleznf"ell
-. lnlportu. Or6kc tel 50-38.

-~

Klf!'~

DOMOFONY

M6-l"l'.

·~·

U.Xt.AD l"ne.-obu Dcewoa
ul.n.ldal ' Mol•ru n•~wea.
mo&Uwo61: mieaka'"' Obla. oto,
:11-«iG P<'nhk. W!! 38
~Z50·r
.:roREBKl damtlue
s~ll:i
w,.-b6r - Iokleo S'R1'1A" K ielee.
Steninewlen
lA
(<JOQk
G•Uunn.
'fll".u.l·l
MONTA.Z ialut)l aybko la·
nlll :U-45-51
TMI t:
WYKONUJE pomniki t:ranitoowe. Lecnk._ 1.e1 =-n . oo
lod!:.lł

'llz:&ł·;

DOSTA.WCOW boaurll pqs~u·
lru łe. W•,_..wa I:J!J..I:t5
~·k
PO'l'OK.ATA.LOO I
.~Wnteo""
Wroch.w .S. *rytlu 1008
,

-·

HURTOWN IA ód t •eh
,.,.;.
la.tldia. Ra4om, Oluc!l}o wd<a 96
:a i ~~Z·r

INl'OJ\MACJA.

u.łut:te h
~ tosze.-

o

rntorm•dtr.

.OMNI-.

l"lł• . lt l~ł--...

7aOS-r .

dQd••-e

",łADES"

drrwt .

Kieł<"'!' !'11-!!ł-81

PRZ~'l1\ĄJANIE

Anteny

:U-Ił-01'1

-~1-arne

Tli!'IM...-

INll~

łt iet~.

"I'V.!I-r
NAJTANSZY c:uk!er
K•elc:e.
ul. Wanu..-ska łl 'e-1. 41'-14

POMJ 2m

,..lll'l

WYP0tVCZALNI"'

a:

m•tt:""'"·

~·o:e~~~
ATRAKCY.1NI'.:

t'eł~J'

Skuo

dot.rc:b mooet. •l•bek. tct:ar-

Sorzt>tht r łot'l'rl)
11:\cunk6w klll·
nyk6w Radom . PlbudU:'eł!., e .
tel. ll!lll-6t.
:a~r
FANEWKI
kr•Jowe. PJ!:ranlel:rl&, ~itt eyliądr6w. tłQkf.
k6w,

bii.utf!rlł.

płoridonłr6w ,

Ret;en."-ac:Ja waiÓ'W'- ..aYren.o~.
Kił'tc.!. Armii Cu-r-

.. warlbun ...

-lmł.tel .

lllll'>-51

Tf5TO... c

7.A.TRUDN1 !1; 00 nr.e
K"iełce, JI·OS·S..

ltołar

*il.lb.

'1\1471

Z.AMlASZ AMY do lmtniiiU meblow~o. Klł'l,ee. ul. Boo;tuonty6Ka 11
1116Z:c
LPlKAAZ. ..et.try oarił · IIOCUk<uje ~!U 00 pr•ey. Oferty
BO K!ek:e N' 'I'IIIO:S.
't1!103:C
PLAC •J"dJ!fł"t"Uwłc
oen~ Itiele CuL K.r~.~ w.
W•~••7J.ł0-41S-.1~

LIKWIDATOR
PANSTWOWECO QSRODKA MASZVNOWEGO
(w likwid acji')
w STRZAt.KOWIE, k. Radomia, gm. Wolanów
OG LASZA PllZF.TAJlG NIEOGRANICZONY
na spn.cdat lub dzieriawę nieruchomośc i w ct.ę§c łaeh
lub w calości polotonej w Strzałkowie k. Radomia.
Przedmiotem przetar~.ru będT.ie nieruch om~ o paw.
16 ha wraz z hazą produkcyjno-remontową, magazynową i biurową.
Oferty w zalakowanych kapertach prosimy składać
w siedzibie likwidatora POM Strzałków w likwidacji
w terminie dQ dnia 31 ):l:rudnia 1990 r.
Likwidntor zanr7f'J:!l robir prawO uniewll?.ni,...nia
przetl;\'rgu bez podania p~yceyn.
3078-k
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Starość

KOZ/OROZEC (22.XU .-ZO.I.)
f'oczujeu s•ę Olobą me>nipulowaną i b~z uptz«lzemo puestr.voll ą. Olon~o'ł f'a ptosht
lwO/fł

ne

radość

me

.,We,10le ,l'eiJt tycie JtA. - łpleww.l IWI!go
CSOI.!f.U Ludwik Sępolifu;k~.
Bylo to d awno 1 pewnie
nieprawda. Oroi' kldde ltan.,y mAją mało
powodOw
<ro rado4d. Pnyjr.ey)my <~tę
np. t!n afl.BIO wflj pQilMlawor

potem

W wej. kl<l'le c~.. mamy
ty•. ren ·
ei..lt6w ł rmuJii~· (q io ci
ludz;e, którzy jui ot.rz.)'mu}ll
Awiadeu-rua, bowiem zareje..trowanych ,Ie« znaC"%flle
w 1ęcej), Jak do
WJ pory
(!Jhłłl
1S pudnUt br.)
pr~.ewa~.a.ją , zdecydowanie
emer.)'e:. W kraju natom:a•l
z.nrysóV.'UJe 1ię praewaya
ren Cif'tów.
J aki•
w .~
świadczenia Olrz.ymuJą
oi
hldz.te?
dn~cnie około !lł

n•

Jltnlyjtmerrtury llelłł

lya. al pębirn. M tyL • .,.b. Duto. Swlade!l!.('ftia w
wyS<tlt&lieJ • cl Hl ły1. tle
.niliuna zlotJeb ełnym u J"
H.lM ..oby, W lfii.PI• _...
bic:rll}>tcych emt r yłu r y l• b
renty " ' 1raaieacb e4 mi 1Mina d• 1.5 mllio•a alelydl
jflst $453 osoby.
S-. Jadczen~

w -. y~ośri

1,5 do 2 mln rJ otnymu!e
2 4o 1,5
młn zł t22-(lo.flby. Wl~eJ
aii %.5 mln d pubitr• tylko t:i rcncisti-.· lub emer)IO~·. NaJwyi.l.u w
woj.
lth:lt-cklru emtrytura, Jc'c17n" vrn.t~. -."nosl 4,5 mla
ał, nalomill8t śndnla woj,..
widalra- 121.14.! U (reflta
inwalidzka - ~TI.O!O).
ł8fl011Ób, aod

Kł'nl) J <!'me!r)·tury relae
olnymuje w 1VO.J, ILiclee!kira 11.411 os6b (w tym
44.667 \.o
renty , rolne).
$redala wysekoie emeryluiJ Tfl l nej W)'OOIIJ ~!1.!11 d.,
. .~ rt"nly - ~07 .883 :d.

w

crull'ie

"t.r~w

iw~e.uni•

pebll"nJ~ydt

501 1)'1, al

mifilięcz,.ie

do
ie~Jt

41.114!11 CHIÓb. R enty lub emeryt ury rolne w wy.tOkośei od 500 lya:. do m iliona
dutyCh pobiera ~ledwie 17

oeób. Powyżej miJ:ona,
Ie nie więceJ Bit 1,5 mln~
pob.era ill tylko J łlt.()by
WJ'iliZył'b tmer)'lur reln,.ch
• •·o.J, ki t ltck imrtiema.
M te~i~·unie kielecki Odłh.iOił ZUS wypłaca praw1e

115 nuUardów :U re-nt i emerytur. Wrzelloe kumentarze pozwtaw:~am ct"vtelni·

·~·CEZAR\' G.-\TKIP.WlCZ

ci ~optowy TO·
foto/nie / /nl ert:IJ lO ·
puede wuyst~im, o
dóp. eto płlyjemnoścl.

f'topprycj o ~nej osoby war .
lo jest przemy5/enio •
WODNIK (21.1.-11.11.)

nu~a"

~eh epy~le~jl.

zoinlelfesowomo prywof.

puesłoniojq

wodtTNfł.

wodOJWe

Dodotłowe
1C1ięcH:J
łtochę
clę zmęcz(j, o/e okoiq sJę wcu .

ne l po.t.nebne. 1o womo no
łllkfiMI f'otrołtuj ło powCJime,
bo ufłl przrw•ązuie do nich

F ilm

Spotlwme !owonyskie mole wowocowoć in/totnyopi of<ll'flomi zowod~rJ.

w ielką wogę.

. Swiąteczne
•

wo,.,

List, IMI
ueool:ou, ~tl w
drodze. Będzieu uJofysiCII.cioftowo.ny.
lYIY (19.11.-20.111,)
W procy, .,.-11'}0 li to jul pto<Me oolit• plL«li.w:ąle<.u>y, po.
woine zodonJG. Konieano zo.

•

zamteszante
T~

·:m u~r:~~:r::.

Rit 10

dziesiątkę-

e~·-

~olłiem

•ię

.zwłl!

KOIUVfł.E'nlU,

8urtf10

zolic'zo;qc

"-'ł!zelk~e

ZObJłtk i l ołTQkcJI!.
No;inóWSZJł film

z
Gn.nooldów, ,.WKo1
koło.ju", mtoł IWO}(!

rodzin.q
łw.

łfi

JWtTIUE'fł

•a

poc.;ąiJ<u _bidqr:ego roku i
w ri(WII. pt(ciU 11/0(ldn.i pl'ZttlłiÓił U ml11. d«o-rów zv!Jku.
T e •Ie lkiwł, IN w cJiklu • W
krzJłW~ zwiefcUułle" )e1t to
komedio: 'lłlljzabawuie #zo. , Mi..cruj 1Qwkpiwojąco •merlł
WW!go.lomt~
2łJ,duftnloill"

kaUkk Pf'Z\'WOTJI:
•ię,

fifiCUiotOflWintę.

~ęć

zobllł•atędo ...

•144l'-"
· P••
.ao.nu,
Uciti.JI('h
,ęc

wncth:q

rvodzięti)O

go.łd

z bli:i-

~ i rlaiszej rodzin11,
fOł OWU~ OIIZOI0.11UIJ:ięce.

ało.Wftoicią Jw1ę1 o

;e.-

:mu1!'1110lłl/ Hmochód. kh
dll nllf1l t{'lmt ż~iowvm 1tft

f od.Ztnica.

pray-

Zom~HUMI

girto.ndłl Z

tu,e

ą

Ho.iegó Nolł(ljWI~

•34. z moii lwJ1Ch choinkt,

ołi.qgnięcie · sukcesu i
z.onn,ponoWaltkt
'"-'*1/'flłRo.towł
PI"".ZI!'dstowicie"it wspókZIIII.,C/1.
mie•~czo.lł, Wł/('l1ou:an..: w kuł
eoae dla leletl'!Zji, 1q l)(lłup!dl
,i zd:tt'f'innto.li. ole ... ~zęUf
\Oł W tym pte-r\01::-wm fi.l.mw
łP(dzoli wokac;Je prZ€m.unzojąc
w um.oc"hodzv
SlalłJ'
ZJednoczone, 011 do,rclwu! Co
fontbnl/czn.ego mu>jsco.
rozrvwch: .,W4lleJ1 Worid", moctłO_ .reklomoU'cnll'go
te
l.elewt.;.jt W dTUQrm t-i!mze .z lej
reru - .. F.:urope;siC..e Wilka-

Muzyka

zopn.owoii

l:dcłlhmnk

M

okre1 Jwi4t Bożego NCI.fodze"'14 UJ/u.n.dowoii kinom film
140jh:•p.ej prz~tG;qcJI do tł/Ch
dni: .,W KRZYY.'YM ZWIERCIADLE WITAJ .SW. AUKOt.AJU". Jest te miła ftie"•pc>d ::ionJca Cla
k:i.nomo~
h1.łu qc.,cł1 komedie.
W rokll. 1183 poWitał ~
UJI z •erli obrazów ,.W krzw\D\fTA. Zwfl!'rclodit,., ktÓTI!'fiCI NJillltrami bł/la rodzina. G rNłiJOidó tc, łllpó'Wi repr.u:entcu•ri .-mcr!łkot'ukłcft. ki•• Jfodak:JI : 1ueiie a.urabio:jqc11 afci te, mt'tlko - goJporiJIIli doWlOU.ICI z preteiLłjomi, thu6)ko
~OiłfljąCJICh dZlf:et,
Comele
~
przedmidCi\4, regu.!orrlic

Z0

•.q,r-

IJIIIIłCOmf

.to.rOwek, w ogródku mo bi/Ć
Mo. łhkołoj łOIUOCh
Zli-

JITZęZOiłl/Ch 10 udć
renifefOW... To- W4%11$tk O "owoo'IIJI!
CJOrom.ne i błlrd.to •m~es::ne
.zo.mU"uonte W rcU glównej
~11luje- Mjpopularnff'JsZI/
~
becme lfomtl(
amer}lko'lł\ki,
Ckeov Cllose (.,Szp~ll UICJI
,ok nlli"J. W •u""'-' pcmed

dobrr1 roz'llwki no iwi(IO, u na .::nac::-

półton!'
"ltte

pr.::ccit':t

USA.

J

•

godzrlłJI

ubóŻ3::E'

ni.:!:

te

Uę uporoł.

lłia

Pod

wrarłomoSć

łon. ec

tygod.

' przynouqco
FfnanJe dóbrei
BARAN (21.111.-20.IY.)
•
Dodatkowe zo/ęcia w procy.
•eilefy, bez konykl motmioloych. 8ęlhie1oz lnUI.ial evetgicrnie/ driolał, by up«oł ,;4
M wursłlrim. W Jf)fOWOCh Plfwotnych, ;.ili •• Mnien/u Wf!·
go po~ępowoni01 ueh dę
sałysłm:cję.

obsolułno ~sko, htl ~ojoml,
l:tlisłl-e osoby nie zec;hcą
dę lo/e-towot,

oni

d/Uit>i

avx

121.tv.-:zo.Y.1

Nie~y. netwowe

et-

biorą_ QÓł"ll

rkol. &no.,
rtad 10nqdltiem.

Krylyl.ujeu lftnrch. • ,.,. widzisz swoich njedociągm.<;. f'e
ror ł:ole+nr wyslryochf!lęły .roslo·
lliuz rta dudka. 1'010, o byS
UOIIJrrtiaJ, Je oiOCJenie powlllzobiegtX o ....,oje WJ.9I~•
o nie odwrolnie. Wylroi wJę.
cej amblciil
BLIŻNIĘTA (21 .V.-21.Vl.)
Wl:rórce ułlwo/,u w fJIOCf
-oją dobtq pozycję, pomnotyu dochody i będaeu mógł
spoczął no
10 długo/

louroch. Byle rne
lrr>iony, o których
myiliu, nie nosląpiq tok Jtyb-

J.o.

Pomyśl

o

pnyjodołcxh,

których zoni«ibuje1oz i w ;....,ę.
lo popro~ ich no /gomp4;e w•nc.

L!W (2l.YII.-23.YIII.)
PodełftWi W!l.lłeclnł!

driolalllf!

w 1eolizocji --,.ch p/011ów. N•e
się zn,echęciC,

o 11a e/N.
ly me bed#eH d/uoo e.ekol.
lhouloj na Jowltlnł.tów l
wda j się w spory, Pod łoniec
lyflod!IIO n/eoclełiwane spoi.
doj

*

łonie

mole

łonie

z l•mj Downa ttle wi.

"''e/e lm•t:nlt w
twoim iy<iu zawodowym Spof.
dbollyrrt
(2~.YIII .-23.1 X;)

P'ANNA

W,spółprocowt'lfC"y

pomogq eJ

podjąć deąz;.
l pueiDmoł
opory, Sporna sp1owoa ~/cxu
Je się wł tólce l będlieu 1 lego
~odowol011y. Wielu 6 spnyia.
z Jowlstniłów "'c sobie nu!!
rób. W domu }t»oj inwlłllyoc/o

poch/Ot'llfJ spOfą CJę:ić oucręd
111e było

"oki. UwoioJ, oby
łlopolu/

WAGA

(2~JX .-2J. X.)

Ou.to 1mion w 1Nfi<Y, łt•ełfo.

M miCO lilfml/ąct:, Nie dow04 l

wicxy ffle tprawdzonyfll pogloo-~
Hrnl JCoricowe dro lyflodn.O
pod
~Mn
er~~gictnrch
rhlołori l ~h wydod<Ótttll, bo
.. jut pueciei lw-1.0. SOIRO-

~~r:~~. :::r:.r:--~~~~e~ l

mmolleue zopomoniu e J.lopo .
l a r: h

SKORI"tON

łU.X.-22. XI.)

Ptopo~yc,o

1ml0łł

łu,s1ąco

Gądi jed11 olt. #ołwowtetny.
O.obo, .tlcioto je W'f'II.WC, me !
~to leiy do
s«:zegól~~o~e solodlł'(Ch. Um.e/eł~ pmtepcwon•e
z paecntomiłoml, Ie poJowo
tvkesu. Tetoz pora PIO łon
łr~ne
tounowy. wyclq9"fJ z
noch jolr II0,...•4Cef •ouyjc:i
Soju11mł6w uli'Aoi
t(lł.i e "
rodzit'lle.
STRZELEC (23.XI.-21.XII.)

Nte

log><·~ ""~-l

e<eu "'eporGlllmiOIUO. f'ne_d
' ........
"' JlOIUO ..tiO
•• poprawę
• ..
lóbq
duza
brtu. f'11edysłuluł ją ;.ednok
w roch•nnym IJion•e, o potem

imrolo podefmil

dJJol~·e.

'fADF.USZ WIĄCF.:K

c-moll), wmykając tym
fłl
mym jakby w~~pnq pre:umt.ację 1wych artyltyanych flY).:tliwokt A Ie m()i:liwośd okaz.aly sl~ bard~ W izec hl t z o n n e.
Toma~z
Sz.red ..r
&da}(! •1ę c~uć dobne l •wobodnle :wrówno w klaayc .. ,
jak l w muzyCe romAntyez.n;:oj
-jakie n.adka to t.dolnc~l
D.1wno 1loie 11\K:halem z l.akl\

u1.yka W olla:aft~:a Am•d cus:aa Mozarla je!!ł papierk.lem
lakmusowy;':"'
k:-M.dej ork!e.;try, kai..dego lONty l d yrygenta. W mulł,'l ce
Mozarta, jak pod. mikrelf"kopem, wychodur, na jaw ~YIIo
k le mankamenty wat'l':ttatu.,
nledOfltaUti talentu i muz..rll:aiiM>Ścl, zły lifTlak arty~yczny.
l inne mu1:)'n:r"le wady, ~
zówno te wrodWOC", jak 1 llf.byte,_ Tomau Szrt-dt'r dotychc:tal n ie m:al moiliw&~cl
pn.y~ctą muz.yltj M ozarzaprezentowania .slę k1elecluej
ta w WJkmmmu ork .estry k IIC·
publiczności w i n s t r u m l! nłeck.icj fllh.li'ITIIIJUI!
taJnej muz.yce M o:tarta (w
.,Requtem", ktćrym d)TygoJu11 uv.ertura d n I"JP- ..Czo.wal w dn. 28---30 paid:uern.rodz.lej.~kl flet" oduuilt"if,ółla 11(
ka br. Ol'klestra odr;rywa mWft,'COl 2.t.'p10ll-'tf"'-·W'k<i
doIę drugoplanową). l dop.ero 14
kl adnMelq w wykunan1u SlClil'-r;rudnia br. nef klcleekil!j ftl·
~!616w J n]ache-Ul&'('.ą W~T:IZU.
harmonii wystąpił z mom»f!:raMl~•r:rem arch:l<'ktoniki
lt!lk
f!cznym Mozartowokim Pf'f)wainej w klasycUl.vlh .,bi t·
cramem (uv.-ertura do op.
dOwlnch''t) ołlanł ''"- Tuman
,.C:z.arodz.;ej~ki fl-et",
Konc-~~
Sveder w słynneJ S)·mfonł.i
g·rn.Jll, KV ~50. Pudk r c<li.lJ:tc
lkn.ypcowy A~ ur. S)'MfomoOI

M

Iem ~no lroncenUocja l rJo.
pilnoworUe wszyutic'h ucre.góIOw. VI iy<ut osobistym komplił.ocje, z łlótymi som llll.llllisl

RAIC (22.VI.-22.YII.)
W procy ,of<,ej rO'In•es:o~~o~e.
1pory. Ktoi będr•t: Jlorol s•ę
oborcryt creb•eo s.. oom b• DA em
doł.lodnoS.c/ i łompel•ncil f'ołónou JedncM
puecN.nok•
dopmcll swego. Wyiol w ęce1
enerf1•• w sptowoch osobid)'Ch
f'omyilne wiodomości z dolełich W/on i poptr-a -fiO)<IIh
łow 10drin11ych

odro:bn<Ać wyrazl"wą ka!dej 1:
ez~i.ci, zadbal równoueśnie o iCh wznjcmne :Utarmonlzowil.nie, o UZ)'>kaniC! t-ł!!klu "jedno~cl
w róinorodnnści". Gr-nlulac}e
nall!'lą ti<:
teł ork;estru kieleckiej filharmonii. l nie blko dlatego, it'
r;nl.la t•ysto f swobodnte, al~
pru·de w~1:y•tkim dlalt'go. te
n<~sza (;l'k le.!!\r a z.attin:o r ó 1.-

czteret·h

Mozart
brz.m1et1ie. • :r uk a~ wla--c.~~o ttmbrl:!, na.ib.-'lf"dz.iej adt!kW« Ioegu du tly.
lu epulu •

11 i c o wać

&>nslł\'Ją proęra.mu byl mil
chiutkt, wyb·uue uWnlntnnl'
sknn>e-«. Barlek .Nb.lol W"'011 stylowo 1 błyakO'th
w:e Konct'rł ~kl'1)'p((IW)" A-dur
MQzarta, demonstruJ-lC dul..ł
I'Wilbodę
techniCU14
l riiCI
mmej~ze
obve~e
t'htraOOw ....
1 rut" dz.! WJ'Iego - Jti-lt:I.RJ ;~.rkon;.~l

http://sbc.wbp.kielce.pl

ty-\a mo jut za .obą hune
W.)'lll.f:I>Y estradowe i sukc~y
na o&ólnopulsk;ch , mil:dzyoarodowych kunkur-ach •kn.yp..
cowych! Bartek N!zioł }ł-st
tym. o ktOrym ~ie mówi, ie
..urodztl 11<; 1:e ~krzypc;un:'".
C11y $tanie -i.; arty~tq. {l kli'lrym bo;dz1e ~~~ mówllo, :U: Jot<~t
indywlduall'lłl\t'

ą

pA-

k>~it' cza~.

l wnyJtko b~ In by p1ęłtn e,
(!dyby n..e jcdno· .,<~Ił'", OtnL
n c lllt pum<lfi:,ą fraki , wykrochmahone kł>s1:ule ork.t'"l'ITf,

me

n.e

tw,ozdki
"tradą. a

pon1•>ł!Oł
zaw.e~-wne

tt"b:rfW'

no.d

._,_

n.~~wet noup~<:kll:t'J~.ta

kreacJ;~

"..tfl:złlr•,wa

daNCt'j

koncl!'r~y

ł.af><•WI.ł

Z..ril
Z:tm.~kltj-Pltbich. }ezeh n;, ·<ł11, w leiOrd -lueho 1 ~ mJ"l)"k>
będ11e
bru d n,,,
A
l.łlk b)ło na ""lal111m korn.o·rCI~

•

~~NI~c

nulo "'li

f".d

nr~:un_ Z4ft.YtDjlJC)' p~t:h
bl<o•l•, C~kawr kiNiy podlut~.a

~Ali

teatrahK'J

kit'leckH' I"<l
WDK ~PQLkal.i '"f; ust....ln.o Z
r.dk.ur~ttm, w<Jodą l 'ZClutkq'l'
1\UROSLAW NIZIUIUlkJ

Sf~O WO

STRONA l

..........................................
E
Flnaa

r.

_M~~k.l .. IP. •

o.o.

Złdona Gira

Oc:l-.uJemT ofert

Zglos.7l'nia:

E

E

LeL

HURTOWNIA
KOŃSKIE, ul. BROWi\RNA 40A
tol. 22-18 lub 22-17, tlx 06133086.
78334-g

....a.JU.-L' ' ' ' ' ' ' ' ' l ' ' ' ''l.A...A...I...'' ' ' 1 ' ' ' ' ' ' 1 ' ' ' - 1

-·

pod N'

wewtt., U, U.

cięgla SPRZEDA2.

PW-11 .,V Il'rlED" S.A.

14.000 xl mb.
KIELCE ZZ0-15

,.,....

w GODZ.. 1~1T
NAJLEPSZR. NAJNOWSZE. NAJ'TA~SZKI
lett.w7 do odbioru lel~whJI .. klibraeJ 1 ul. "utn"
Oł'ERUJI

~,~~ ~~··~ie:~::..-:::e·,:.':H~:
dehdeą ł'lLM.Nł.'T.

PartJ"SU~Uw

~11,

cc

DZIANINA
FUTERKOWA ,.MIS"

w KIELCACD, pl. ParlJ'iiUil6'f' li., I•L -łC"J . tt

SKUPT:
KlUCH. pl
70076--lt

NuM

---1
.EWAPOL"
ap6łka t o.o.
w KIELCACli
KUPI
samodlody osobowo
marki .. wolea"

PROWADZI SI'RZEDAZ llURTO\VĄ
.
OWOCOW CYTRUSOWYCli ; KAWY
po najr~iinyrh c:enach
Ow<Ke ~prowadzane są be.zrośrcdnio z plaotarjl.

l

LUDU

u=:,

OKAZJA
'f7lb
końca ...
b Opia w FSS
..Polmo-SllL.. , Kieł
co, al. Zapańska Z7
po ohaiiouych eeaaeh
pnyeaepld
rolnkae
l-osiowe P-2:30 •
b& J: toD. onz
MCmenłJ ugrodzealo..._
'19842-g

a.

l .. 08Til0WU:C. IJ!Iei'Ob T
ZAraASZAMY

!T\ PLUSEVER uo
~OBUWIE złMPOKrU
BIURO HANDLOWE WAB.SZAWA
uLE.PLATER20 td,216-8łł

HURTOWNIA OBUWIA

POL&CA
w olwleJ IPUKDAIY

2947-k

TAJLANDIA

l

w1ea.

..n.nnur
ta.,-dl arbllal6w.

............................. -·:---·-····--·-~

........

SPODNI- sprziBiż llrtowa l
ceny

koołw.reacyjne

Rl\OOM, lel lt-44-13

!

MOOtU.aMIIIOLO'l'OW
. . * k• •

f

&AllA WIU

r·~~

nrao,-

,.Mate" IM~

LAiill'.:l CBODf&()Wit

CODZ. 8-tS

Jl'f\M•łlr;"Jl

........ ILACIC

.WINMJ

~43-r

.................................... i

i •••••••••••• •••••

.,BLACK CAT" s p. 1: o.o.
URUCIIOMILO SKLEPY ~
,.CATLAND"
BKAN'l:Y
St•OtYWCZEJ
i PRZEMYSf.A)WF.J
OBUWIE, ODZIEZ SI<OBZANA ,
SZKLO OZDOBNE
• w KJ ELCACII , ul. S IEN KJEWJCZl\ 51
ZAPR .\ SZAMY sz.erokq k li ente lę o ferując bogaty
asortyment artykułów pochodzcma kraJowego i
zagranacz.nego, przystępne ccoy oraz uprujma
obs ługa
79781 -g..

SKLł~P

,.MIKO"

KIELCE.
ul. Midciewloa 5

..........................................
ROilZfNI F.

Zmarłego

kolec-i ElJWAROA. GWWACKIECO

IIURTOWNIA

wi~leln.iet:<t cdonb &ad,- Nad~ ło;Pifdliela.i .c~:u. ....
noaq:o med ll lela 4t~ltti-tl r •bltl LudoweJ, ochaalnt ~

ASJuci dla

JUełec-nJo.,.,.R

orn

wido~

o4saalu.nu

&pwł·

AR.TVKULOW
St-OZYWCZYCII

dliełąJ'łllJ """"'*"~co w.,.Oicute-ia·

aki&P.ilt nda., -~·- tl,...,.-kąa. ~lak p. l pr.a.o.wnie,- l!łrild'l.łe'-"i łtumieoiloiesej ~Wie.łOtna.U•
wa" Kioeke

••,

.,

..

PIONKJ,
UL. Dl'jCOWA l 6
tel. 124-IL4~.

31~
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t.OO l
StO

,L.,_i

-..

~N~~----'~----------------------------------s_c_o__w_o__,_.u~o~u-------------------------------- ~'hUNA,

CO, GDZIE, KIEDY?
APT !:KA

&kina 11PAI'łi!ITWOWY

fM . &.
u.lee<7DD7 (.ze.-

sport-~·.,

W

U, 11,. 15.•

l

11)1).

W"LO:~r~OWA
DOm

Pl~c:.

Ku.IUley -

~ sport :".:~:

Legia- Sampdorial
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"Dolflolor" i niewiele ro tulflłefl'!. Tu lerenr brvtto, łoili ne"o, 'J.nOw siei: ,.usług podstowo."ch", ktOrej lokiruni-e nie ma. Tok
noprowdę , to 1ie1q si4J cttery no nerworro Jotnouone punkciki.
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li toklch, ldóre pozostojq w wiew~hndd o J:tldL T.H , a u.· ... czystvm uiylko...,oniu spOtdzlelnl.
eh .. obi ~t t a.!l.
ębuory brutto lo te miejsca no
obn:etoch, będqce w g estii miot.
to. 0blehy toworzyuqce no pło ·
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IOUNA SMOftAWSKA

e

Na

Krajewy Ketnlt,.ł " yloe r ·
T .....,..,.. Maae~lr,.łlii'Ce,
w K ił" l ,.arh upn-

rsy

lk-lu·alu ra

,.. ..,,..,tłllrh

.fta

nlntrrł"50~·•·

Jaja z jajami

}r:!n::0..~';;.}/! ~ di=~-:'P~tlb';:..~~łyM~':,~;r,; wwyn~~
0

Moenkoilcom
SłoneClnego
WLgO!Io opadają jui ręce. l nie
tył'o Bo oto no kwadronJ prted
W igilią. w samym irodku iwiq.
te~::Enych ponqdków
tnOw nie
moją wody l Bo, i:eby to byl $pO·
rodvctny przypc.dek, moie by się
t tyrn POgochiłi. W koMu o .
worio termlnu nie wybiera. Ale
jeM pollctylo Jedno z nouych
CIJtelnie~ck, to soę zdorto Jui 9

.

~-

/(rlograrn Or{eehOw wloWUch •rzedowono po 25 I)"S. zl, o guyblr/
suuone od /S de 50 /)'$. zer ,_"eł, Smie-łono wiejslro ,.chodu/o·
po 4 tysiące zo slo/Czele. o mm/o od S600 do 6500 :1.
·

o yell.,. "'"''"'•nłe ·~··ll~•r Jił·
•" Unii Urn••kł"aiJ flllld ~ p•·
bcr łl

"·

7.it'"llił.~kif'ot• .

11 tun._uot• .

• WD K tapruu 30 t•no.
•
1::001:. III :.a ~lctak.l
,.Melflń·
kiemu cwia"«!kę E ni,.bło. tt."'ll
śpkw~cra na lkoie Narodtente".

Nojbotdlifłj bulwer~owoło /ednolr eeno jol•*· Mimo U oni w słffł·
poclt, oni tym borddej no lo1gu /eh · 11le btoku/fł, jedno •oszlowolo
l JSO zł, o lloliol~ li o: i to.l:ie zo l 400 i 1.500. Ied n)' m słowem, Jojia
sur wkleidoi
{bos)

Posucha
w tym roku. A ieby bylo -

fGt

1

d/u j)Oristw--rm, pOinieJ ,orywofn~rn, o !Joząry lei nie poz(N.
to/., w /yle. Pr~ede wuysfłitft 1t0 lorgu poit:rWilo, $/ę sporo gęsi. za
.S.!Ote iqdęJno, o4_ 55 '11o 6S l"f.ł. (w zoleinok) od wo.gil, Czyli mniej
W•lfCe/ ty/e, co w sł/epoch rnfęsnyc h, gdlle eeno zo l łtg ose~/uje w
gronieoch l/ tys. Droifrl /ic.lono zer indył.l: iywo d'or:hodlil"f nowel
do 100 tys., roS Ie oskubone 1 wypotrouone po 60-30 łys. Schob3 4 lys. zł zo łffogtam, wolowino bez lioicł - 23 /)'1., o I'Otoolow. -

zloślł·
WojewO~ tkim l"n.odsię ·

n•e wiem, dowcipn;el cty
••~i

-

w

bio mwie Wodoeiq,Ow i KonoJi.
~oeji dowiedzfeli ••ę, .i.e wsryst·
ko je$1 w porrodku, bo podje·
chaty beczkowaty. Gdrieł - p, .
tojq łię lokatorzy. bo nic tokte·
qo w os;edtu tnaleiC n'e mogli.

Chvbo t. byt, to samochod, Wtd.lłO

e

nia

Oodojm.,, łe w podobnej sy·
tuocj! rnolelll si4ł moeu~ońcy os.edto Swlętokrtysk!ego. Zobrok·
lo
wody Jui w ponied1lołe.k,
w pói:nych gochinach wlecror·
nyc h
{bosi

to"'

Jawego Policji w Kicll'ach. plac
l, pakó] nr 6 lub

Komunikaty
policji
.M~ezyzna,

Nu~podletlołc,
29 ~;'9

lei

e
k1.1

któr,. !l lierp.

1900r.około

~z.18311

w

ntnymanet~~o

mętuyanę,

pnN>I.ony jelit o usoblirl.e ;r.tl(l!t"Lenle
sit: do Komisariatu K"ol~

lttó~

:'IIJ.XI.I990 ,_
aodr.. 16.~5 • 17.00

w KleJcachakleple GS
..SCII" nr :!: lpoiywczo.mono·
palowym wid:dalv dw~h mJo.
dych fltf;.I:C'7yt;a -w komlniarkaC"h
na twarzach llC"iCkllacyeh ul.
, ParlRk z, pronooe aą o konla.k~
tcl. z Komenda Rejouowa Po..
ticli w Ki!L'luch t:ony ul. Snia.
deo.·kich 12·1~. tfl"l. 29-:!:t.!. S.!JS
PĄńskl,.j

Rtt~loconię:

lundu dworu PK.P
Ktelce.
pnekat.al
:r:naleziony
prut
nLeJO portte.l, kolq'ru bruowe·
go
pollejantowl. któr'll" prowa-

d1:il

O.Oby,

pomi.::d~Y

na ul

pny

pudi)!Jula się wszystkim. Dzieci ~orąco okla~ki·
wll"ly vqk11nawcbw nte;~.wykle J;łar'ł'nego i lntcresU)<jcegO p~d·
libwtellla ,.Malenkicmu ~~cwlaz.dk«: :r: nieba" - ZC$pól Ph:snl [
Tuftctt ~.Krelce'', tcspol ~Małe Klelcz.anld .. oraz "ZeJpół teatral-

~~.!:~~~~~-k~!:~k~•~uw:r~~~~nr~J~~a n!~::, ~=={~~1 :~:

ue pyt.inia l u"':"a~;l (np. jeden z. chłopców zauwatyl, te au«'o·
Ie ;wit;tcJ rudzut.Y wy~:,l~daJ<i ln.ac:r:ej nit nu obraz.ku: innl'
dz.t.t:"Ci brały turonia UL smnka'l. bylem W'i«:c ciekaw, które
.:leCIU' najb9rdziej utkwi!} młl')(łym widuun w pamit:cL
ARTUH I.AT tO· Nft/bMthie1 J)Odobalo mt llę ,..-t'ltO t
ncurerzam/. Wredv. Dd11 bud;;:;.
h ~~ u uu. lJI,łli borcl:o :tt·
!.J.cu""" Prucl&tawłł'"nut b)IIO w
OfJÓ'fl bordto fod1t# 1

KAR.()LINA /,AT tl·
ł Plit • .!llłf']~i !ł11ll

Naj•

d:iod!U!~

l

ll:'h l'llll"'c wolcót lt,..,.
m!JCko VieJ:kom w Z~tg11ool.
.lk•l i mcrwJ,!\1 n1: bJrłnm
w
w prttwrł:iwym teatru•
l!oo.bcia.

KO,VH.AD. LAT 7: Pnedsło·
bl/10 dolmt. JIL'd=nttfl
bord.;o IUJm wsz11Stkim .tma- ·
ki'Jt.

• u•rł'ltic

Po pastoralce
OCzekiw.Jio
bowtem d7.teci pny.if:cfC, ufundowaz"IC rr7.et kilka rirm (.. K~·
mex" ... Brpo'IO.·er" ..Stwrter World - Bu.~ine~s"l Stotv z
flOCJę~tunk!cm ustf\wiono 1l. w
tru.oer.· sahach WDK . gdyl.

o

Poznać firmę

ltth ......

Pierwszy raz . byłom w teatrze ...
Past•orałka

12.00 K

W SO li ,.Tę.-n" pn,.oł .~ .. lęh.rnl.'

.ęl~zo. ~

komiukown - nie
porl-.i~·~c!la ponad dWu-.tu rljoi·
łych Jo'cl l Ich rodJ1c6w kló
ny -na
uied7;zclne spotkaru e
pnyje<:hati t. całeJ Klclccc:;,r.,-~
ny.- lmprN.a b.vla wielką ;a.
trakcJą, ncug6Jnte dla tych
dzieci
kl6re m/(':s%kają TU
wsi Wrde dzieci, jak jcd~n.l
stolctnla K arohna. po r>n:

~~~ts~!~~b·:,(':~::r~~: ~;=
wo"
Dyrektor WOK, AndrtrJ U&·
""'I n poinformował mu e t.aok'~- te jut w drUłlt'j połowie.
stycr.nt;~ :r:o111.8nie
:r:orcw.ni:t/Jwanll ub<~wa choinkowa dl<~
dt.tecl S(ll'(:ialneJ troski
na
kt6r11 Jut trrat zapru~~ dz•e·
CI l Ich OJ>irkun6w
PAWEt. C HMII': l.NICKI

• Dhawi>tuo
C>tWnll, łe

OlO
,.,.

• •c

jf:•~nł"

nie· ~k

pryw•I)"U~~
l 't111UI•
:. .... rt)·lllł"niU W
tWr:tUOitYt l!i
lł ltW"

Uun•

5klepa<'h

O~toł~tfl

teu·

K l., r ~ z p;o .. lhort6w. w któ•
nmł:..,. kupił łfw-U.
cu.~ł"m
e~tlhlrnnle
....-utbandaoe
~
h~ ndl ~twr
t f' rotl~Ve Lflline
l.
ol<e noo·t ej

rye h

TyiOt·

lu•lrjn., pl;o rówkl

O•

<•

:':.i"fy :::~~- u~~~~:~r:",.;:~o::;
!W'I~<!o.tku
ll tHolaman ... IM"~ ul.
:,.~;cf·..~:! ..:;:~....:~r..~. ~%'::;·

'*>·u ....U
lllnif'..-.;o

't firn~> .,l'.lt51nr"lja~ 7.hi·
Ko,h. w Jltlepfe •rzy 111.

l"iolrk<>"'~k lf'j" lf'OUuoł

OWO
Słumrn

al,

F'ot. !t. KrocuL-

1.3.00

po szyldzie

]3.30

lllo~ .. ••

ldełltriw

No .. ~
t b ~u.,lll

pb~6wltl

ltlleot1o,..

llhllf'•11C11Dh0

-

ell!k t•w-

Ur.lepu

·~tl

'""f')łdf'l <l

C.0

pny

r..ł..

węołlllliaUkiU•

w.u .....Jklf'!, uo ,.• .,">·~h u•u
....... ..,.,, ... rnku.
,,.,,.. u~·Jiąw•n" ł1erll

.,....,...w ..

p6w

~·~""

.

':;:o;o ::s\!~~·';!:

fiOuftlnego Ut Ił •••••lone
l "f2 · 51 łat ł1 łt2 f),
chioł "'"'""' i onlotmocłl U3 ł5, tPOrłu 1117 42 dtiol toc1nołei
• uyteln••-i U J - 25 ; tedo•clo 1t!K- 520· "- 502 O liure
Ogtoue" U8 5I.
.
lłfOf,CCJ" W lłAOOMIU : 2ł·600 Rodom, 111. Sł-c•iet• l,
Ul )6 2901..

Red . dyi:ur"r - J.łnnta
Morek Mocłqgow.ski

http://sbc.wbp.kielce.pl

Maj•ka,

.
.

te.lO.

c

11..30 (

17.~.

1.1.10

Nlłoktif ł72 - 55 ; drioły r publiCfSłfCU•t

t-lł!IOnf

'

l6." (

16.00 V

- lti.IO,

16..50 [

ledoklar O'locretn, - Jodwito Corolnok.
•d•et redokt li 25 tSl Cielce 12 słlr.

dotroro

J
15.30 l

,.,...,..,.,. ,. tnp(or Ilu •"!"" "~

póllu~y.

..... ~.

=~::o ;::..e~!.

Ił

14.00 ł
•
t•
J4..35 li
1~.00

lo:O.PtiiOWf'

talt!e

nie
utlUI,dthn)"lnl orit r rn•,.l
1
PY III • IIt l. .htlell Z taajrlf'luw ... r r '-

aarhęo;:a

"zc
p

ulutot. ... ~4w, ""'•·
pJiu nlry,
tlri\lt.aluy
,. n on• lrl " pny ul. l'ltenkle""'"'""
ku~'>.'l
lo .. ,.,• .,, lrok~u...,wronr..
.,.. 1:

11.30 .,!

ne-ctł.

Hpeu•wy -

~ Ul.l5

.....
U30

~

bYZURUJĄCA:

AP"ti:KA
Z-idflłl

łi1-7U.
IlONSiliłO

11- tel

._INO

" PII"C••"- .,Uocowie ._

J~szcze

a:~~lenl"

-USA. 1.. 12, 1- lt.• l 17.:11.

WLO~~~~OWĄ

~

dwa dni ·

00 ullaiiutn.l a ,,_,__aa.la aa
aajlł'JI<UJC b 1.awodałll.6w • ..,.,~
t•w DIOlGrowycb młal•ał'łO ..__
leotła pa&..l-ały tyllla • •• •m.
Terrrun --mija 2:0 cruón la br.
Pracownicy ZO PZMot. tromadl-.11 a.iln~l' lr.arUtJ poo&Wwe.
llcą tlc.y na uwodu\ko)ow a
li-'ODQQł' ~ dl'Jeń
przy~
nowe P r:t88Ylk.l. Pr.-."1m:1 W1ę<:
~~G~plesz.yt llie & wydaniem lru.
ponów do ZO P"~Mot. w KJelcacb, ul • .Swt('tok.r:eylłka 10.
Pn:ypomlnamy- ł.c na ucz.e.ł .
nlk6w ptebi~ytu czekaj~: błlńk 1
5---lltrowe : olejem _te:na) ...
ll:ornpl d y II.Jue:r.y
SRmocb.odo.
wyc.h,
naCJ"(ldy-nleapodtl&nti
upominki jubłleu.no._, P'LM~
Warto wy&łat ka.rtket

nl.-ea.ynn~

llulw.-,. -

.
L

l.

Czy spartakiady
są potrzebne
r• fi1Z1/

ka::d•J fll'l.,....<*"'~U,
JW%01P<IdGJ4, o-o--

rOMrpc~n~C11

wlent ·"""lo liro dbd o

c~

1-.(oMnG~

dlo f>Gitępn.,.:ll polro/011\.

f'o-ttdoł1 "roczvsr~ lm·
lpot'IÓ\0 mofMo-

prolilii fud:-1

~·~~=:f:~~:{,~
r.go

•P<>r1U 1D Klelcclelł 1
ltd<Jcmdv../f'(Jorctd:nl~f.U1D
nacll

pl<!rtDJ~.f'_lf<:llłllii.WCII
1!WłOCVkl<lc/l

M

... In.

poUIOj.,.n !fCI\
kłgo/1

1~

.JIIiltcOt"Siri.
K•n!eu::~kl,
l»-<~cłoiJnłNkowi<lł1Die/ul"_.

Jubileus ze

i TELEWIZJA
11..0& " De
Gaull•
~
wy.r.wa.okl" la...o.tJ- ,.Su·
rapDobłikr' - . ..
..ert.l
blofraN.czny prod..

"-

23.0CWia6oomok.l~
:r. ~·
~llr:c:Ji irato-

23.1!1 "Rozmowy

-

proc.-m

Uetlej

.

T.l5

Wlado:nolk! por•nn~
,.Oomo'l'·e pr"lA.'dS'r.kole~
,,VIva la vle" W.m
la.b.Pf'O<!.fr.
lt.H-1$.$5 Tel~wlxja dukU;yJ·

..

12J)0 Kr,JVtonlm
,,.KMo"
0"'-!lwald Jol!O
"Sy! wetłl..i hiatory~meM
Uiąie JÓU'f Poniatow.-ld
łt"OdowUko -

12..30

~i e

!.3.00 Cx.lowlek l

Z!~~ii0Sln08U

!3.30 IIIAo.-iaHJl6
.

pnyad~t Agruak"oła
ł.ytkowanle

pneszloloe

-

Pr.nteon rodu
-

M.i.ęm•

u.-

drobkl
J<r.315 Rolniczy !ilm Ooiwie.towy
- Odmlany jabłoni
1~.00 Język niemiecki (16)

l!i.lO Un-iw~raytet Naun.ycie1Bkl

..

Folsila emf.a:r.a.cj.a -

.-.....

li&ie.

16.55 Procr•m dn1a

16.00 Wladomołel poopołudn!o16.10 .. Vi<l<loo-lop"
111.20KJ.no na6tola.t.kbw:

•.DI'o-

~t& Ita.lli"- &n ~

..

sb.

Hl.-50 Ota
młodych
..Sa.n.. o aoble"

wkb.6w:

17.1 ~

"Te l-xpre."
17.30 ,.O"iule&" - procudu T~o'
dł.'U$%a J aci!wic:za
17.~ .,10 m.l.i:lut'•
18.10 ,,Kiinilriazd.roW(>o(oozlowl..
ka"
lł.3(1 "Tn;y k.....-..d~" - ~
&uln rnport<erów
~1•.15 Dobranoc::: .,Wod.Qik &u...arclt l joe.go.t.w"
lł30W~

211.1)11 .. Viva la vle'"-tilm prod.
t.r.~i&Moe-rk:tioo(l". prod..

. lłM- 107 Jnin.)

T•l••bJ•

h.lac..s.~

Uni'9>~D)'

ti:IOdnUc6tn.

bl~roiclego

Jvl P<)Ckral ju~
aJ><)Cio:C1JIIa aglo-

uono fWW<! ncuwlslo:a,
ralot11ci•IIKK.ilf.

na....,

"""""""'J<ł

.u... u ....J

ras.~mon~

lvdzt

<Jzlcdd"'" •parhl.

•~>

n.lowej
P&DoOram.a Oni•
1.10 .. UI!oa 502.amoil:owa•
1.10 •.sanu B&Tbar•" -

a.oo

Zaproszenie na turniej

lleł'lłil

11 .00 ,,ZblUa sh; blrza" -

rab.~~!

t7dl lat" -

W FSC nie
W &arachowicacb z.alr.ońezyla
llie ostatnio Vll l midilita •P•rtall.bdas~Ylowa ullbd.ów prae;r. We Włi()Ół:a.wodnictwie oc-tanh.owan;rm pn;e:r. chl&lac:zy
WOKiR Unędu .M ie~kleeo pru!%
kBk• mleslee,;r rywaU:z.owało po..
nad 2000 u.wodnt.częk l zawodników :r. l~ zakładów. l'anie
st.ar-towały w e, natom.l..t. -pa..
nowle w 12 kcnkurenciaeh, la~
kioch jalr: badminlM, piłka oot..
ua,
.lr..ot:r.ykówka,
!łlatkówka,

at.ołow;r a,y pływa.n!e. Zarówno
"f'"ir6d kobiet, jllllk. L męic::r.ym
zwydęł.yll reprczentanc:i tla.ra.
ebo..-łrllłeJ aiwia t y pi"U'd pra-

ftlm

a)Wnłkaml ZaUadłw Głrai~
. Jio:łalawyeb w 7-tt: bfo ocaz re.
pre:r.entanł.aml •araebnrickltl"'l

11.-tO .,G<We ~ I.Mtny .r. '-n·
Nplemęot

&O<Il.

,.

Nuutowi<:ll:l t,

w

.. u

o ..... ~,

~po<..'UIIot

><ltt

nie brakuje

•partalt.ialigowych,

strz.elect ...o, u.aehy, brydt. teru.

~ ~&A:H~Uae

1(1.00
NcWII
IO.lli !i:~~rte.J.~IłrW-.da..

po federacji?

o:r.u o

uL

wabi• ubrania ra4-PrleJ Wo~
w . . aiLieJ Pe••••cJI s..., n u.
za.
alinbym tematem IM;d:l\le wnio--_IIOl'łl: UriJidU dot;r~~,. lik.,.ldaql
fC'deniCJI.. Co po Wf'S? Kon<:cfK'Jl

(on)

\OIItoii<!JubU-•.rwzłfłrret!do-

cu• vnlk"t.e .t~ pc~J, Jtlldr• follir

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

b7 bronU: ror.crywek OSM.

nuanlłlłt

jęz.yk.a

lr.urw

~l5ty uQelllni.ków
cly 1 akład_y druiyn

,;;:rw :?J::J'..,?u
!::
letif bdrdro
pnvooJo.;::'~ ;:r:.,:=~td::!

Adrq

::~~clll~~~,-ll:t=j~

11a

~s!:

New~;

anC{eb:kieco
'UO Mq;u,-n teltnri:r.JI b..l..da..

:: -::o=~~-c2Y

:roa:ulee

~u .M

[f

a.."i6 Powitaole
'UIO CNN U~ine

PROGRAM l

aon.,Ltnt•~lllmilu•

oołd·a 7.c:trlcla- lfroiOIIUI<Wgo.
Jl1olnfe, w •kromnll"/1 Nmcrc/1,
pod<IJił"'11
nld~
tvtlto
ł I'G·

""'"'ttllon,VCh drtl:ldc.:v

ktl~ntv łJ>I'=ed len, za.rl~g!14tl
.-..:f .-fycllo, k16f-:y ~UC20 pol•

2UOJ·y~~(JQ

PROGitAM

fii/C/1. lnnv ervr.,.,.u: miGI Mm

Rozcrywll l uw. mew_.•
spartamadowego cleszli 11-:; apo..
rym. ulnteresowaniem nJ• 1,-1.
lto młodych piłkarzy, ale dzilolac:zy l a.kolealowc6w. Waine

t~~:m!~~~l::~1E
m•-

.... .. ...................._

..'·a. "_.,..,_............_................

~

e Młwł lrev.l':.r pilka n lll. uu.
" 'cltl w,-t-h•lt.-aula n .. yeaaraa.
U..•nnl.l G a ld ur 1 KJelc;

w f:lna lach OSM, :r.dobyda
dalu. Sekoda, ił. nieldón,- au.
tor:r.y :aulan w poJMim aporcla
che~ poe~;ba.wl e zawodnikó.,. ....-.
laklado.,.yC!b wy~>t'!:p6w.
Moina 7o0Wejazy~ llcr.b( 4ru.
iya w tl.ua.lach, ale nłe Ukwi--

,_,. _____ .... .... -."-·

<

lubią

sportu?

OtldrJalu Wajewlfd:r.llire:a Pnrd.
ai(bi• rstwa WodO(ily:oiw l Ka.
aaliucjl. Zasiloc:r.oolero ~ bar .
~ odlet:le pozyejc przł'dNwł
eieli Fab-r)'ki Samochodów C•~~
lirowych. Czytby w najwh:k u,-m rtaracbowick!im Ullr:llłd.r.ie

nioe

luWl!społ"tU.?

Do najte~cb spoc'I.Ow('Ów
spar-takiady naleł.ell: l!!bł&oraa
ta RCtJ:uslla, Eliblela Krtywklla,
Ha.rek Pawln•sll.l (Oiiwiata). Ha.~
runa Nlewu,.. {Zębiee). SlatU.
tlaw Jamrot;r (strat. POtarna)
ora:r. A..Ddrae J Kwl eei.Mld (.,wodochuP"), Najlepg.e u.klady lich
CZ(łl:ow:l repruen tanel ubooorowanl IOSl.a.ną pOde:tu tradyey;lneco balu mś6tn:bw ~. kt4.ry zaplllnO'Nano na
styaeta
pr:r.;y.n.łero r<*;u.

Cwł•)

ts.WMarazy;a~

13.40 bp"_~
14.00 CNN łłee(tii.Da

Wreszcie ·bez

14.16 Procram drli.l

100 PfU4lqd Pt'M7
14..30 Publlcyaty&a
UI.OO "Ul~ Seum.ko•a'"
ICI.OO 1'r&noJmlaja obrad S..jmu
lł.OO Procraru lokaMly
18.30 .,.M. A. S. H." (5) - eeriaJ

prod. USA

20.00 Wrodaw

ant.enlt

,,Dwójki'"
:ll .OO ,,./1-mbuado.r Ed-ward
esyUid"- film dok.
21..30 Pa.ńol-am. Onl.ll •
11.45 S_port

~

.,Wla-bi~

TP .

-

Ra~

:1Crial

,.Mó.,.J~c

na,łpi'Qk:le-J!'
Andru-j .SllOZY'Pioruki
2:a.40 ,/J!I11" b-onllla lr.ry.mi·

.....

23.45 Kamen~ dDI.a
.23.50 CNN - łloodline Newa
~.00 UnłwPn.a.lny ~ kl,y.ka

_..,.

ili~oc

kicj To:czy. Whtł.e me to~ Ju.

blleu.szem 4:1---leeia klubu, a Ilie
mniej ~ain.y jeM takt. ł.e po
d l uiszym cu&e impUU bil~
}eJochlał~jesiWr-estt!e

JB.OO ,.Oblienvator'
U1.30 Jęty.k tr..o.clllilr;i (li)

ll..55

Bld.qcy rok sz.ctególnie u..

pisze siO: w lr.-.ronlka!!h

dodatni. Duł.a 'III' tym zasłu(a
hojnych sponsorów, PSS .. Spo..
Iem" ora:r. Z&ltladów Mio:)Sl"I)'Cb
w Kielcach, lrt6ny- W5p6Lo\e
:r. wl&dz.a.mt tpol'łcnvyml Kle..
lecczyz.ny

poważnie

J.Mlłalt

kase Ttczy, Bez tyeb dotae!i
cWalalnocłć .k.lub\1 bylaby prak..
tyeu~łe nlemoillwa, minKI SPG-:
ryc:h :r.yaków z dz.lałalooki lfO·
spoda.rezej. Słowa te nd ~:r.y
}nnyml motoa bylo usłys:r.et w
Sl)r&9o0t.da..nlu usl~puj.qc:ego r.a..
n.ądu
klubu podez.as U'braala q:,rawozdawc:to·wyborUUl-

eo~~iii::!e,
M

dla lud21

Tęez.a

t:r..~~cą

obroniła

nad

mimo trudneaportu olr.ri!!!U,
sh: prud wi.

.n.lą crotbą łkw)da..

długów ...

..-iej.cb ot~ólaopol.r.kicb Grand
Pri• Pol.akl, w .lr.t.6cy-cb cała
r>&a:a

czołówka

Mimo li klub
~~:r.

dl . trzeba jednak pn:r=U, U

::low:Jt:o,:r.~~~oe~;~

e:r.ynu. Tylko akrobatki $pOl"•·
dycwic pokuyw&ły ~~~~ na ..._
ranie krajowej, ebot 1 ooe nte..
co obnlł.yły loty. Coru więcej
1iycbaf nato.ml.-t ..taln.lo o
zawod.nlct.ll:aeb reelltywo ...aneJ
nie t.a.k da,•mo aell.eji ł)ływae.
ldej. Mimo młQdeao ~
wieku nie uJtepuj~ one r61riełDIC::U.om :r. lrulycb klubbw,
C'U'I"O dowodem ~ ndi:~ -.
ltrajowyeh ,..,.odacb oraz me~
dal rnłocbJd.o-wych ~

Polski

wywaleu.~,-

po

dłut.~

s:r.ej przerwie.
Nlę ll~b nJe
W!IJ)(JfllDiei:
w -tym miejscu o or&arutacyJ..
uycb auk«Saeh ldubcrwycb·

!1'!~htT=y~a:~~

wt; tu dównie o q~arlall:iado
wych t.awodach akrobatek l
teDIIIistów ocaz o.tatQic:b \ur~

http://sbc.wbp.kielce.pl

jego

tenisirtów.
jaoilby .",._

aajwlęłr.llzyeb

nowo

wybnny

opreJI.
:r.~n~~d

ezelra U"udne zadanifl. K-'Y
· utnynia.ola poacucólnyc:b ..__
cJI oru Girodka na pewno bę-
~ rody, n;,c: wl~ dxiwneaon.
ł.e aporo mówiło alt; o kon.iet::~~
=~=yalr:a.nla
llolejnycb

Na

.&.akońezeoie

o doc)'Z)aeb

pe1"501lalnyc:b waLaego włU'a..
ula. Na nowego preuea wybra..
ao C.~I&Wll S.małea s PSS
,,Społ~m~.", na wicepr~ Mackja
Pl-...-ow•iialk1ea• (dw.
IJ)Ot"towych) or• W•Jd~
Kard,-ualł:ll.l•c•

(unę~k~Mcy

ck orta.niz.ac:yjno--finanaowycb),
:r.ai Dl lk'kz-etarz.a -

Bllibletę

Ry dli. S:r.lr.oda, t.e w nowo wy~
braDyeb włac1sał'h U~MłlkDie
przecbtawkiela pr.;inle ronn..
Jaj~j Idę lk'kdl plywadlid.
Oamot.nlony był oo )ednalr.
be:!: R&DI w walec wyborezeJ
• llemle~i rcpre:r.cntacjtj pa..
aa&tałyc:b "*eJL klubu.
(w&.J)

.~ONA

ILOWO

l

NUMER !911

LUDU

Coraz rzadziej

Kto uzbroi tereny? .

.. .ludzie listy
A akuro mniej płazą {oaywiście
okresu pned.;.wu&lec:l.ner.o 10 nie dotyuy), nie ko-nystaJą jui. tak aęsto jak
)eazc:;r.e np_ w ubiegłym roku
- z uslu' poczty. S-zacuje się,
it zap<~t.nebowanie na nie
spadło właśnie w porbwna~
n1u :r. rokiem uszlym - o O·
kol<l 60 proc. I tylko liczba
pnekaWw
emery~.alnyc:h
l
rentowych utrzymuje się
na
tym samym poziomie, a poczcie pozwala nie wpaść w ekonomiczny dołek.
Zrentą
ekonomiczne
pru-slanki niemal na kaidym
kroku dyktują teraz btnienle
( hmkcjonowauie uJ1u1 poc::r.\owych. Wprawdzie takt.e po
nnwtm roku, ki~y to
ma
nastąpić (jednakże
roz.lotone
w czasie) odląaenie się definitywnie .,poczty" od ,.teleronOw", bl:dzie ona nadal
muslala korzystać
:r. dotacji
państwowych
to Ilezenie
kaidego erosza obowiązuje od
dawna
MOwl
za1tępca
dyrekton
Wojewodtkiej Dyrekcji Polskltoj Poc:r.ty, Telegrafu l Telto!onu, J anun R a do m JJkl: W tym roku musieliśmy zli-

(hij ~<rnda . 19 ~~:rudnla 1 99ł r.
lmiconinr Gabrieli. D:.torlu.ua.
T7nu• teusu l Urbana. S l uneco
1a<-:h~·'i w 11:11d._ 1.U . a u.·
eh.dd .. 1:0.~.

liebezpieczne
dzielnice
11rzy"worcowe
OWM'l.ee
kniejOWY, Je&O
pobliskie okohce - 111 juk się
okazuJe liiwielny teren do peaetr.~c:ji
pn.ez rótne~o rodza.
JU chuligomeri~:. Ooiwladc:r.y.
li teto pt)Sz.kodowanl w mają.
cyc:h
ostatnio m1d10e df)l\ć
\ic:tnyc:h
n•tbojac:h. 62-letnl
Edward Z V>stal uacteplony
tu' pny wyjściu z tunelu
dwl'łrOOWł'łJ:O
prut.
dw6c:h
me ~.o11anyc:h mu m-:_u:zy:r.n

oaiem
wiejskich
ur:r.ędbw
pocztowych i jeden
w samym Radomiu. Wiej.sklc:h
nie oplacallł tlę zupełnie tttnymywać,

"'·Ił
wla!!nośclą.
Udało
lię też
porozumleć
ze

Edwardowi Z. z<:by, nkaleceyh twłorz..
Spenetrowali t.akte
u.wartO!ić kicnenl,
znajdując
~dwie
68 tya. zł, zabrali o.
bntc:zk~:. ze~uek, a takte d<>kumenty.
Nito
do poz.azdroszc:~ni11
,_przyg(Kk:'' j)n.C'łyl Paweł T.
m•eszkaniK Lubina, kt6ry odwiedził
radomaki ber .,War.
su". Podnedl tam do niego
miody ct.lowlek narodowośd
cyga,iaklej, wy~l pistolet
l
atra.n.ąc
tymiC' - wyprowad:UI Pawła T. w okolloe dY{Or.
ca, r.aiądal
wydania pienię·
dty. zegarka l pi1111u:za. Napastnwany dał mu 100 lYJ. zł ..
mlndy Cy«an ulńlnll się. Alto
--:- nybko wpadł w ręce poliCJi i mimu mlo>ck-t:o waeku 15 lal - tram najpierw do
l11by Wytn.eiwleń.
Cdb)

Jutro mja RM
Jutro. 20 brn., o godt

ł.

w

~h ?!.:::.,':':,~J~J ~.:-:poc~!
11e kolejna ;K.'fl.ja Rady· Mif!jól·
k~ej. Pon:4dek obrad
pnewl·
duje 11\.in. pooo.wne tvzp.alf'.t.e ·

n!<:' wni<aooku Zaniidu Mlaała. a
dołya:otc:e podw)"bzl'nla
oplill
PfZC'WWY

7..a

4rodbmi

MPK.

Pn:cdk4ony to..-tanle taktl' pro..
mla;o~ na 1991 r .

}t'-kt budi.f'lu

(i~J)

nam

Jpóldr.ie lnlami
mlen.kaniowymi
co do pnynlorocznego czyn.
nu
w budynkach
wlałnie
!!póldz.lelczych. Jedynie tira~
clilAmy ur-ząd nr ł - na fOIU
ul. 1 Maja l Słowackiego.
Niestety,
wlaśc:ldel :tll'f.l\dal
za metr kwadratowy tyle sa.·
mo, oo za wyna}em aklepu
na Zeromtkie&o.M
Bl'llk kolejek, więcej otwar.
tych olelenek l dlub:.c.a. praca
uł"'Eędbw
pocztowych ro
na pewno por.ytywrlt' objawy.
Nie mot.na jednak wliczyć do
nich taktu, li listy ze !Ikrzy-

nek wyjmnwane 111 tylko nu;
drlennie'!'
-Tu tet dec:ydu)e ekonoalia- wyjaśnia dyrektor Radomski choć staramy się
by w dzielnicach centralnych
opr6tniać skrzynki
pn.ynaj.
mitiej dwukrotnie w cią.:u
dnia. Natomiast znów - do
peryferyjnych o$fed11
docieramy rz.~~dtiej, bo trudno wyayla(: samoc:hbd cu::łc:iej pG
dwa, trzy Jlsty.
0-przys:dości
usług poc::r.to-wych
zadecyduje pnysz.ly
rok. W Radomiu
pocztowe)
maJ!\ nadzleję
na poprawę
warunków pracy po odzyskaniu
budynku
za)mowane&o
teraz
pne1. kasy biletowe l
poczekalni~
dworcowlt PKS.
Wojewbdzka dyl'\'ke:ja
wymówiła
jut PKS
wynajem,
a jeśli firma ta. nie zastosuje
się do
wyma.gan właściciela
- skieruje. sprawę do Sl\dU.
Pudobne oczekiwania wyraiaił~J pocztowcy odnOlinle drugiego dtierżawiont:I;O - IYm
n:r.em przez PKP - bud.Yu·
ku. Ale tutaj ko~jane maJI\
nieco więcł'j czasu na pneprnwadz.kę.

BO'ZE:NA OOUKZYŃSKA

Arty§ci z fleszem

Fotugr-o~rli Amatora~

kH:j .,Radom - 90", organlz.oWił,IY
p(:r.ez. WDK. Jury pod
pn:cwodnictwtom artysty fo-tografika. Zbil'niewa Tomał11: .
e:r.ulr.1l
przyznało równorzęd.
oe na~rody w gru pie do lat
18 Plolruwi P elnyilslr.leanu z gr.upy ABC pn.y WDK,
Gr:r.el'on:o"·l
Ko,;:owl :r. SM
,.Budowlani", Miirlusxo wl Ce.
dre l Rohcortowi W )'rwaaowi

zapo-

ponieważ:

trzebowanie
w tych 'rodowl&kach na naaze usłuJI b,._
lo mlnima lne. Ponadllł
w
terenie w 60 procentach wy.
najmuJemy
lokale, a tch
wlaśc:lclele
ttawiaJI\ bardzo
wyabrowane' żądania c:r.yn-SV>wc. W llllmYAi Radomiu
un:ędy mleszc:~ tlę rlll szczęt
cif' w loku lacłl ~di\CYCh na.

116 prac 33 aut.orbw wpły
XIV
Wojewódz.kl

nęło
na
Przeg lą d

Wci~U:nęli um
~wą ufiarę
&a
ki•""k .. toto-lo~k;t" pny ul. Do.
map:aJ~kiego, a na'stt:pnle kO'pe.li po całym ciele. Wybili

· piszą

kwidować

:r. MOK v.• PIOńkach . W grupie
u<:ltettnlkbw konkursu powy.
iej 18 lut l nag rod~: otrz.ymMI
P rzem ysl•w Ib.raiis ki ~ ,.Fo r mat,_u'' z WOK. II Andnd
Malyala k z GOK w SuskowoJl, III - Artur T1lbor & MOK
w Plonkach. wyrót.nlono tet
ltobC'rl.a
Jelc.nlr.lew1eu
tego samego nArodka.

Wysta wę
pn.egtądu

tytul

. .S1opka

Jłarupotllka"

Anioł

a

Ntr<MiJoe~~lll.

o cudow.
fafi'łkim ...''.

Praprt"m!era Jr.opk! odhyla 11ę
21 .tyania 11119 r. w TNtnte
Pol*im w Wtrsr.awta. W tn.y
latfl pOwiej now; ~j
wen;.
pod 7mlenionym tytulcm: "PaJl~ralka",
'-OIIUia wyŃwłona

przez Schillera w Redude. Tt
inacenlucja si.Jla si~ wydarzeniem. Od t('j pory .. Pastorelka"
w 11-Jilym reper~
lurq polakich teatrbw. Siqn"ł
po nJ~ takb· Tcoalr Powuechny lm. Jan• Kf)('h.anowski~ w
Ra<lomiu.
Rildoml!lką •• Putoralkę" pr7.y~olowala
profe100r llłorllara ł-'1jl'"'l'lla. kt6r11 jut w ponad SO..
IC'Iulej pra1•y nrtyatyc:r.ncj ?.wiituna ,hvla
jako ak torka , cho.reo«rlłf l rdyst•r,
-.r. Ll.'o<1em
Schilferem_ •
W •. Palltur•ke'' wyM~pu;. ea
1.najdu~ aię

CO tu

Jest

kiCifkow.~• -

z-naczme go oniełmiela Rt1·1ko kiedtł odwa.t11 się szuelc~

nl.l~ul((lńl;-u btoków .tnO.J(ł
doltrze ZuHaszc~a teriL:',

;e
kit:!·
d~ '14 dtvorze coraz
zamnteJ
Kaed11 .urnarrnq mu Javtł i ttlllll
det~cz

c:11

lłQ~ lub bljlanqć
zębami.
Z
reguł11
mUcząc lub skomlqc,
ustępuje

•iecu

łmea
~u
WIIChudle boki. wło;:f do kluki
~hodDWeJ L
wla~n1e
przez
lł!'lł fakt sto~ się klatkołlH"em.
Czasem ao narf)l'l ntl!' wmlll~
4

Jedsrr•łt- ł)()((lrnane tttll("ll'roez••t

Przvimu1c

na

WI/ŻU't'

vostaw.:

pi(lro
u!eu~1.
U·

podktalo ogon l t11lka Ie
cz11. niełmiale, nie-11/ne,

pro-

ll'CłC'!.

·

Wielu lih1je Jię nad lclotkow~
Ten rzuca rm• krOfflk<.

c~

; Klatkowiec
klnkr .nerki- 1 nu: dogr11i1one
kOki , porozwł~lUill' IUI IC'łlo

tloch i podrapone drzwi. pr,:,.
ttmłlzqrt: 1tt1 dwór, łwandc:q o
~go blłt'lłO.ki..

ll11toa aorzej_ -

Wc'-od.:i.l:z
do sae.U waeczortm. )Ok .:w11·

k.le. po umock11 nukajoc kon·
rnk.ha , 4 oo chwili pt:ekh1ł'!'1Cł<' IPQł<»ttt !tarówlc(. (ldll na{rle . .t "'roku. lp01"l'~ no: ·tfl'lue .S'l..EI'IA N1c lcn=:dt-rruc w
liikleJ IJiłlutCji dopfrujq .tter-

wv.

Klntkouttec JeSt 1-·rl"l''t
{ródnv

J11 t

nOW"

'"~

ut.,....:.:fł'e

ly :tCllpól

mtorwlf'Y

nc:r.

ola"

w~tlplenla

m1

wysuw•Ja

11.ę

Snnal z Borek
Zaćmienie
My,
mlea.t.ko~ńcy
osiedla
Borki 11 pr01lmy o pomoc. 1
interwenc:j~;:.
Sprawa dotycz,. ;.
korzyslania
:«>
łmiet nikOw
przez lokatorów po.eaji, k\6ny nie phu:ą ~ wywb:r. §mied. Korzystaj" z pobliskiego
, W'ctlnolł
!lnlletnlka pn:y bhtku przy ul.
KOJowlklej tamlenkall pny ·
tej ulicy pod numerami 13,15,
17,1ł l 19a. Podwyb111ooe
lłl
C:tynsl..e .t.a wywbt śmieci, Ut
ktbry
my zajmujttci mieJZkania .. spóld:r.lelcte,
pi11cim~
A dm lnistr.tcia
SM .. Bud(lwq
lani~ mllcty, z.ar:tłjd cic hu sie~
d:tl. cty nie mMoa tej apra - • .M t t~
wy załntwl(: tak, by obc:i ~tyć
tua ,
właścieleli

pasterzom

z naaeych
(mad l

IRJ~\.

tulov' t na pól/)1\'tr<:ł'
z retzlkq do~oo o-!Jiddll Wtedll klotkowiec zo-

'"t.•w ....
, '""'· .....", ....
11im IIIIIeo poten.c)(lhte
dzq

..

:::g~

- jaki cm !Jr-udn11.
pewnw ma pchilf. może kOQOi
Swlęta • PIIRńl, a o prawIIUFllfć.
WlłDOftiają f10 71ł'l
t
dziW~
fwiątecr.ny
W)'llróJ
dncgi. A.le jak $if: uprze, nte
placówek
tro&zet.ói się tylko
ma >~« llie(JO rlldv
W osin-~ niekt6rzv wla~ciciele prywat~

tec:mo.kł :micnw ldntkę...

Nicltetu. 'l'lie~m;entie r.:-(ld~o
~~~~~-wiec łi<IJE' dę .. pokOJOwWOJCIF.Clf szc.-u:PAfłSKI

'llD ..'li
UliK

\\ loohlmll'ra Ahnri'Wir-.,
Kon"ll Fullico

l'fłgrozenio

nvch
'lklep()w :..._ poz.ostałe
WYI'!'ld'ljii am\.ltn(• .... tak. j.:tk

CO

d7.:f!ń,

,

Na

J

zdjędu:

SIRminO
'WY

l

,.

fr,.l[nlenl .. P;o~JJhora l kl".
1-'ol. K. Gajew!lb

ledo~tor ..ocr•lnt - Jodwito lorołcuat.
"d••• ,.dotleli 15 9Sl li•lce 12 '"'·
DC>ettowo 171 ul ło•oowo 11 łelttiOftr :
N-dottOo ftOcralf'ł' ł1ł 10 aolłelłeo ,..
lłoho•o ftOCiel,..g.o łSł 19
wll•eto n11
Nda•cii łlt - SS ; chioftr • CHibllc r U"I"' n1 -s1 łl9 •1 łD 61,
dt ioł .... ,,. , • lf'łlormoc jl łl) U łłi>O,._ łł'J U d1lol tocr,..ołd
l cqol.lnohm.l U7 -2$ ; .. doftclo: f'łOCf'łO SlO -Sł. 582 Cl. l iu•O
O gfou. . łłł 51.
ReDAltC .. 'W IAOOMIU : U-4e0 aocłolft, ' .._ S..Woclliqo t,
•~••to"• ~n H . 290,6S
lłed. dyhłl'f'łJ Jołof'łtll
MoJ•dca,
red.
depeu-r - '
Mor" MociągowMi

http://sbc.wbp.kielce.pl
(mad)

1allu"

.r7";>Ct'

Ja.n M'iiOW.<Oir.l,

Jednym zdaniem

11.J

moKI
-

mówił

Danub llolc-tk• {Mtria) l«alłł
llbw h:o:&Vnllf.] fJbzM'). Anoh·al'j

m11kę

oa.

poaełji kMzysta~

bezpra~mie

' mletnlkbw.

R"ll•-.r. 12:vdJ. t\ndr•rJ l wln•lr.i
(He-rod)
Ora:Un:.~
Klodnil'ka
ł~rnle-rł-1,
Jrr-.r.y
Wuluu,.Oski

tumten

r;u

K-•·

(\rzej królowie K..eper, M·~•·
ctuor i Balt.;o.r.ar) ora.r. crnpa l';aaer'~y. Plalłtyct.no obu.~,. two-~ Anioły Małe l A·nloly Srednie. Pach.oly. jak r6wniet Ad1111,
Ewa. Di•beł i Archantmy. Sc:e·
nocnofif: pny~eołowal Jrny c ...
ratd•w•ld. pnn:otow an ie mur.ynnl' l wokalne - J a dwl~a
Sto:pk•"·,.fta. Na huolrurneo-tbch
towan:)'Rłl' Jad .. ica ~to:pkolnklł
- planino l Rarb;ora Jatldla -

pOdtytuł ...:msterlum

roym

Y.PI'rAL

.:tn~!;

(w...l

J~c:ych

(db)

P:erwa:r.e,
boion~&rodUl'łliowe
wldowl'<ko pn:ycotowJne pn.er.
l.Aiont St-hlllert nie na:r.ywaJo
.. l'aatorallr.ll" Mi;aio

ldc~

będ!lC<I
erektern
można ogl"dać w

WDK . pr~y ul.
Chalubińlkie
IO do Ił styc::utla 91 r. Natomiast w Malej Galerii Jl'ololfllfic-.r.uej pM:y ul. Ma lc:~ews.
kiet:o _pre7.enlnwane 1'4 p 111c:e
inuruktcorOw WDK.

Co prr.eukad:ta w ro&wo)u
budownlctwa mlenkaniowesot
J akle są jego uwarunkow~
nla reclonalne'!' - te dwa Pl"tanla stanowiły główny w..tek dyskuajl na wcaonfa:r.Jnl
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um y łLal aię kwot~ S4 m ld J31
mln d Obecn ie natomiast wJ ·
nosi 411 mld III mln zł. Wzrost
ten poch'ldzi glównle 1: d ola·
cji budżetu wojewócizkicgo,

J

lhl • '-'•dll, 19 crudnla 1991r,
l tnlrn ln" O a hr lf' ll. D:~~.rlu na:
T y n1nh.·u n.:11. l Urb:&nll, 1o0 1 uiu~e
WM' hlłlfd

U

J[ ltth..

1 .-łl ,

:11.

'&11 ·

c hood lio l 5~.

lł H doś ei

i snmiki
Ov połowy ~rud'*" hr w ,.:mi·
nu~ 1"-du nt y• uwano IH "'"''~ 4

mab;.n;ollie

k,

l'otllerlliJ'-ę

pn.ewa;.n!c

informuje Ma·
au . .... klero,.mik USC. Ale udaiclalam takle łlubu 10Do kCM'lc• roku mam
tam6wi0flc }cs:u:~~• lny łluby,
L.uclz1e tcnl111 111ę, mtwod.ul l
umlen~. To Qaluralnc. W cruimc BodUonlyn jednak nlcpokoj~llo~ wzro~ła Unba zcon6w. W
tym r~u Pylo Ich Ju;i: 1:0 O !O
Wt(!l'f'j nit w <'alyn• ub•~lym
hocbif' mtodzo rł a

"-Utonl,

roku.

Na)llmutnlclsze

jeM

b rakuje, a

pgłneby

pru-znacunych
podwyżki

na

płac

nia, eksploalaetł i remontów
budynków mienka łnych ad ministrowanych pnet ~·
siębiorstwa gospodw.rkl mien·
ka n iow ej.
i ,G mld zł z budietu miasta
przeznacu sit: na rói.ne formy
opieki społecznej.
•
' Jeśli zwatyć obecnie
obow iązujące ceny n p. energii, usł ug
l materlalow budowliln ycn , nie ~ to nak ł a dy wielkie, co wid ać 11p. na staracho·
wickich u licach.
Moi.na się
tak:t.e spodziewać, te w nowy
rok miilsto wejdzje :r: nie zapła
conymi ra kturami na kwolt;: co
najmniej ! m ld :r:l . A jaki ma
być t en rok od strony finanso wej!

pr acowni·

kbw }ednoatek

budielowych,

w przewat.ającej
światy. Takle ~

rea lia.

-

==~!!.. :ntra~no:!~~~~=:!~

ri1 -

p ru-watnie

mierae -' tt·

Na co pi-:r.emaczaue IH\ te

p1eniądu?

- Najwi ~kny ud:r:ial w bud iecie mias ta ma oświa ta Informuje pani Cwieluch. S4 to ś rodki przeznaczon e na
płace
nauceyclell l In n yc h
pracowników oświaty
oraz
wydatki r zeczowe t.wląza n e z
u trzymaniem szkól. W liczbach
b\:zWl.~l~dnych Jc•t
to 34,11
mld t.ł, a w i._.c p rawie polowa
naszego budtet u. Srodki te nie
obe}ml.lją nakładów

lnWI!Sty-

s toi my - mówi pani >~karh.
nik. - Do l i p.td1ie rnlka br.
pow inny byt
us tlllone subw e ncje diw. cmin. Nie m11. wta.
w.r • opla~h l !Jf)d.n.a r:h 1•kalnycb, nie ma ust.." Y o da c hodach cmio. l na a cj móWiliC
nie ma pods taw p ra wnyc h da
opnr.ec>wa nia budidu &mi n. W
n owy ro k w choch.imy więc •
wieloma nh~"·i adomy mi ._

n ia.
KapllaJochlonna jest taktc
gospodarka
komunalna, na
ktbrą p r zeznacwno te rn ld zł,
li: tego ponad polowę otrzymuje MPK.
Pozotlale fundune
puetnacza 1\ę na utnymanie
1:ielenl l ocll:ylrezan.ia miasta,
jego
o~wletlenle l remonty
dr6g.

C [ZARY

dt, nllol<tyt::h, Pn((IWCI'.fW!ie: r<n·
~·ę '1:

tym pu;-ku)'nl ,.,.,, ...

OZIE na sylwestra

o balu pomyślał lr:r.ygwiazdlrow)' h otel .,Lysl t:a" , bo jut w
listopadzie sprzedał wszystkie
bilety dla l50 par.
Karty
ws t~pu $Jt po 150
lył. li:IL w
tym konsumpcja wynies!" 4~
tys. t.l. \Yocbirej, Sl a nł !lław
Daszkicwic:r. nie chelał "zdra·
d zić, jakie niespodzianki cze·
kają gości.
W~ród tegorocznyc h (:OŚCI jest wiele osób,
które bawiły tu lakte w u·
bieglorocznell:o sylwestra l 111
lo nie tylko
micnkalicy Os·
truwu, ale takie r. Warszawy,
t.odzi, Kielc, Radomia, Tarnobr':tl!ga, Kr6sn11, Stmdomleru.

Mózgowiec ...
z;luCf'IICw M 33·ietn.l niU!t.~a
S lara.chowoc. wyz.na)c t.a-

'"ft

a.~dę.

;i:e pł"acowa~. aby aarobie
n.lemal kn.dy. Natomlollll
~ pracy moc11 tylko

~rat;
u~it

Ful. M. Klutek

o..by wy&a:IĘ'co catunku, ~Yil
,,.ntcl
ci". Siebie
~

'cen

ulieul

Koneccy śmieciorze

to::J wybranej crupy mÓJ.Cow_ . hMlll to frajerzy.
Wu•domo }t.-dnak. o~;t' poł.neb:r
ma katdy. Ctlodazby

d~e

wJ.pomniet o jedwniu l picl~a.
.Je<l)' Pyn> ~m Idobywania
wspomnianyeb dÓI,>r by ły wl~
kradńt.ie. 1.:11.

lftc\re parok.roc.Hc

pncbywal jut w n••rnne,

l'>o kolejnym Jt-10 opuaaeoolu.
upatrzył

~.e

(1.:11.

llllt'nkanle

"''·

wybrali llię o-ni
imieniny do krewnych. ć')

atlllló w . Kiedy

j.ljcy na natach Zbi&nłew
M.
Ullolla l, .e na.d.zedl t'itllł dll nic-

l"· Wybił
dOilila ł sil)

łitybc:

ukradzłooy

l pnc:t

olr.M

l

Codziennie odwieduj.ą śmietn.lk1 w koneclucłl ~-Q:Iedlach
P.CJjemnikbw pn.eładowu j~ do aamochodu, a nana W)'JYPLiko .

UW1i0r\9Śt·

st~pnie wyw~;J~

-

Ludziom u

dobne sic: powod1:1 -

popwróclll

Gdy

nst3h

Powla8l&rll·

t'Mwjddej policji jui kilkantklt- JÓt\"Ein p(liroll'l natrafili na
łlad «p~wo::." ~tMcniewa M

~a~'ri..-t~y~b~ar!!.tu::::

na NFOl

;;::'...:1:-~!j,;;~::.cco •·

Sfe'l&

·~
iwia<kzymr
WsZJ"r

d:taju.

-tnlł'lt - łatłwlto ll:orołuok.
-cs.-.. f'Odoł;c.ji. ts ł5J Cielce l :t. dr.

ledoktOM

-ulowo 171 Uli forq cowo Ił t eteloł'l f l
~:~~.doUGO f\Octefł'lt ' ' ' IMI ro 1tepco ,..
dOirłOfO lłOCIOineg.o ł S'f tf • Mlr•OIOt:r.O
Mollell 41"2 55 ; dt lolt IIOiblicttłl-u"' n :t 51 :11.119 łt łH 63,
lf11oł ,...., ... • '"'lonnoc jl U l ł5 lPG .... łll U d1.11>ł Jocuoołd
o;.:.~~:·•::;; ~łl' · 25 : redo kcłcl lłOC- S20- l4. 502 U aivro

IEOAlCJ" W IADOMIU : 2ł · 600 . o dom , vl. Słowodiego 1,
.. lot~>"• U "? l6 1'90 6ł
le~.
d riurnr - JolonłP
, .Mafe k

M oclągow ski

wić

twojego biura
pracy,
doskonali! wiadomo Ilu micttkańców nie ma stałego zatru d·
nlenla. A Jed fch 86: 45 panów
i 41 pań. By dać utrudnleQie
nlekt6rym, Zartlłd Gm i n.)ł po-

11hwowi1 ulworzyt eo~ w

MPjecko.,

fed.

depe u owy -

Jmlnnc~;o

stwa. Pit;l: oll6b wycina W1kii·
m: porutającą brzegi rzeki
Czarnej l r. niej wypłata tzw.
'kichy, c:r:yll warkocze, które
po11łutą specjalistom od melioracji do umacniania br ~ó w
odwadn i ających

Plerw•ze kichy

odebrało

J.

WQdnych
Końskich. ~ unast~pne. (maki

się

będą

pn~eownicy

Zaufanie
Jk!udot d eklorocji. Po.UoftO.
wlo!IO (bil nie ;;:marnowot pn...
pien1). że oderwie się
tew
fmvmen t kortlei .t nnzwitkfe"
NCJ pozostCJie' czc.łc1 kartki
lco!dll ;:e
pisał

zgromotł.tonuch M zdoiliC t WJZttJCV

SWOJE!
lię

do &woich
Pozostol tvlko nef z

.tfl;.:t.

ro.teu\1

:za ~~of•

fl!l1"1. Ołngo w ftOC d Opa.aDWJIWIIh
udorte
frogme ntw
kllrtki z fiO;;:wbktunł do po.uł t ałudl z deklaroc,ą "".t"ć t
111m Jposobem uet do'wied.rio.l
1ię, kto g tosotoo l IUI ftie ao, 11
klo b)lł. przeciWIIIł.
Dzil ttlekiÓfZ!I prCJcOit'łliC'"J'
dziwią łie. dlac~t'Q'O •zef JMl·
tr;;:w no nich kosll"!' okte""

--,

-
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(Id m)

szaleństwa
nytn baluwać b(,-dzie 60 pa r
Bilety wstępu t.ali.sze, bo po
200 tys. zł . Pokryje to koszty opła ty zespołu,
któr y "zaśpi e
wał" sobie 5 min d, a ~rać bę
dzie orkiestra MarlanM. Bern::r·
sl a .

Przekąski, ~liny.

napo·

je l alkohole gokle pny n ioaą
z domu. Niestety, nie bt;:dtie
sylwest ra w hutnic~ym ZDK,
gdzie tradycyjnie bawili si ę
członkowie wszystkich
sekcji
l amatorskic h ze11połów a rtystycznych. Nawet licząc po '
ko•u.ach wła••nych. prz.y udziale or~::aniutorów spo ł ecz
ników, cena ka rt wstl!pu okaula 1ię u. w_ysoka. Będue Ul
to :tabawa w karnawale.
NajWiękny bal na 500 osób
odbl:dzir się t radycyjme w
kiubłc KSZO. Ba wit się W hę
clą nie tylko hutnicy, ale równici pracownicy lnuych ttal rowie<:kfch zakładów.
- U nas jest oaJtanicj. bo
karta kosztuje 300 ty11. zł , a
menu bo~;ate l upewniona
obsługa kclncnka baru "Par~oweg<l"
powledt.iaJ Ja11
Kol!>mllós kl,
przewtldn l czący
koml\etu

or~ea nizacy j nego.

Dtt

ta1\ca grać będzi e o r kiestra (1:
solistkami) G u s ta wa Kowal~
ak lc:r11. W ybierzemy k rólttwa
balu, rozloww:me to.sta ną a trakcyjne Jltllt"rody.
W br. sylwestra u r ząd :r:a.
takie kilka oatrowieckich placów-:.k oświatowych
Natumiaąt rzemldinlcy bawJć
się
b...'<łł! we własnym
granie w
domu we!K!Inym pod Gór-q 0patiiWik~t.

Sajwir:ceJ

jedn<~k

,

D

~~i':;~y~k f!;O~~r:'~' P;Y:~

kachK~~Szf~~w~~~Z::GALA l

Gu;p

Mają

=.ci.:il:i:~::ot::~;. wpcu::::~ l

i!red t
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!~~~~f:!o:~:..:•· ::z:;':ó~~~~
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poieęua

!>tary i

01-'trow-

cz.an

nun.a Westtłows iUe&"•· Pruwid ziano wybór królowej balu,
pnepowiednie,
WTOtby iłp.
Natomiast w DOK na Slon~z·

0.. lej pary w S'KAkZYSKU

j

pow.

-wolj:alny pod kierunkiem J a-

" Orbis"

już:

Pr:r.edsięblon t wo

Me11o racji

mówlenia na

gastronomie~·

5f

~0-

pnedsi~bior·

Bezrobotni
robią ... kichy.

łowów

zakładów

Przedsiębiorstwa
Wlclobran·
i.owego ".Hutnik'' u
jedyne
200 lyt. zł, które pokryją koszty kona um pcji l obsługi, zaś
res:r.t a - alkohole, orkiest razakład or~a n lzuje w e
w lilgnym zakresie. Nie ma ubaw
w ,.T(,"Czowej" i .,Krysz talo·
wej", bo lokale te zostały zlik·
widnwa ne
Urządulą :ta tn bale domy
kultury OS M. l tak w OOK ;
jak ~ roku, Nowy .Rok powlla
par {350 tys. zl karla) l
tym razem kuchnk: · ptly~olo
wują Jl('acowoicy placówl<i. a·
by '{Yif lanlęj. Do tańca grać
~Zie zespól lnstrumcQlalno·

M~~~:~~~:ekfnnii~a po!~~~=

nauju1rz

mit'Oł:Zkanlc ~~plądrowane.
funk<'ionarłuiltc

domleni

Z

nych zabawt: noworoczną urządzają
m.in.
restauracjaa
,.S ion~eana-, gdzie karty wstepu kos~tuj;t 450 tys. zl od pary, zail w ..()$lre>wla n ee" hM·

panoWie

pn:yjd;de. Będriemy znajdować s:r.ynki, balerony, kiełbasy.
Nic, nie będziemy pana częstować ... ale nane p1y, Tet będq
mialy świ~ta. Kilka ra:r.y dziennie wywozimy po ok. 5-6 ton
wszelkiego ~miecia.

do wnll'tn:a domu, 1
apnt( elł'ktroniezny
z Pal'll1.0wa,
don•owntcy.

twie rdzą

wyprzątający pojemniki. Napotykamy duto ch leba uniełunego ;re jmieclaml. Ba r dzo wiele makulatury, kt601 :r.nbw
stanowi więksaośt pojemników Mot.e dla l Cfi:O, te nikt jej .
nic chce kupować. Niebawem święta.
Po nich niech pan

uwlód do pa~~era

1rn.. 'WI!chnek.

bil·

G~!fr!f;ca~d~;j~~~~:~liJ

(d

dołt

GĄTKIEW I CZ

Sylwestrowe

lo

ic tinif' lub umlf'ra wiciu lue.~-~

T e rJ-Z ale wie my na n.:rm

-

cyjnych , któ re pok r ywa Kun~
tn r ium Oświa ty i WychoWiiO-

ln'AT NIO

O ~;c;~~ow:;:~O::

[oniem zołOQI do uet a. W łN
" ej :t kofteckich f i"", tł11re,._
tor to lc.te zo.tve.tlll tob ie, .._
UI IO(IO W liPOWI~d.::io ła rię W
płołowaniu
toJn11m. o ;e,.
v rz.,datnoki to przed łię b'
uwfe, Zgromcadzono pr~
k6w, którzy na kort~e ._
poł-rzo~j imieniem ł ftąz wi
•klem mlell-noplaot; tok lctJ
nie. Wted ~ wstała jed fta -ł
pa~ i • t wierd;;:Ela, że to
~
krawa IUl ko.barrt i !Ul ~
J)ilonej
kartce nie będ .tlł!

poWą

czenlu P"-1 łłi . SokoleJ 1, urll·
ohomictae> • d d & l a l {lrted
Kl el ec:~ :rinle) teco ~ed.
lliębi o rstwa lury~>t ,. e.nera . ~
d ·cił' eno !iw lad cs.7f, u llllłl"i sa-

rów"• krajuwc, jak l
a.lesae.

S&l"fa·

(d

l
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roku

letóv.
aut ut
nik :u
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m1('JI

hw.
Wjtk

