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Czorno noc no Litwie-

DOKOJQCZENIE ZE STR. l
2.15 w nocy. Naprzeciw cwlgom stanąl zwarty tlum Litwi_
nów lIc~y okolo 1000 osób.
Prte1 kUka minut komando6l
Ill:l)duj:}cy Ilę na cz.olgach silnymi rf:!lektoraml ołw'eU:tU
tłum. 15-~lnl 51udent chemii,
Aun.. Ro.u.na,tIeWl, powiedz.ial: "NacJe 13c1.(1I s\rzelac
l. karablnów do nas.. by toro_
wa Ć .oble droAę". Wleia ra ..
d~owo-telewlz.yina %OlIala bar..
<ho l1ybko tdobyta, ale po.mimo t o Ilum bronlqcych LItwinów nie stopnia!, Karelki
zncz..:ly odwoz.ić rannych do
szpitali. Z niektórych c:oolgów
co jakli CUl.! oddaW3no stnaIy 'lepy mi nabojami dla :.as\ta~unla poU)~taj .. cych lam
O.,6b, Z ,lotnlk6w rozpocz.ęto
n.3dawać
pu.cm6wlenle promMklewskle,o I sekretan.a
Komun istycznej Partii Lllwy,
MIkel..... Burullr.a'· lclu ..... który poI)wledd:tJ: .,RozejcUcie sM;,
nie obawia)cle: sl<:. Wlad-za
jell w rc;kacb IllIduel". 100ty-

ozklad Imperium ' widaC
nawet na baz.ane w
Kielcach. Moina powlete baUlr stal .Ię sejsmografem
rejestruJ~cym
wst rzq«)". Noi.e lU wschodniej
granicy. drewniane pisanki.
tcgMkl ~ Iucz", w)'mlenlane na
spodnie. swetry, a o!ltatlllo fla dolary. Piwo J: punki I
coca-cola .Ialy się widomym
znakiem polskiej z'll1\OinoŚCI.
Niepoj(:te: IHI Sz.., slermlętnotlć
rynkowa slala się dla tysięcy
w oja:Łer6w ze Wsehodu nicmol bOg~twcm. Na&:.a wo lnoŚĆ _
wYl-wn!1lem dl.1 Ich
zniewolenia I wewnętrznego
chaotlu.

R

dt.lcć,

co°n':r!~ie'j:r~~~~ę~~~~

if: 'wlata ukladają lic: jednak
w pewną prawldlowość: Im_
peri.um oparte na prJ:emocy,
musi upnM. To tylko kweitia

Mapa
1.2"'-

n.a'O\l I cen)'. Ceną )e$t
He i»cle ludl.i, :l-o:plrujących
do wolnol;ci.
I łi\k .I( . lalo. CzołgI, tran,,_
portery opaocerzcne na ulica.:::h Wilna, godl.lna m ilicy jna, kontrola dokumentów l
~ochodÓw. upokor:.cn!e czJow ieka w jego ocobls lcj niE':lawh.lośCl,
Pocl1.1emne radio
w Wilnie tran ~ mltuje, tuktc
po polsku,
Ilpele o pomoc.
Tran.,parenty w
wilCń::kh'n
Uumle od ~yIQ j~ CorbacLOwa
do 0.10. To dr",ina z pokojowe, Nagrod,y Nobla dla polLhka, który byl nadzieją
lU11ian w Int~ri u nl. Wydane..
ma 1. 12 fl)'Cllllól 'fil od~ylają
na_ do w~n!eń z 13 grudnia ,przed dL!e"!<:du lat.
Tymez.1 ~e m w Wilnie padly
p:elw"óC ofiary. Lot)·sz.e blokują
ewo,", <;tol!cę, Ryg~.
przed In ..... azill radueckiej a rm 'i. \'he1itle poru~zenle w
E'1lJnii, Pa14Iv.'1I nadbałtyc
k ie. Wl"jc!one do Imperium na

SI~Uly tłum

.,tul codą nOC'
pned gm:achem pa:-lamenlu,
obawiaJąc się ataku
~dua
łów ArmU RaduecldeJ. Zbudowano barykady. Pótno w
nocy, kieÓY w mldc!e nie ~b 
srano Jul w-zalów. ch(,~ na
ulice wylegly t ys.iące LUwln6w, Sajudis - ruch pop !erany pne;t w lę1uzcśt; spoletz.eń!ń wa lilewsklclo we;t_
wal do strajku lenerałnego w
ponledz.ialek.
Frakcja pol.a w parlOO"len.
de litewskim uchwuJUa odez.wę do Polaków na Litwie I
do ws.z..ystkich mleaz.kań ców
Litwy l. wCLw3nlem o wsp61.
n:} walkę ;t dyktatem ;t i)O;ty cj! $ily i o wsp6lne d'l"ienlc
do wolnoścI., demokracji I niepodleg!oścl.

WCulraj przed południem
telewu-ja radUeaka
podaja,
ie powłliany na Litwie w plq_
tek "Komitet Ocalenia Narodowego" paeJąI władZA: w
publice. T ymC'Z.lJi!'etrl f'Uld U ~w,.
jalr:: podało radio li·

re-

_

mocy paktu Ribbentrop MOlotow, ul!'lIują ul.lIclć
M:\: półwteezuel.O upokon.eoia.
Jednak upokorzenie nad Bal·
tyjliem nie jest dla łwlata kategorią politYCU1ij.
Dynamika wydar:r.eń wyda.je
s ię być nieodwracalna: ,rotoo
wojny domowej u Bałtów I
nad Zatoką Persok:,\. Swiat
w str;tymu)e odd~h. Kto wy_
dal roUtaz stn.eJanla w Wil_
nie? Jak ~ treścią wypellll:} się

,or-

n.aleństwa

UlPOwiccł;tiane

pr:ze'l. Saddama Husajna? WoJua zawsze jest brudna l odratająca.
Jedynym
akcentem
WUlio.,loścl wojny jest łmlerĆ.
Smierć na ulicach Wilna I
łmiert w rejonach Kuwejtu
- ooi to za róinlca?
Swiat kaMtuluje: jaki mnją
zwiĄzek wydanenia w Zatoce
Perskiej t. tym, co lic: dueie
na d 8ał\yk:iem? Czy poparcie

świata
ZWiąDru Radzlecklego dla decyzji USA wabce Iraku ma
byt! ceną milczenia wobec teg2. C1) się dz.!eje w Wilnie?
Dobrze odiywlony Zachód
dba o poz.!om witamin w coÓ'tJennej diecie. KN.ep1 się
..... lMnym dos\aUtlem I orty o
jego zochow:mie. co ;ic9t bart!LO lud;Jde. Lolkz:ne. Ten dostatek mo-le się gWólltownle
z.alamnf. jeśl! :.abr aknie ropy
li; Kuwejtu, a :tamachy lenory~tyc~e lrakljct.,yków ;tra buji'j spokój z ulic Paryia, Berlina, C"l.Y Londynu.
Z tej perspektywy WilnO I
Ryga SĄ ledwie dostrzegalll)'mi punklaml na m3ple. Jed ..
nak mapa ma to do ldeLie, te
lubi się Wl ienlat!. Mi&lo na
niej nie byt! WarD-awy, a jest.
POZO'ltaje kwestia kontów.
Cena życia I cena łmle.cl. A
takie cena naszego mlJc;tenla,
cr,y m6wlenia o sprawach.
klórych nie wolno kwU'Y'Nać

obojęlnością.

JADWIGA KAROLCZAK

Tw6j horoskop
Kto uradza lilę 14 styunio obdarzony bywa ldolnokloml
łw.)luyml - literoc.irnl,
muzyan.,.mi, o takie zdolnościq do
m(lchoniki. Bywo dobry Jako pedogog, Jego wodq jest wyjql.
"owo zmyslowy temp(lroment I niezbyt dobre Id rowle.
(Wg J. Storiy-Ozieribickiego)

lewskie - nie pl"l.Crwal praoy. Wu,}'SLkie I)rlana. w1ad:l,)'
wykonawczej zobowiązane są
wykonywać
polecenia t,.»to
tego n..1d .... WszelkI Inny rząd
na LitwIe będde nleleealny
I jego polecenia nie będą mialy żadnej mocy wląt.lcej dla
obywote!1 Lltwl'
Jetell

demokracja W!tanie
to wątpiC;.
czy klo' na Zachochie będz.ie
milll prawo w)',powledl.let! slowo demokracjo - po\l,' ledzlal
WClOl"~j nlJ spotkaniu ;t duennikarzaml w Warszawie minister spraw z.agranlcUlych LI_
twy, Al&:lrdas Saudarcu. Obecny na konterencjl deputowany do parlanlentu IitewI!okiego,
CtelIław
Olr.lńcs)'e,
stwierdzii, te obecnie nie ma
iencz.e potrzeby do sformowania r:r..'}du Iilewsklego na
uchodis(y,'ie - pomimo te w
razie polneby misję taką otu.ymal minister ill)raw zag.ra_
nleznyeh Litwy.
zabttD w W ilnie.

Protest
Słona1ll'ClO p,"osluje"', p~.
ciwko łOwiodiej 09'elj! roo
Litw.. lorbanynskio molod.,. sto·

sowo,.. prr, lozwiqzJWo niu kon·
fliktów połiłJ'Cln,ch pneko"ujq
"01, ie rzqdząc, ZSRR n~ are.ygnawoli J: 1II'ielkomocolstwo·
.,ch zop"d6., M nadal chcq
blutolnie rtqdłić ••oim impe·
,ium _ IIano1ll'1q pnez 'o soiroienle dlo polloju 11II'io101ll'eiO, o UCllł90łnie dla demo·
krocji i wolnoki panstw okien·
nrck.
WI,WOmy .u,st.lch
tnieu·
kaiKO. kjelecclJln, do udzie·
lenia moralnego I moteliolnego
.sporcio nou'''' JQsiodom Lit·
win _ . Dlli bro"iq oni. Iyc:h
.orlojel, o Ir:tór. 1II'ok~liłmJ
pn.el odolnie lato.
Od poni.dziołllu 111' lokolu
Kiel·
Unii Domollfot.,.ul'\ł!J •
coch, ul. R01ll'na tj1 b.dliem,
pn,jmo_t dotlij pOe"ięine, CI
kallie
I lrodł.l med,ane,
Ir:tóre pnekoie""
obJ1ll'Otelorn
Republiki Lite.skieJ.
RADA REGIONALNA
UNII DEMOkRATYCZNEJ
W KIELCACH

".i

W tym parlamencie
wszystko jest możliwe
DOKOŃCZENIE

ZE STR. l

Bonku S.... iotowrgo. pn:eznoclonyeh no tellfuktury,ocję pue.
myslu I jego p f}'WQlpoc:j ę. Sp6·
d ziewo m Ilę tokie motelloll.cl '
cjl irodkÓ\ot no utwonenie lo_
kolnych blut procy. co potwali
lopowle·
ponstwu plCW<lddt
dtionq w e.p0le oktywnq pali.
tykę; zotrudnienio. RÓ\ltniei
w
pierws~ym kwo.tole n:qd
'omleno pnystqplć do reollzo cjl
projek tów
telekomunlkocyjnych
i l.wiq,onych z umoi:łiwienlem
finonsowonio
budownłctwo
mieukoniowego poprzez
In·
ilytucje hipotekI.
• Osobny wysiłek nądu I
polskiej dyplomocjl skierowany
zostonie tok. oby zoryłOWolo się;
wyroi"ie drogo atOWOrzyuenła
Polski z W.ipÓłnolq Europejską.
Wiqie się; l. tym noNe nIebet·
podsłowne ouekiwonie kliłej.
sze; wlpOlprOl:y z noszyml za·
chodniml partneroml w dzlele
odbudowy polskiej gOlipadorkl,
• IN nojbliiuy", etosie nqd
zoproponuj_ porlamentowl au·
tokorektę
projektu
budielu.
zwiękuojqc sumę dotacji pod·
miotowych sluiqc)'Ch lot.woJowł
rolnktwo.
Ko!lc:lqc swoJe
wystqplenle
p re mier potwa li! sobie no u'
wagę co'k'em
060billq:
101.
jeuoe okozolo się. t e punki
wldzenła loleiy od P'lnktu Ile·

DOKOJQCZENU; ZE STR. 1
Prokurator Ulltolował wobec
niego 3·mleslęczoq sankcję.
R ozboje I nap;ldy tą na po.
rządku dziennym. Dio w Sla·
rachowlcach na ullcy HutniczeJ dwaj nIeznani Iprawe,
napadli na Mlecz.:yslawa M. ta bu~c mu 400 tyll(C:y zlotych
I zegarek. a .. Kazimierzy
Wielkiej IB-Ietnl Wiesław P.
pobił bez tadneco powodu To·
maIZa K. Nlgdue nIe pracują
cy. aJe jut wodnlej karany
za r ozbój napastruk uliloW'oli
okraść swoją ofiar( z plen,ię
dzy I kurtkL Tym razem po.
moc: policji nadeslJa w samą
porę. Wleslawa P. areutowano I przekazano do dy~pol.ycji
prokuratora.
Nie mieli td ucZ(ścia do·
dzieje I8mochodów: 2l· letnl
Piotr K., M-letni Jan C. 1 20letni Jacek li. Z ulicy ~ple
roweJ w lGelcach usllowall od~hat!

IkradzionĄ

,.I5kodą",

Wny.cy lncJ Witali IChwytani pruz pollcJ( I osadzeni w
!l'encle.
Natomiast swojelo

Nie
Kim jest

dzenla •• 1oko poseł lojmujqCJ
mieJsce 369 przyzwyc:zoiłem się.
t. lewkę mom po prawej Itronie, o p rowic~ lał po lewej. Ody
wcIoraj lojq/em miejsce p~.
miero. wdlłChujqc się w d)'$"'
IlInJę
myłlołem.
że
to się
odwrócI. Tymuosem po mojej
obecnej

lewej

10m poslowie

strOfIle

~~OW!I~
b"eateJ kult
*1ej.OCert,.

::!:: :y~ ~
repre:.e"tant~

.ił pgllt,yeUlI:~

(łiedlq

plucallr.mu
nyc", lecI
luda! Cunk(lJOI
roko r~m
iwlcle Wa lqs
tof BieleCkI
ceo.'I\e ldealn
na pcemlera.
n\alo UUłflĄ
cłu publlczn
Wb Ji4l' o 11
wyrazić ani
For.owoole
Iow)·ch
stwie c7.l0w
opinlll
mlrioi się
czaJ:K!h.

lewicy Demoprlyp. mój) rOll

krolyc.znej legi tlę glol dopomlnoj~y ,ię
Ipolecmej nauki Koklolo, 10Ś
l 'ewej (Iowy OKP I Unij De·
mokroty.:r.nej) 1.I$11510Iem hałła
obrony prow
pracowników
I

sektora pOń5t~gO. Chybu lo
dowód, że N tym pollomenc;.
wUJstko Je.t moiliwe.
Sejm po_oIo1 nqd .Clflropo-

noWO", pneJ.

KnyuI'"

Fu.miera

."'.diego..

Jeno

10-

utolowole 2n podow, pneci.
_ . , WIłn,MOło
od głOlO
wonie 62.
Marsze/ek Mikołaj ro.ok"wici lok sll_nlowol ów wyn.l.: - Jok no tokq ogromnq
debatę. l 1,Iomo loslnei.eniomi I uwogom' - wynik bardzo
pozytywny. Zouwoiył teł, fe no·
M ",Inistrowie będą musieli
wielu rzeczy się noua,ć. nie
wqtplmy. tei. ie będą 1,K..Zyli
II" lIyb ko. Tego
potn:ebuJe
I'Ułd. ole tego fówniei pohle·
buje Pofsko. Zloiył le.l: tyae·
nła nowemu uQdowl.
RYSZ.uOA KAZlMIERSKA

si,

,O

(Reda~lor,

nadrqd?",
orZ).

Trzymam kciuki za SD

~ie mi

"CZI/ IMe nu na rozbw.dolCę POZO/wllłly4""IłJrl.VCh ""llłlllf}I?"
Wllł l w ...00.01, w "Włluwmo.łciach" Alek'lł.ulcr Mf/(kiell!ic.~,
'7ofll StrorlllklWCI Ot!mokhl'IIe.;:/lego. Chod:Ho mu l) "rlde pre·
zI/dell(:k4". J ed,,1 "M widz. potrzeb" #J POWołl/W8lłlo. Sq jed·
~ lo.cl/, ltł6r':I/ chck'/lbll wllpGllG~lIe Jq lU "pdni, UIladzll po.
IUyczuj UJ krf/}1I" jfłk polel"zll' 'lł ledolUQO u~lł1k prl_
_

Z~odn ie

1:

(

nllast8,poc:~łWI

l!i styczn ia) "LIII

stanie w Radon
lam.if:j<;zy pla<:
dwore6w PKS I
t u ekipa bud,
zagospodar ... je tł

~łJJl,~5ol~':::~uOt!::~::~:"=-.;!:;;~,dz;,~~p~~~' ZS~
Mu" Ulk'e ,"l11potU 4~ Uj parlII. Nie WO'IłO .11.:011<.., Zllpollllłlec!. te lo SD Iom.gało .lę od ~ Wpf'OWll.d..,"<!IIU lilio ,..IZfgo tycNl plnhtlOO1Cego hlMlIlllcj. prl'zitd',nło. T,"bllna'U SI<I'
.... Tryb"lIOl'" KOMlItllCl/Jrlego. rzec:zlllto preno obplC".'ellkicll,
Sl!nołu, korolMCjł orlo b"'flgo. Slrollniclwo blllo jt4!1711f "ru"
lud;:-ł, kC6n1l midi
prZł'(I ICMolC~lI /.a d~ • • IfltoCZIIJI(:h
IIlłllAOlnkich CU-f.cll, 1I,,,,le1'i!f'nlu wl4łnoll:'j pryWIIlnl!j. Wielu
driłle}IZJI(:h PTz«łu:"ik6111 !JD e.illPlI /.lltoml dedZialo delio,
j4lk MlIUI/ pod 7116oCi .... T.cll le z ",ch rewo'wjolllkt.

od..,."

aOCUSl.A.W MORAWSKI

·· ratun
·
k u ....
T
P Ol leJO,
Jest na utrzymaniu rodziców.

~U

samochodu marki ,,!ord-bu ·
nus" (numer
reje.tr acyj ny
KEB 8821) warloki 50 mln
dDt,.cą pDnuku.ie,
na rasie
bezsk ... tecznie, Cet.ary P. Skradziono mu go w nocy 'na 10
bm. z ulicy NowowIejskiej w
}(jelcach.

Oficer dyiurn,. kieleckiej
Kome!ldy Wojewódzkiej Polinadkomisarz Marh, p Lit,..'ould nic miał chwili .pok oju. 8M przerwy &glaszano
meldunki o krad%ldach I wlamaniach, wypadkacb droc:", ..
wycJt,
zlołliwych
uszkodz.e·
nlach samochodów (nagminne
wybija rue uyb, nllzczenie kar oserii, przebijanie opon). Odnotowal lei dwa erotnc w
skutkach wypadki drogowe w Kielcach na ulicy Wojtka
Polskietfo l w Mieddanej GĆr
:te. Pod kołami samochodów
zgln(1i dwaj męt.czytnl nie
J:achowujący
06u,Jtnośd
na
jezdni.
Pamiętajmy. ie to dopiero
poc;tątek roku. Co będzie doJej. lepiej nie myśleł ...
~
J l-:KZY KOZERA

cJi,

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

12 bm. prokurator wojewódl:k l w Nowym Sqcz.u, Marek EillllC'l, pf:.ckawl koresponcIc-ntowl PAP w Zookopa_
nem n~jl}Cy komunikat:

"W zwi:}z.ku z piarnem Todeu ~U1 Mawwieckle~o. z którego wyni.ka, te nie wn061 on
o ki&Mie Slanislawa Tymiil ..

lymińskieeo ,.
umorzona
,

Sprawa

Ilde,o.
Prokuratura
Wo)e-"
w6dUta w Nowym &(elU od-"

:ó~!~n;:nck~::~ńcc;n= 1
s.praw)' w

proł;uraturze".

.

Pr%lJ>O!nnijmy. te podaas
05\alniego przesłuchania Slan lsll"lWil Tymińskiego. 'I Wn..
prokW'iltor w Nowym Sączu
zmienił kw31Hikacjl;: cz.ynu, co
oUlacl.Qlo cywilny charakter
oQLarloofa.
(pAP)

- Zastan.aw!
10. komu uda
wyb.}r Szpitala
Kielcach nie by;
- mówi dyrell
biontwa
Robi
nych Budownl(
Ilowcgo. Z"lrnll
Zn.amy sytuacj~

:~~~c~~j wf~~~:

z. wielki nu prob
.owyml, po,ttlno
wes przeć Jq w
woścl.

Tui prted iw
Narodlenla ulu
fundowała pny!
C!lwni Analltycz
urządzenie

li

ukr6w. wllńoio
In d. Wc;tor aJ
roczysle przeki
o daru-dwócl
y

zplSlIIowsklch

.. }enam~

'''. II

NUMERll

~~::~l:I____~____________________________
S_L_O_W_O___L_U_D_U_________________________________ST
__R_O_H_
A~.

Nie czytałeś? Żałuj '

lcie
Zliwe

Kim je.., t premier?

eł
lojmujqcy
...-,czoiłe". się,

.. _Nowy

~C::~cy ~~~ ~
rOI '

om lnołQCY li i ę
Kokioło, toi

:P I Unii De·
u olem hOJlo
o COWf'llków I
rg o, Chybo lo
tli:e~r lom eoc;e

10-

,sló., pnHiw
lię od głO$o·

Dł oj

ICOIOt~

~ :om-:C;

KAZI Ml EISKA

",ode pr'·
Ja. Są Jed·
wllld1U po.

«"l"ik prt>.
j deBl
od
r./.PR I ZSl...

1:lkOfRlI

1.11'

~flkI"O

JloII.

PROSTU'"

K'I. Tischner
o propa gandzie
prezydenckIe j Koiciola

owi.

irufUua:JI1"
MHki,.,ICl,

..P(t

nr :),

r

SD

..,

bc.-aeJ kul turl iwitl dworMcJej. Oferl, w raodU!. pre miera CQ' mil'lł9tra adresowane byly I. recu!y nie do
reprezenlant 6w okrdlOf\l ch
.iI poUl)'eU1ych , poduUoU>w
plu rallunu par W poHtyca..
nych, leu do konkTetnlch
lud2li fu nkc jonujących w st.eroko r o;t.u mlane1 d worskiej
6włcie Wa lC;SI.~ Jan K ny,q..
tul Bklleekl ,łest w pe włł y m
;(l(~w! Idealnym k aodydMem
na ~r~ler •. J e.t osobą tak
n'la lo Ul9fl ą w poll;klm t yciu publlczll ym, 1Je nie !!pO~ się o
wia r llodnH
wyraut :&D I d Gbrze, ani tle.
For~WlMlle na jedno I. CU!Iowych 3łenow~ w pallidwie cuowleka slabo z;nanego opinill publkme!, nie
m!doi .ię w dobrych l.wycz,aJ3oCn
defnokrałyeUlydl".
~1ted .. ,,19 r ,
.. C.,łłt, newy
nadr,ąd f".

toslrteienio·
wynik bardto
fe no ·
I)ęoq
musieli
no ucz.,c. nie
będq uuyli
potnebuje
nlet polne·
let t ycze ·

iył te ł,

e

powibł

n""

[l ąd lop ropo·
.mielo Jono

~łeDO,

n.ąd

S'PC)t6b wlaklwT d la poll.-

) p rawej $tro ·
po le'lllej. Ody
mieJu:e p Al '
$Ię ."
d" ..
ie to $ię
~ m po ".ojeJ

p . mój}

lu ~

..- Epbkopat byl podl.!elony { kd(ta byli podlt!eJenł.
Byla
ukryta
p ro.pagaooa
wielu ksle!y p~lw M-M.o·
w\ecklcmu (_.,. Oczywikie,
oClcJalnle nie .I~ o tym nie
mówiło. Polem, przy drugieJ

Koścl6ł

otwarcie a npiowal sil; w w yborl. GdybJ lo robił w Ameryce. lo
byklby iJe, ole u nM. gdz.i«!
n ie ma jes~r.e d t'lmokr_ ycan ych naw)"ków , to byl. kcn ieczooU. U nu w.z,ysUco
UłCf.YIla sil,: (Id zera t ~1.7wiłcie bard:J.Q 07.ę.>40 lucn.ie
poehlonl~ei
' codt.ie unym l
liIPrawaml nie b:;a rdzo potra·
odrótlli~ prawej ręk i od
lew ej" (kI-. pre ' . Jóut TiM'b·
ftc- r w rozmowie ~ Laur,
Ze le n ko _ .. KIIł':neł kom.·
nltnl u", ..PRZEGL"D TY .
GODNI O \VY" nr %),

tI"

J eny Urban dCdlaskuje
.. G~ &krawano ~i.et dl.
419CClyeznego prezydenta Jaruze~lego.,
podni6a1 sil;
wna.sk. Jew! Tyle forsy dla
Generalal 120,5 mld zJotyehl
(. .. ). Ale nowe lubI., by I)yio
w)'SławnieJ. Fundus~ dycpo_
z.Y.cy:lłll wua~ ze 163 mln
tlotyeh u JaruEe'laklego do l miliarda 400 milionów
zJotych u Walę~r. WydnUri
na l:wiedzanle śwaata wzrastają w stosunku do budtelu
Jaruzelskica:o ' at; ".krotnle._
W sumie budżet Pana Pre·
z:ydenla W--3 ll!11y, brata Kac~yńskleco orazJch blltnych
I dab:f:ych znajomych wy·
nie~ ma blloJto :!i30 mlliard6w zJotych't -<"zll.balow ac w
B elwedc ru'" tygodnik ..NU ;"
nr !l.
n E~1

Nie ma targu koło dworca
Zgodnte t: decY'J:}ą whadt
miuta, poc:z..l .... uy od Jutra (tj.
15 sb'ania) zlikwid owany '!Ostknie w Radomiu, n.jpop~ 
larruej<tzy plac w
(')ablitu
d.·Dreów PKS I P KP. Wejdzie
l u ekipa budowlan., która
t:ala.podaruje te r en dl~ Inny~h

celów. Porządku ma pilnowat
str at mle;ska oru policJa.
Pncniełle się tri plac tarłO
w y z uL SlrUJ:a. Równie! oj
jutra, lTanS3kcjoe. spnedał
kupno bedz.ie motna 'tawierat
na no ..... ym miejscu - po d r I '
giej stron;e ul. Struga
(db)

b~,!::~~.;~O,:,

E

J(lf4l'

grupą

Dary serca ,

,,,roalll/Ch

R-CJ. Wltlu
luolo mho,

r~RAWSKJ

~_ w.~

o S<lCl"l-u. M a-

fkam l kores• w Zakopa ·
komunikat:
pi&mcm T a-

~Ieco,

z k t t.hie wnosi on

~

WII Tymiń_

fi
I'n·ski'ello

la

- Zastanawialiśmy sit d łu10, komu ud'ZleH~
pomot'y,
wybór Szpitala Miejskiego w
Kielcach nie by ł prz:ypadkowy
- mówI dyrekto r Pn:edlll('-blorstwa
Robót Intynler ylnych Budownictwa Przemy·
Iło wego, Zbił nl ew Bydlo.llll. Znamy .ytuacJę slutby zd ro'
wia I tej placówki w ..zcxe·
t:6t~ości , wiemy, te boryka .ię
li wlclklmi pr oblemami nnan~
.owyml, postanowiliŚmy z:atem
w e.przet jq w mlarl,: motli·

w~~l'

prz.ed łwiętami Borego
Narodzellla ułoga PR1BP Li.
fundowa la prtyszpitaJnej Pra.
cowni Analitycznej glulcometr

:' -- urządtenle

do oznaczania
ulcrów. wartości ponad 2-4
lin tl. Wcz:oraj mlalo m:ejacc
roczy.te przekaunle kolejne·
o daru-dwÓChwy$OrdeJkla·
y ~iSliOW.klch mlkr<'tkop6w
.,1enamed 2", kt6re :r.a.t.,plą

wysluwoy, odmawiajltCY jut
.pru;.
Dzięki
z:nactnle
popnwl sic:
i jakoU: badań, co
dla diagnostyki ma lIDaczenle
kapitalne. :t'a rokup tej ap;!'
ratury Pru BP .w)'asy~nowa ł
ok. 37 mln z:1 I 'ZBpt'wnla, te
nie Jest to jego ostatnlc słowo.
Bl,:dziemy kontynuowat wsp6l·
praC!;, UwabMy bowiem, te
zdrowie Qbywateli je.t spraWił
god ną najwytsuJ uwagi.
Dy rektor szpitala, Zd,,\slaw
Brodeckl, na które!;o r~ dar
pu.ekazano, serdecznie podtlę·
k ował
za z:ainleresowanle,
serce I w.parcie. _ Jesteśmy
wdzll;'C%ni załodze I dyrekcji
PRIB P, liczymy, te prtyk.lad
tej firmy majd tle naśladow·
ców gotowych p6Jł~ w jej śla·
dy. Stpital U' swej .tro1\Y d eilaruje ,otowośt obj(,'Cia o.,ie·
ką Ich pracowników.
posłuszeństwa

rum

sa:ybkośt

Ciasny gorset bezrobocia
DOK O ŃCZENIE

ZE STIL l
- Wiad omo, te tr ansport lo
• A więc: swelaleal;r.!
krwiobfeg
pn.ed.iębłoratWL
- Nie %Wolnienie z p~ cy,
A le rlie jest udekreklwaDe,
a le unnlejllenłe u lr udn!eala. te na budieC1e la bry k l m w;!
To n ie to samo Trzeba zda ••t
by~ koniecznie ukła d , utrudlObie sprawę, te s FSC wsp6ł~
nlaJący
k llk u..et kiltroW'C6 w.
pracuje n a 00 d1den mnt.two
T e same fu nkcJe mote wsu.k:
Itłutb I d zia łów pomocniczych.
x pow od rll!pjem. wy pltłnlat uTe , rupl pracownik ów obclą- . twonone w mlł'jsee obeene,o
ta ~cych stan utrudn ienia _
ZTS uałuł::owe p r:r:edal(bllJrlIl.aeble nie wpływa ją na pł'a, hro. Ludr.le odejd , s FSC, a·
d ukej~ cl~ł..1r6wek
te bedą nada l wy kon ywać ta·
• Do Id ...r-y mla..'. I t..
kC pracę, Ja k d o tej pary .
br,ka *,1, w S)'DlItIHie.. bł-Blt mołe nawet lepiej wy koII IeJ4ty u kład . poloeny . pra·
rzynaoy będzle, prllt!'UlacZORy
do d yspoz:ycU takiej U6ługowla!, io a a ukłlod:ł.le el4i,ł7
ob.wl~1 u trll,.-nllwa.n1a całej
_ J w stol:u nk u d o FSC n r ale ry nadbudowy: opieka 10m y tabor. Zaklad pc'ojektoola'a., kultu r a , .... rt. Zamle. wl mate ~ powodzeniem urarucie ten układ Il1lienJć!
bi a~ n. sleb!e,
opr ac6wuJJtC
nowatorskie roxwi~la roi
- T o Jen konlee me, by
rsc odZ:Ylkala wla-rygtJCInołt. t:łecen.le fa bryki Zmniejsza ,ie:
Obecnie na pny kł ad do raIKy·
więc w t en spa.6b ob!ada kaki oald y co lnecl bud y ne k
drowa, ale w n:czym nie 0-

:yS~~~a~:~ch'k~l:t~:n~:h ;~~a;::bi,!-=~n'~~o!~::"~~

przecie! klubów .portowych, wf(t", te jest to modeł zmian
upewniamy funkcjonowanie strukturalnych, xa kl6J')' m opplacówek kulturnlno-OŚwiato ·
tujemy
wych. FabrykI; obcląl.a takie
• T o ~ reer._mc,ie we-utnienie
spe<:jalisłycUly:::h
WIIII'nr. tald;r.dlł. Ale p rsedd
slutb: z:akladu tranl'portu q .
F'SC funkc jonuje w mi eid~
mochodow~o. zakllil.du
tran·
Do tHryk l Pr:ł7tłaJ ri y klik ...
.portu k )Ie'o\'~(l. bIura pro· naKie bud,n.ki w, pOO lea.J"
Jekt(,l.ve.". I-<tn-e!:j koncep;ł
Jej sluib]' r c m ontowe-- budo.
unlan tej 'Ipu:C':t:I\)· po m li.....
wlane. To t. k.i e , ' er a. olepr....
nym okresie o...Z\ wi.łcie, ... e
dukc]'jna.. CI]' w tej d z!ed'x!'
omacta to, f.e y/u;;"y lu--"';~ . ni e takle pl'Zewld ,.w.n ~ 14
z:wląlanl l
,yml Iun.·.cJa,liu,
ruch.y!
kt6re prl<."i Chwil" wymle.n:·
- Z calą pewnośd'ą nie be·
tern. ~najofl su~ l:d ... ',a 11'1 d~~n dziemy nad m!a,;tem otaCUlC
tłl bramą
Mu.z:ą
natomla~t
tak rozbudowanej opieki, jak
I będq prteprowadume s t op·
obecnie Ulrtymallie Istn!eją·
n lowe r eorganlr.ac}e. Z niekló· cych Jut zasobów mleukaniorycb (unkcjl ukł adu, opieki wych, rcmonty, modernlucje.
nnd niektó rymi dtled rlnarni
Inwest ycje. komunalne pochla·
społe<:U'lyml musimy
jednak niaJ" co roku grubo ponad
zre%yjJnOwat.
dwa miliardy zl01ych Potrzeb• Nie w y. brała m so bie, te
ny jest nam por tner, który
rueby k. drow e, J.kie swl~(Q. prt.ejmle częśt Obo:lWlą~ItÓ W U·
De 114 z re or"aohlld4 I .pła." .
tworzone od podstaw pr%(!(!·
neniem . ' ruktul')' _trud"ie nl.
llięblonltwo, które dałoby
·w ł'SC fldbęd ~
be... b lllri rlle.
trudnienie fachowcom opla·
Och, anę wrak nie, ie prsye.....
canym obe<:n!e. " nau('łO fun.
dzl e'l&S trudnye b deeyajl.
durn:u przyniOllloby korz:yłci
- istnieje IJcz:ególowy raobopólne: fabryce I mlenkaĄport, .porządzone ~ anali%y e·
com zakładowych. bloków
konomlczne, dQkona.no .krupu·
tt Uwarunll rlwaola, w jak le
latnych I jednoUlactnycl! obliuw ikłane jest prudsi(bionl,,·.
czen Wi.domo, Jakle kon.lici
w ]'nikaM pnede w'Ky. tk lm •
przynlQlą konkretne
pOC'ią~·
llAsuotkl. Swi J w~yw na k. n.
nJęcia. Ekonomiki
podpowle_ -dyeJ4: ł':ketlami nn, ukł ad u ma
d są nam najbardllej opl.YR'ial ·
hlr.h a becu. ren..J.. J . kl l'!
ne rO<t.wi\łZBllia tyjemy w nOd'liaJ .łli. pnddm uJ~
:adroln i·
wych realiach 'Gq)odarezycb, s'racja t'SC,
. by
tnl la n]'
unlenlamy IY.iótlm!, koniecme
, ł r ukh,-.in e •• pł uu1enie
lir ·
.ą nlekOłlwencjonaLne re:r.wi<]·
c . n l2.lcyJne. k onl ł':n n e w u ·
I.3n·a
k1c-j ,]'tuacJI 'Z wolnlcnl .. byl]'
• J .... ~bl e funkc;'ne ,,-ala
dla ludd najmniej d a Ut llwe?
f.bryk . na prsyklad be$ dsla.
- Bala..tem je~ d la nas
lu łransparłu umoehodowea:fI!
bez w"tplenilil obowlą'l(!k u·
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Ferie z TPD

o

pullu n\OC.
z r.dallulUc:h
której pncowalcy ___

prawdtiw]'m

mów!l' w jednej
.półek,

parkowali .. poloneza" PI"l]" pl ...
eu ,J'ałicIlOI'tSklm .... Rldomlu. Z
.ut. ",1.ruY'iIo'acM
~.

nOr."
ke: t: dokumentamr,

/ł]'ch
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ro:~

dOpC)(łvboie

-
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~RySOPia: wiek Z w",l.-iu 40-

sa lit. wl.f'Ollt. 1&4 cm, ł«dniel
budowy c.al., włc.flY dlulCle k~·
loru ual.yn, d/u ... ciemnio br....
d •. d ł ugie krz.l<:fM!.e wU]' koloru brlłZOwei:O I oOemne kn:.naste brNi tw.n: a ..... ln•. __ a
śniada, cllQło wYlłOkie. not łrod·

ni pru.ty. u.ny '-redni. pnyl.UlacMC bł'aleJ w ul~bl~
niu.
Ubi6r: kuMka SI" kołoru beioweeo"l.e .z:tuCUlt'1tO mbi.. na
JMnobr~<)w~j pOOn"wcc, .podiUe papie1Mf". blulB d~_ rw..
nio.anll z: przodu "'" trzy eUllokł,
koloru wypłow.iały CranM. swe-

łl!lh.~,
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Znaleziono

:~ ~C:~hz:tii ko~!!l t~

.Iuty

o.wo

ZI grudni. , . . r., w kl.tee
bloku nr 5 pny ul. Czarno.·
w
Kielcacb lh.l~

",;ej

.

Uzbrotony .. polonez"
ldobywl.'OłTl do kolejnych,
t]'m rawm bardtlej ~~~
.)'~b ,,.kokłw".
(d'"

" ...

,.
'

.1-

UlWy, 30 _l .municji. IlbeułJ.d
oi.j,.oej, I ruMot .UM"aacyi-

lllilołet

cy bl,:dą głosowali nie tylko
na Stana, ale nawet na Su·
tamil, aby wyt.wollt się z 3_
rOłancjl wlndzy I
beUI1Y"·
DYch unędnlkuw". Autor o·
clonenla naJwl~kną preten·
sJę m. o to, te władze poz:.
bawiaj:t co motliwO>J.cI IlWQ·
b('Idnego dysponowania dzi.JJką budowlal!.l,

tuczeni. s.obowLąuó wobo!c:
banku, konleanoU: upaleeni1t
odsetek: .. suat]' li p.erw.&o!:&o
p6lroc:za mJnlonelG roku DrU4
,im l:O&C::łąC'ym
elelMoleto
rcallz:owaneco prOttramu ~
opór ~ęlnny I :r:ewnę-ł,rz:
hl Dzalaj ludZIe mają .ptH<\
'wladomojt ekOUGmlc:r.ną .....iedl.\ł, 00 się im nalriy,
c:t:e&ft
moc!!! -<lC:1t'klwat Nlemnle})ecł
nllk por1lłdkowarue ubegninue,o cląa:le ukła d u IOJpod,Jr-4
uelCo jtJIt bardzo u tru d nione.
Nie d ~alamy pnecleł w stery lny ch warunk.ch ~bora lo
r yJneao ek ... ptryme.Atu.. ole Yf
cOOuennym,
bcz;poj.redAlm
kootakcll' t nłoeą Z ludtmi
iywo reagującymi na kBtde
nowe rmwh,lanie To Jeit tródio w!łt.pllwułcl I ob.. w o pn,.~
nlołt, POIor~U!rtie sM: warUll4
k6w łyda
RaejfJllaUucja
struktury organ1z:acyjnej FSC
jest koruecz:na Je\tem Jedna.k
przekonany. te u bramę nłe..
trall ani jeden tachowaec. fle.
.trael pracy taden robolnik o
wysol!;lch kwaliI1łtacjach. 0dejdą ludzle mniej w obecnej
.yluacj: ło.podarclej fabrycę
potrz:ebnl. odejdą ludz!e Zbęd4
nL byt mo.te nlekt6rQ' z:ut:latl'ł
prze1uni~ na tnnl!' '1bn<twi·
.ka lub unlc-ritą ~woje pw.!ldó~
we kwalifikacje N~ nalel,
"lę ~ych zmIan
ob.1wia~,
to
prteciet jeden ~ elementów
nowego prawa ekonom.iCU1~o.
$ Cs]' uly.ka nie dł':kł.)'w~
n o.kl po prUt I mnldnenle ob"dy h d rllweJ je$t Jed yn]'m
rOllwl:t7.llnle m1 Cl y d :arachó.
wlcka f. b rtka nie będ~ ~ pry_
w a ly ... owa na!
- DZisiaj trudno pr'1ł':sądut
O zm anach, jakle dokonują
.lę w kraju tak szybko Ob<-cnie przygotowujemy się do
tworzenia spółki z:e ska rbem
państwa, Co pozwoli twiek .. tyć
wlary~odno~ f<lbryki
wobo:o.
ewentu.lnych partnerow W
pnemy"le motoryzacyjnym ~t
lak ogromna konku~cja, re
bu w<tp6łpracy ze znanymi
fIrmami I kGncemaml pT7.IC-mysiowymi, biurami bad<lwuymi trudno mówit O rozwoju.
Je~tcz:e rat: chcę podkr-dUt:
ewentualne redukcje, zmi.na
struktury zatrudmenia, zmiany organlz:acyJne to t ylko Ilłe-
które % element6w realllOw-aneeo pn:ez: FSC programu u·
nowocteJnlc-1l11 przt!dsl(b lor·
sLawa I doatosowanla fabryki
do obow~tujących rell!"ł
Itetm.wb l
RYSZARD BISKUP
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do./.y cnct.asowy prezes Z\V - te !stryic'.le potrzeba podjemowa'nla nIe tylko d7lałań lo-;
kalnych. a.!.e. rOwnie! te ltionalnych.
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podjęUśmy ~rania o
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ItraJu ośr_odko-N p:'o;ramowIch Z'lstaly one uw!eń 
CZf>ł\e
powootenl€;lll gd y t
l
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nie
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F;muxn-JI.'!ne (rnają o,!;Obo...'oś~ [lraw:1ą) '~!i~c ~ch de·
k!nrncja o prz)nalct.'lOKi
do ośrodka będzie c.. lko wic!e dQbrowollla Ku rwe
mp;-f);>('OOOw<l-no,
ałl}'
do

Konedtlc Tełlbnik um MecbanlCUlo·Odlewnlue posiada swoJe wa rni a t ,. lJlechanlcz ne. Tut aj
odbywaJ, p r. k' yk i u cwiowle t. u k res u obr6bkl Ikraw-... nlem, IIPt. wa nl. I cięcia metali lip. Ale
p ny Ok lo'l,ji p rakt yk, ucznio wie takie Slr&b laj~ na u tnym .nle , w oje I warsstat6w. Wyko nuJ_
rłine d cła le dl a k oneckich ' lI bqli;.
II tak ie Imad ła 'Iuu.,..k.le Up.
Na zdjęci u : w wa rutu ie TMO.
Fot M. Klusek
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c~jne.
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Il-.. Iawy illlorrnule pO!ll Maria n na Wólcik z Ko!egil.lm
Odwoławcrego prl.Y Sejmiku
l).1:TlUfUjdowym woj. kiE'1eck !e((). - Po uchwaleniu prze?
Sejm te.'1 akt p~awny trafił
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U'obii: Mlnll ters'wo FIn aMów .
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mitetu: PKO BP OIKu,mierz.a WleJ.ka nr z9l;61- 5050- 132.-3 (zlotOw;"owc)
29681·5005- 151-6787
(dev.-1.z.owe).
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brqw OI' ~et Po poj.wl~e
nlu ma}drJe
ly~zasow!'""
łchrOflieo!e'

w

kościele

WPT "tyfo01:
IOeke, ul.

oferu;. do
zoldodom ~
wa.

ołrodełr:

ntu. no 1:;"'0

cl i mlod.r:leq

WonInkl
lCout ok. 72C
bę. Zoproao!
lub 66·24-24.

, l1li
MrKROBUS

~
SPRZEDAM
(19&4).

,.merc

,,stara 680", 1
i wlrie do w

~
SPRZEDAM
lV1łsprawny .

mas;:(ynę MC-'
wl4uo.lkl[l WC
28-350 Słup!.a.

SPRZEDAM
wim r kolofQW
t)'cow_ t.tuk'
' ~

ATRAKCyJ]
Iprzedam. Ki~
SPRZEDAM

"poloneza" {~
OOM

1IIC$el~

\l'

Starym Korc-z.ynle, Nastcp--

nie

wykonywłUle
bylyby
cokół oraz odrellaurowa!lie
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naslA:'! narooowe tradycje
t akie i my prosimy {l
'W'5p8.rde poc1..\'Uań kom!teI~.
ICel '
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w:ed13et, Jaki lX:Q:z.Ie .lej Q'italenn y k~ztal-t. W projekcie tej '
UllaWy załoiano, ie u w . podalek d rogow y ~d7..ie opła'l.ą
lokalną po b1er atlą pr'J.ez po.uczeg6łne gmlny, jednakże jej
wysokoU określona będzie w
uatawie Il.lb wydlWly-m na jej
p<Xbtawie
r-o.r;porządzenil.l .
Gminy UIUSSI!, więc zorcani'Iowae pobil"ranle pod,ltku od
łrodk6w
trans portu, bo &ak
.Ię on będzie obee.nie lun:,.w ;d. ProJcli & r.akładal, ie pOdatek &('Q będzie płacon,. w

Dyskusja w redakcji
fo.,y k !h.lcu !:"'m, kto.rych d:t.ia.-

'Io!łwt:lim

•.

wia~:

gO$podarcloa UlZ,IlACl.,Yla s ię ootatn!o wr.ain;e na
rtwp;e K lClc.
Z u.pros;:enia >kor~tall:
pani Ewa Nadolska - asystent p!"e~~a j An drrej M .lk o.
I;lwuk. dyrektoc Biura CKJlnnJUlcj i i Rozwoju Ageflcji
IhI-n~u ! Marketing u
ACUMEN Spółka l. 0.0.. pan Ma_
rck K U a preze!, 7.a~du
firmy
BlPOWER Ltd. pen
Zbllwiew Kor..i k - prezes :r.a.rU\d l.l r:S my KEMEX. usługi
r<'monlowo-b'.Jdowlane,
handel I ~z.tucr.na b!tuteria Ofa1
p.:1n Edward Wój.C'ik - p:ez.es
firmy EKO_:vIARLENA - Eropej~ ka Korporacja OgOlnobrlłn-i:Qwa.

Na wd~p;e po<:laj( metrya.ki prze.d~:ębiOT~tw, rCj)rez.enu,wa.ny ch prz.e1 mo:ch goeci:
ACU MEN - obr6t rocUlY
'fi 1990 roku - 300 mld zł
ora;.. drug-e tyle u~y~ ka J oddZ:ał cz.yli
ACUMEN SER.WIS. razem 600 mld z.j, Specjalnoś~: koo-peracja tiIlanso-.
wa i ban-kt>wa. usługi markeLngo-....e. ek<-pe.rłyt.a. obsługa
ekoo(lll"ll{cr.na.
proou..1ccja
l
.prz.cdai mateariarów
budowlanych, Jromocja sz.tuki.
BIPOWER - produkcja
t
eksport uslu.g. firma powstał<l niedawno. obroty .... ~ud
n;u l.lb.r , 1.5 mld li.
ĘKO-MARLENA

-

l.l łł up

budowlane. specjalizacja: bu.-

do~k~wo komunalne.
hande.1,
e-Sklport_import,
obr6t
rOClllY 16 mld zI.

I{EMEX

-

gwałtownych

prz.episOw
cie l. datą

r6 ....~:e:t

Pracown:a

K .. aj.-)L'lav.'-:l:iI

.N.,

•

Prz.cd 17 .1aly odbył "I~
tutaj pierw&-%)' bój legion1ltOw Józefa Pil6udsJt:e,o
l kUkudn10we d.arda ~""'a
ne bitwą korczyńską. We
wrreśQ.kJ 1928 roku w Czatkowach nad - Nidą pre-ą
de-nt RP Ignacy Makiel!:!
odslo.'lll pomnik u.pamię1. 
nl.ający te wyda:rUlRia. Na
9- metrowym obeliłiku d o
lotu wtbijaJ iię wykonany
-z. brą-z.u
orzel.
Pomnik
pn.etrwał tylk o kilkanaście
lat., gdy! w UH~ rok u czerwonoarrnijcl w,rsadtili g o
w powietrze.
Dwa Lata. temu po\lt.'5\81
Społeef.llY
K omitri Odbudowy Pomnika Czynu Leglonowe.o w Cza.rkowach.
J aJe wynika ze \1o"$tępnych

ferie,. gór

u.o;ługi

remon-

towo-budowlane, handel detalkUly (dtlep prz.y uł. J anA;blnowej w Kielcach) i hl.lrloWY.
ekspo.rt-im,port,
obrót
roczny - ponad 10 mld zl.
W u.aadde pr6bGwa1i ł lU"
WlI p6lnle . u:a al ~U od ~w led'
na jeclrn) ' ylke pytanie: e l ,. w

~hoctzą,cych
'W5t.e.:z.ną.

zmian
w ty.

Natomiast 1raUla :rmiN1a lIa

Ieps:z.e, np. w

Ułkre.s!e cel, banot.;,łl.lgi
kredytów. podatków. wi-z. Itp. będde powi-

kowej

tafla ~ .. adośclą.

Znacz.nie więcej uwag midi
nasi gości d() sposobu d:r.iała
nla wlad:r.y te.renowiti.
ANDRZEJ

· MJKO ł..A J CZYK:

Jed)'lle określenie. Pkie
f.Ila)du.k obserwując poc:r.yflanic wlach., to oporlunb:m. za-

-

robo-tn~ch. tdm bo..'.::L:em} 'pla-

podatJci J.i.p.
Podobrlle je-; z l!l'kab.:rt:j'ł
budowy n~ze::o wkl.::-llego b;l;Jku. Mija pól roku od 'll<!ŻC
nia WI\;O-,ku w Wyd:r.:.:t!e .'\rch!te1ttuty_ IIle- odpowi..4.r.: ll!ema. Wuysbko IV-koz.uje 113 t{>,
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SUlwie Fak tów takich }c~t
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ka-p itały do inn)'{'h rf'g;ol'luw
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kopać się : RAOm
'----------------------------------------~

Nie

PolICe .. IZczecó1nie w Klei·
cach iduieJil Jus warunki do
robie nia prawdziweco blwe.5u.

z uwagi na · brak mieJsca
pn.eds ta.wiarn wspólną op!ulę
moich goścI. OJ.6t są oni wania, te gdy by n ie było t_loch
wa.runk6w, nic byłoby równ!el. wynikOw, a wyniki są.
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wf7,uacz.onyml przez. Balcerow kza. nie ma s/!nsu. p(JIllewat. nikt z. na.. nie jest w sła
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w calym 1t.raju. więc mam porównanie. Dz.iałamy wsu:dz..!e,
ale najmniej nas wlda.t w
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przecie:t \o eo z:robJ.ono
z
przetargami na lokale sklepowe w K lekac h. mote nas
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SPRZEDAM orl any HOHNER
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SPRZEDAM nowe fu tro k.nkl.llowe. Kielce, 31-93·1&.
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SPRZEDAM
,,(I.ł.t. 125p" 5-0
biegowy 19lf.
"polOMU" IX.
1190. lekko usdtOOIlOIIJ'. Skar_
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tel. 51·27·51.
8021$-1'
SPRZEDAM tabr,.cr.nie now,
komplet mcbll pokolOwydl ....
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"jt'lcu ali", Koliskie, SP8-eero117.
10221-,
SPRZEDAM k;abloę !\OWił .. łu_
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POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH
Szkolen1owo-Produkc:yjny "ELKOM"
OSTROWIEC SW .• ul. Targowa 21,
teL 208-01. teleks 613200
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
Zakład

na

sprzedaż:

l) samochodu osobowego marki " n ysa-towos T-522"
rok prod. 1980, cena wywoławcza 10.000. 000 zł
2) samochodu osobowego marki "fiat 125p combi".
rok prod. 1977, cena wywoławcza 18.000.000 zł
3) przyczepy samochodowej "sanok D 46A", rok
prod. 1980, cena wywoławcza 6.000.000 zł.
P rzetarg od~dzie się w 14 dniu po ukazaniu 8i<:
ogłoszenia o godz. la w siedzibie naszego zak ładu, Wadium w wysokości la proc. ceny wywoławczej n ależy wpłacić w kasie naszego zak ładu najpóiniej na godzinę przed przetargiem .
W przypadku niedojścia do skutku I prze~argu, II
przetarg odbędzie się o godz. 12.
Zakład nasz zastrzega sobie prawo wyco[ania pojazdów z przetargu lub unjewaźnienia bez podania przyczyn. Pojazdy moi.na oglądać w dniu przed przetargiem,
88-k

0-0-

ZAPRASZA

one '4 dla n.s,

~

S026S-C

.t.ty

tu lu b umlenlę na mienk.nie.
KIelcel 2fIO..75..
8OIł9'C
KUPlĘ mIe.u:a.nle dwu;aokolo_e. Kielce. 2QO...86.
8O!51-i

cłowe.
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SPRZEDA M nOWII .ufę chłod
nia." I w.'ę uchylnIl. Kielce,
31· 17-44,
1113-1

~.~-;y:
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ALPI' WYSOKIE 1~4.n .11 ni,
Wl'Jald DardatIkI '·1111.1_.".
~
P RAQA _ w,.Jnd w kaid" irodę: - ••t.
BAIQSKA BYSTRZYCA ł-ł.II.' 1 - auł. . ....

-

.. KI ELCZANKA"
CUKIERSICZA SPOLOZJELNIA PRACY
w KIELCACH, uL GORNA 13/t5
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•
•
•

S,..U Akcyjna

ZAPa A8ZA NA. WrCI ECZKI DO:
- LU'BOCIIHA (csU") Ihła Fa,", W7Jud _rd.,1k! I-l • . IUl

66·24· 24.

acy

telelu Ml2%.4

BlUN TII,.,..t,1Il.I Mł"aie".wj.

W_Id botdra
dobre.
Kout o«. 720.000 zł l'Ia 0sobę. Zopraszamy. Te l. 66-30· 1.5

PilI;uds.Łe,o

SLa.rcla 2.'II.'a-

KIELCE.

":';;J:jllu.~.e"n.tl!lllur"- ~~ie~:::~'.~~ l

WPT .. lywg6r('
IOelce. ul. Slel'lkiewlcta 74

laty odtlył .. i~
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STRONA t

Ferie .. g6rochf

ie
inie

=x.yńaką.

R E.JCLA.MY

FIRMA HANDLOWA Z WIELOLETNIM·
DOŚWIADCZENIEM POSIADAJĄCA

SPECJALISTYCZNE SKLEPY ZE SP RZĘTEM
ELEKTRONICZNYM OFERUJE SPRZĘT
NAJWYŻSZEJ KLASY
.,-

SONY. AKAI .siiPIiA":
·... ,•. GOLDSTAR .NAC . ".

- * Magnetowidy
-_.... * Kamery
* Telewizory
~

. '--_.~

*. Radiomagnetofo!'y * .qdh"a ~za c:~e
1.2 miesięcy gwarancji

zapraszamy:
RADOM, ul. ZBROWSKIEGO 4.5
KIELCE, uL BUCZKA G

PRZYJDŹ, POlłÓWNAJ CENY!
U NAS NAJTANIEJ!

KONKURS
na DYREKTORA
i Gl:.. KSIĘGO WEG O
two rzo nej p rzy jej u dzia le
Spółki

z

0 .0 .

" KLEX"

Wymagania na stanowisko dyrektora:
l) wykształcenie wyt.su t echniczne lub ekonomiczne
2) biegła znajomość języka angielskiego lub
niemieckiego
3) minimalny 5-1etni stai pracy na stan owisku kierowniczym
Wymag• ..:" Da at.nowisku ,Iównego księgowego:
l) wykntałcenie ekonomiczne
2) staż pracy minimum 3 lata na stanowisku
księgowego

p~~:~~e o;;!~;i:n:n~Cr:i~~~~:8C~le;t!~owej
pros-ioJY składać w terminie do 20 stynnia 1991 r.
w sekrMariacie s p 6ldrleł n i..
Konkurs odbędzie się 23 stycznia 1991 roku
o godz. 10.
Atrakcyjne warunki pracy i płacy,
Szczegóły do omówieniu na miejscu.
Inrorm3cje udziebne będą pod nr tet. 444-73.
M_I-
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UWAGA, DRUKARNIE i WYDAWCY

HURTOWNIA ARTYKUt.OW RTV
pod patronatem " TONSIL" Wrwnia

NAJNlZSZE CENY -

NAJWn;KSZł:

lU)SCJ

KOLUMNY GLOSNIKOWE
wszystkich typów i mocy
TELEWIZORY. MAGNETOWIDY
i ODTWARZACZE MAGNETOWIDOWE
KASETY vns
onz inny sprzęt AUDIO-WIDEO.

-

KSFRO -

_

ZA PRASZAMY codziennie w go,d%. 8-16.
Fundusz Go,spodarczy Regio,nu Swięto,krzys ki ego .
NSZZ "Solidarność"

J• I
L"." . . .". . . . . . .

KIELCE, pl. WOLNOSCI 2
tel. 460-31 do 35, wewn. 68, teleks 612689

I

E
t

~

OFERUJE w

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
dla mło,dzieży z _Po,lski
ZAPISY:
1,I NGUA, Częstochowa, ul. Jasno,gjlr~ka G,
tt" 1. 433-68 (14-18).
.
57-k

3103-k

I

-

I

r . . . . ·. ·. . . ·,·. ···. ·. . ··. . . . . . . . . .·. . . . . . . . . . . . .···. . . . . . . '"'. . . . . .!
W dniu 27 stycznia 1991 r , odbędzie się W,lstęp
kieleckiego, ko,oC!ertu życzeń " Pod JnskMhllli " Iskry", ul. Krako"ska. Bilety do,
nabycia w kasach hti.li.
ZAJ-RASZAMY

l:~~".u......... ~. . . "...""........................."""..". . . .",, . . .!

:
HURTOWNIA .,SPOLEl\l" PSS
~
E
w RAllQJ\tJU. ul ZERO'\ołSKJEGO IO-ł, tel. 231-81 3
~ POI.F.CA,

KRAK{)W,
ul. DOBREGO PASTF.RZA 124

: :~!: :~:;~=set,,~:~':~~·~~~

•

ul. TARTACZNA 3, tel. 259-86
. • art. Spo,żywcze.
• warzywa - tel. 2J2-52, %24-34.

~~.

td.I I-94-37.
';TASZÓW. tt"1. 19-26.

!............ ... .......... '

a05/iB-g

~

:

) Indy,\oltJuaJn

BRQDY ,Zt:C KIE !16,

.

STARAC

,,'ICE, 1('1.

nos

~~

POLECA SWOJE US Gl
w zakresi.e ko. ryso\\ania r
lano-montażo,w
i specjałuł
nyeh brani.
OFERUJE!\lY wyko, J..stwo ko,szto,'
- S7czególow
- nakladczyci
- uprosz(;U)n
- ofertowych
- inwestorskil1
- różnico,wych
- ślepytb
'\\'rAZ z' kai;ni limitowyn
materiałów' puętu na pro
mikroko,l1lp\ )'a(!h IBM PC
CENY KONKURE~€: NE,
Zainteresowanych simy o kont
przygotowania i r~a1i
produkcji
~i.. , W.wn,3~

J:

UlIRTOWNIA ..DORKA -

:

~

Atrakcyjne waTunki ro,zliCl.eil z lUoiliwo~ciq do- •
...
~
1 •~~ sła"y
do &dbiorców.
ZAI'RASZAMY
! E 5370~g
i

KIELCE,

"l

te .,.11 w Ip rudały ~
hlwyeb .rtykul,.
łPod_rttwa
d.
fekcję damskI!. m l\ I dt1edtc''-

Il1formuJ~.

r..,...,."""""""·.. ".."."....",,....,,·····..•..••..··,,'t'

II URTOWN IA .,ALEX"
ll\U'ORT: PI WO - KAWA - CllAł..WA
i inne ARTYKULY SPOZYWCZE

~Irihldt'

DIl!. od biorcO", hurtu

KIELECKIE P ~EOS IĘ8IOR:
ROnQ.T OSTOWYCH
K1ELCE, ,M. 8UCZK,

wydajemy atest.

zespołu
ką " w

AVDlO_WII

25~502

Istnieje możliwość uzgodnienia I;odzin odbioru wg potrzeb kupującego.

. . . . ..

JlYWANY

... u •• ~......................:

Odbiór wyrobów natychmiasto,,"'Y transportem
sa mochodowym lub kolejowym codzicnlli~ w
godz. 7-14.

Elektrownia .. Chorzów"
ul. M. Curie-Skłodowski~j 3,
41-503 CHORZOW Ul
tel. 4H-21l, wewn. 270 lub 410
t.elek~ 031.3851.

~

CD RADIO

-

~

ciągłej

Na życzenie odbiorcy
~ASZ ADRES:

SP

E - RADlOODT\\AKZ':"-~ "lBothotło,~.. r

E

spned:tiy
BLOCZKI i PŁYTKI
:z betGnu ko,mórkowego, nieaulokluwizo"anego,.
RLOCZKI D wym. 49,,24,,24 cm w cenie 4408 'LI
Pf.YTKJ owym. 49,,24x12 Cm \, cenie 2500 zł.

5475-r

~~.n

il -=:::w::~:;~:
~

59-/{

ELEKTROWNIA " CIIORZOW"

HURTOWNlA " RUT-COOP"

.~~~:~~::;~:::~::.,~:

tel. 397-712, 399· 350, w. 2'"
teleks 116661, ,elefoks 391712

E

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

,· · · ·
I

____
-

o,reruje po superatrakcyjnych cenach
pelny wybór
HERBATY. PRZYPRAW i ZIOŁ
w estetycznych opakowaniach
o,raz MAKARON, RODZYNKI,
wyro,by .. Kielczanki" i in.
RADOM , Wielkopols ka S (PDtkanów) tel. %&2-23
god1- 8-16).

"

A-4 - 32.00ł 11 r)'u
A-3 - 68.000 d ry~

.~"'~~~"~I'B"'J.
01 -793 WARSZAWA
•
ul. RVOYGIERA 12

OF~kVIł:

t

E :.. " ,'c " . .~, .." ._,28"
'E - MAGNł.'TOWIDY-

IMPORTOWANE PAPIERY, KA.RTONY

-

••• ~.m. . .

FlRMAII::~~::N: :O::~:I~~~

(

POLECA OD 15 STYCZNIA BR.
-

7.......m

Jer)'Jne, biurowe
• kraJuwe I uvani
ZAPRASZMIY r
'zl'CZYMT li
WiadomośCI Z OSTATNU
.buwle młodzieio

Umlen_e._
w neroklm
Diet do Dal'l~

NYCD ZAK';'

~_HWlLl: '

dllcwntcc, P l

~::~:; ;~.ś':r~ o::::~
ZAPA.l\JlĘ'rAJ!

U('f'... lit

kol

PR~

[ ' .......... ~ .............. . m ... • ..... •• ...... • .....• ....

I·U~EnSIĘBIORS1'WO

..
:

I~OIl()T lNZYNJERYJNYCII
lłun()WNI{."fWA PRZEMYSLOWEGO
\\ KIELCAC H, ul. Tar~owa 18

E
t

mU'·)]'''''

!

~

,t
:"..t

:

l

-

Il p rłl'A uit" niami hudo,,, lanym! i d.l plo,me",
jl'dncKo ~ kierunków:
hmll\wnld"Ao lltdowr -

konstrlllu' je

=:::~::'::i:'~:'"::::::

fnforll\łll'j,~:

•

... ". . . . . . . . . . . . . . .". . . . . . "". . . .u,. . . . .....
~

l.3
l

~

l

133pk

........................................................
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H URTOWNIA

MATER1Ał~OW

~

l

Rejo,noV\1': I-nedsiębi WG
Gospodarki Komun<\h i Mieszkani

w

Jędn:ejowie

BUIlOWl.ANYCIJ
ZAKLAD lU;l\-10 OWO-BUIJO

o (e r u je:

- DRUT ZlłROJESIOWY
- DRUT Gł.ADK1
- TREGRY
- KĄTOWNIKI,
Nnjko,rzystniej.sze ceny.
RADOM, ul. Lubelska !-ł4, ł~l. 4S-Jl- Jl.

j ................

~

KJELCK ul. Tar'g owa t8, (eJ. 463-09.

~

..;

l

KfI'lłOWl"IK,\ IJ U1.. ..::J HUUOWY '" KH:LCACII

:

3

,.,.,' "

....

PRZYJMUJE
w

PĄR l PANOW
n.j1-'·yhJ.~J RkI/oki KOSMJrrY" 1

POLF.CA DLA

RE..ONTOlti i'nroOWLA'

.ru SPRZĘT I A.RTIKUł.Y
uk lal16w frY'łjcrskicb
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Rejonowe f'T z
mtłnnIn~j i M

dl~

ł.4A ............" ......." ........ " .....

DII

PRAC m'K"J !uCII, DRO<

I

ZAJ,tOWIF..NlA

JlAt){):'I:f ul. ZS" CZERWCA 5/1, wl. ns-n

"lENIA

I'RAC STOlIA K1CJJ (d""
5383-r

,.,,~

pO k~nkur~Del1Dych ~b.eb.

Z~

~ ..kresie

".

biont\\o, G
kanio,\\ej _

mOnłowo-Bud

by

Oknei 49, tel

3L

W

Jęli

I
!HRUf\lA 111

... 9 ............ .....,.~

.~"~,,.--....~~

MT ." W • .rI1l: e ODDZI"L Rrod1 1I...
lltTOWNIA w KODACH IL1.F.cK ICH
OF"kUJE SP

l

~Ir..ł'

f

pur ..EKOPREF"

E

~

ETO\\'lOY -

N

..

I

•

O,~,~~,·.
A,:Z.A;',~. Tl.....
L...-

jl Et
ltWt':bodGI,H.

•

•

po

Jlor(:/n\ hu.rło

3l E[

~.ł indynhlua'"ydt.

ST~~Itr::~ ~J~~~!~I.::~~05
.u.&.......

}

~u..................~::~2

•

6ł-71-48 lub "-70-71, "ewn. 24

i

~3'
~

ZASTĘPCI-I DYREKTORA

t:~!~~!N~I~~~\~I?:!ia

~

budowhme)

ZASTĘl~C.~ DYREKTORA

jl

ds. HANDLOWYClI .

54-k

kiEROWNIKA BUUOWY

~6""~""''''''Uu..... ~...

a,u"",u. ......... u"". .& .....

:

u.uu~

\V

OSTROWCU SW., ul.

Gulińskiego

kosztorysów:

~re~~;~'

się

na c:ele produkc:yjne l ma-

~NKUREN'
resowanyćh

NE.
simy o kontakt z działem
i ręar ji produkcji
(0-41) 66-421, wewn. 34.
90-k

PIONKOWSKA SpOt.OZ1ELN1A MIESZKANIOWA
.
w PIONKACH

~vall'ja

KIELCE, ul. I'ROSTA

w

.prudał,

łT

po cuaeh bur·

.pod.utwa domo\\le,o, koc .
i\ l dt.lec1ęclt. arl,.kul,. plan·
p14mlenDe, a takte ubawili
I PoJTanl
w .~erokhl1 w)'boru.

\Ję damsk~.

m
,ine. biurowe

~

w'C

PRASzA.1tIY r nid do Jl2.ncco ulepu.
.%YCLYMY U NYCU ZAK(1POW

Z OSTATNU 'UWILI! '
'le !nlodzlelo d'l.lewnęce, l'urDOwe ddedtee
rpl!lne \\I bard
ładnych kolorach, nkla.okl

r

ELCE. ul. PROSTA S1

OGłASZA

PRZETARG NlEOGRANICZONY

na wykonanie dwóch budynków mieszkalnych nr 13A
i 13B w technologU lP-90 (zmodernizowane WK-'lO)
5-kondygnacyjne, 3.klat.kowe, ogółem 60 mieszkali 3615 m kw. p. ui.. nn os. Chemicma n w Pionkach.

Dokumentacje techniczne, ślepe kosztorysy oraz ....oa,runkl szczegółowe przetargu na wytej wyro. budynki
znajdują się w biurze spółdzielni pokój 103.
Termin składania olert w tenuinie l4 dm od daty
ukazania się ogłoszenia.

Przetarg odbędzie się w biut'u spółdzielni 16 dnia
dały ukazania się ogłoszenia o godz. 10.

od
805!MH::

Przystępujący do pn.etargu winni wpłacić wadium
w wy::ookości 200 mln zl na konlo 67638-651 PKO Pionki. Urnowa. zostanie Ulwarla' w ciągu 14 dni od daty
powiadomienia o ukończeniu przetargu i wyborze
oferenta lub unicw.omienio pr'utargu bez podania
przyczyn.
70-k

1~n:ed5iębi

f~i ~~lIIunah

m.w,.. Sta .... howl,,~. ""I.

1ł$~7.!

SPUhh"M dr.",1 ",."dlawe
aluminiOWI!. K jclr~ :10488.

i Mieszkaniowej

DZI"t.K~ HM m ii,.~rh~k •.
Sp.14d"h'u 17'! Qlu.. d,un. hld
~.~

KleJe ...

«-iJI.

OWO-BUUOWLANY

SpOŁDZIELNIA

lNWALIOOW ,.Jutrunka"
w GARBATel<:. ul. Piukowa 2

tł'JiltUJE ZA t>WlI-:NU, oa J'ok lUl

-

OGLASZA PRZETARG

jAC STOLA KICH (dnw," oku. Itp.)

kAC D"~KA

faCII, OROGOWYCU

~EMONTO\Ąo1

BUDOWl.ANYCn

lEN'"

_~

.na spnedat samochodu " polonez 1.5L", rok prod. 198• •
nr rej. RAI 278D, cena w)'woł. 20.800.000 7.l
Przetarg odb(:dzie się 25 st)"C7nia '1991 T. o gooz.. 10
sied7Jbi~ spółd2ielni. Prz.yst~pujący do prutargu
winni "'oplacU: wadium w w)'sokOfici 10 proc. ceny wy-·
wołowaej naJpM.niej do gad?. 9 w dniu przetargu.

w

kle,.",,", pod ,dre,.,n:

~jonowe I"r
~bior5t\\o Gospod1lr'kł K~
•unnln~j i 1\1 kanio\\t!j - Zakład ,e~
~ntowo-Bud ~~y w Jędrzejowie, ul.

fkn.ei 4', tel

NIł.;QGRANICZONY

-3 1.
4'1-1.::

W pt".l.ypadku niedo}ścla do skutku l przetargu. Jl
przelarg odbęOl.ie sj~ w tym samym dnłu o godz.. 12.

Spółdz.ielnia nie ponosi odpowied:óaln'oŚCi za wady
ukryt~ pojazdu, nie uwpelnja braków w wyposażeniu
oraz. sprM:Cie. Zastr'Lega sir. prawo un,iewainiema przetargu bez podania przyc7.yn.
5385- k
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OBWlESZCZENIF.
Zarząd Miasta
Su(:hedniowi~
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w
7gotlni .. ~
art. 28 ust. 1. usta"" 1
dnia 12 li)X:a 1981 r. o DIn.
nowaniu
pn.t'str7,enn.) ni
(Dz. U. nr J1, poz. 99), 2ft.
wiadatnia. że przy"t ąpiono
do opracowania nliej!'>ł.·n.
we"o planu szczeKitlo"c~u
za2'ospodaro""aoia
l'rL~·
stnennego
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"''raz z kailjni limiłowy.ru robocizny,
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WYOZlERZA WI
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OGl..i\SZA PRZETARG N1EOGRANIC'l.ONY
na spr.lcdaż samocbodu marki ·,. ny<>a T~522·' .
Przct.1.rg odbftth:ie jf;ę w 14 dniu od ukauJllJa SI'!
ogłoszenia o godz. 11 \', biurx.e ~ipółd:tieJnj,
Pr.lyJ;t(;PUFl CY d o przetargu winni wpłaelc wadmm
w w ysokości 10 proc. ceny wywolawczt:} \0\-. k:c;il' sp61d!lelni. Spóh.l:d~hila 7.łl:strl.ega sobie prawo unlt."Wai.·
nił.mia pr~larji(u bez podania pNyCzyn.
7l·k
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QGLOSZENlA -

STRONA tv

TEATR iQ\. S. :teromskiego
w TqELCACH, ul Si.enklewicr.a 32

FABRYKA SAMOCHOOOW SPECJALIZOWANYCH
w KIELCACH, ul. ZAGNAŃSKA 27

OGLASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OGLASZA PRZETARG

na

na spn.edai::
l) tokarka pociągowa TSS-150/1000, rok prod. 1961
cena wywoławcza 15.0oo.ooo:d
2) tokarka uniwersalna lM63/1400, rok prod. 1973,

następujące

samochody:
l) "nysa mikrobus", rok prod. 1975, nr podwoua
159881, nr silnika 70404.1, stopień zutycia 70
proc. cena wywoławcza 13,5 mln :r.ł
2) "nysa towos", rok prod. 19140, nr podwozia
297339, nr silnika 810304, stopień :wtycia. 50
proc" cena wywoławcu 2.2,5 mln :r.l.
Przetarg odbędzie si~ za 7 duł od ukazania si~ oglo97.enia w prasie o gooz. 10 w siedzibie teatru, w przypadku braku nabywców U przetarg odbędzie się tego
samego dnia o gCKh. . 1%. .
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium
do godz. 15 dnia popr-r.edzającego przetarg.
Pojazdy można oglądać w godz. 7-15 w siedzibie
teatru, Zastrzega się prawo uniewa'ŻIlienia przetargu
bez podania przyczyn.
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cena wywoławcza 50.000.000 zł
3) tokarka rewolwerowa "gischolt", rok prod. 1945
cena wy\volawcza 30.000.000 zł
4) lokarka rewolwerowa RV-32, rok prod. 1958,
cena wywoławcza 20.000.000 zł
5) tokarka rewolwerowa RV-32, rok prod. 1961.
cena wywoławcza 20.000.000 zł
6) lokarka rewolwerowa lG325E, rok prod. 1972,
cena wywoławcza 30.000.000 zł
7) lokarka rewolwerowa 1341, rok prod 1973,
cena wywoławcUl 30.000.000 zł
8) automat tokarski ,.j ndex 36", rok prod. 1942,
lIANDLOWO-PRODUKCYJNA
cena wywoławcza 16.000.000 zł
SI'OLDZIELNlA PRACY
9) frezarka pozioma FWA-41M, rok prod.. 1970,
w KAZIMIERZY WIELKIEJ, ul. Kolejowa 27
cena wvwolawcza 50,000,000 zł
10) frezark-a pionowa FASV, rok prod. 1967, cena
OGLASZA PRZETARG NlEOGRAN1CZONY
wywoławcza 60.000.000 zł
na sprzedat nii:ej wym. pojazd6w:
11) gwinciarka pionowa MF łV, rok prod. 1973
1) "nysa 522", rok prod. 1983,
cena wywoławcza 15.000.000 zł
cena wywolawcu. 15.225.000 zł
12) g .... inciarka pionowa MF IV, rok prod. 1975,
2) "nysa 522", rok prod.. 1984,
cena wywoławcza 15.000.000 zł
cena wywoławcza 14.790,000 zł
13) prasa mimośrodowa EE-125, rok prod. 1948, cena
3) przyczepa 0-4.6, rok prod. 1988
wywoławcza 40,000.000 zł
cena wywoławcza 13.616.000 zł
14) prasa mimośrodowa PMS-16, rok prod. 1953, cePrzetarg odbędzie się: 25 stycznia 1991 r. w siedzibie
na wywolawcza 10.000.000 zł
15) prasa mimośrodowa PMS-16, rok prod. 1953, ce- spółdzielni o god%. lO, ul. Kolejowa 27,
Wadiuni w wysokości 10 proc:. ceny wywoławczej
na wywoławcza 10.000.000 zł
naleiy wpłacić w kasie spółdzielni najpóźnIej dwie go16) prasa krawędziarka LO-200, rok prod. 1959,
dziny przed przetargiem. Pojazdy można oglądać na
cena wywoławcza 40,000.000 :z.I
17) planierkll, rok prod. 1945, c. wyw. 10.000.000 zł 3 dni przed przetargiem w god%.. 8-12 na terenie ba18) planierka typ .,heira", rok prod. 1945, cena wy- zy spółdzielni.
Za wady ukryte pojazdów sp6łdzielnia nie ponosi
woławcza 10.000.000 zł
.
odpowiedziamon Zastrzega :tU: prawo unieważnienia
19) piec elektryczny komorowy PE.K-4, rok procL
przetargu bez podania przyczyn.
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1952, cena wywoławcza 20.000.000 zł
20) przetwornice - szt. 2,. ceny wyw. po 5.000.000
21) frezarka wl,dłuina 6Y612, rok prod. 197&, cena
PPKS KOZIENICE, uL Warszawska 5&
wywoławcza 250.000.000 zł
22) centralka CW-20, rok prod. 1976, cena wywoOGŁASZA PRZETARG NlEOGRANICZO.NY
ławcza 10.000,000 zł
23) kabina lakiernkza KM-12, rok prod. 1965, cena na sprzedat w dniu 24 stycznia 1991 r. n. wym. sprzętu
wywoławcza 15.000.000 zł
1) sam. ciężarowy marki "jelcz 315", rok prod.
24) urządzenie do mechanicznego podawani;l blach
1979, cena wywoławcza 40.000.000 zł
na prasę .,woroneż", rok prod. 1982, cena wy2) sam. cięiarowy marki "star A-200", rok prod.
1984. (izoterma), cena wywoławcza 55.000.000 :r:ł
wolawcza 80.000,000 zł
25) pólautomat do spawania w osłonic C02, rok prod.
3) sam. ciężarowy marki "star 3W-200", rok prod.
1976, cena wywoławcza 30.000.000 zł
1983 (wywrotka), cena wywoławcza 30.000.000 zł
26) półautomat do spawania w osłonie C02, rok prod.
ł) przyczepa ciężarowa marki "autosan D-50" (6 t)
1974. cena wywoławcza 25.000.000 zł
rok prod. 1984, cena wywoławcza 7,000.000 zł
27) półautomat do spawania w osłonie C02, rok prod.
5) sam. ciężarowy marki "star A-200", rok prod.
1966. cena wywoławcza 20.000.000 701
1986, cena wywoławcza 45.000.000 zł.
28) półautomat do spawania w osłonie C02, rok prod.
Przetarg odbędzie się w świetlicy przedsiębiorstwa
1967, cena wywoławCUl 20.000.000 zł
o god%.. 10. Przystępujący do przetargu obowiązani SI\
29) półautomat do spawania w osłonie C02, rok prod. wpłacić wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoław
1967, cena wywoławcza 20.000.000 zł
czej poszczególnych pozycji w kasie przedsiębior
30) zgrzewarka punktowa P-32-R. rok prod. 1966, stwa, najpóźniej do godz. 9 dnia, w którym odbędzie
cena wywoławcza 27.000.000 zł
. się prozctarg.
31) w6z.ek widłowy akumul. WW-12, rok prod. 1984,
Zastrzega się prawo do uniewainieni.a przetargu bez
cena wywoławcza 15.000.000 zł
podania przyczyn,
32) wózek widłowyakmul. WW-l2, rok prod. 1985,
Odbiór pojazdów w stanie technicznym takim, jaki
cena wywoławcza 15,000.000 zl
jest w dniu przetargu.
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33) tokarko-kopiarkll 1713, rok prod. 1967, cena wywoławcza 55.000.000 zł
WYTWOI'CZO-USLUGOWA SPOLDZIELNlA PRACY
34) spawarki prostownikowe SPB-315, - szt. 3, cew CHĘCINACH, al Partyzantów 17
na wywoławcza 4:500.000 zł.
Przetarg odbędzie się 28 stycznia 1991 r. o godz. 9
w d'dale TEM . Og lądanie maszyn w dniach 24 i 25 stycznia 1991 r . po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się z nr. 66-14-11, wewn. 453.
Przystępujący do przetargu winni wplacić wadium
w wvsoko.~ 10 proc. ceny wywolawczej w kasie naS7,cj fahryki lub na konto SS Katowice J Oddział Kielce 312800-5614, najpóirricj w przeddzień przetargu.

Fabryka zastrzega sobie prawo unieważnienia przetarRU bez podania przyczyny oraz nie bierze odf>owicd~ialnosci 70:1 ukryte wady m:ls~n.

łWllERl 1. ",

REK.L.AMY

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na samochody:
1) ,,{jat 126p", rok prod. 1989, ccna wywoławcza
19.000.000 zł
2) "polonez", rok prod.. 1984, c. wyw. 16.800.000 zł
Przetarg odbędzie się w 10 dn.iu od daty ukazania
się niniejszego ogłoszenia o godz. lO.
Przystępujący do przetargu winni wpłacie wadium
w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej do godz. 9
w dniu przetargu.
Samochody moina oglądać w sicdubie spółdzielni w
godz.. 7,30-14.30.
•
Spółdzielnia Ulstr7.ega
sobie prawo unieważnienia
przetargu bez podania przyczyn.
83-k
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Jej

fc.ł

w Radnm;(I
1ł.\lUHJlA

"Oc

<ol.
zatem to nie kW'Hllla
pu.'·padk:u. te d~nlono praC(' d~rt'ktora Jan ..."
Kow.l_
n.rka I 90 pracownik6w bolt": u - recepcjonist6w. kclne·
~ ow . Kuchan.y .
pokojowycb
OUl,:ki ich wysUkowl I staran;om . Sw!ętokr:r.y-ski" w tych
trusInych nie tylko <!Ja hotelllfJ~wa czasach. I.Itnleje. ro:r,..
..... :ja s:ę: I pr:r.yn~i 'l.Yskl - w
uh E, 4020 mln tJ.
IJ.vć mote dz.if')e sU: lak I
dlalcgo. te 1e<In.. z wYz.IWwa~
n)'ch tu t.aaad brzmi: trz.eba
najp erw r.uiać, aby potem
U'br.ać. Nic u.c:r.ęd%l się
wię:c
pic'\bCd:r.y na zakup nowych
mebli. .,atematyczne u:rupE'ł
njn:l~ wypo&aknla. Np. pr:r.ed
f)aru dniami 18k,u plono \eter&:'( japol'lIklf'j rtrmy .. Pana•• mlc". wkr6tce _taną uln~
!ltalowar.e f'lektr<Mliune
kan ' rf'Cc p(;y jnł' I ke lneukie.

w~rn. ,,5<H\t'Jlid,,,m" i Urzędem
l·.. :!!)·:».
pct'...·,erdz.a
tyłko

I I> ' J.l

'e.:e,

IY..'l ("':Ai!: ~0 oll h' ,e 1)!eo>cOmpe"lIq l I tk;dc a n:t')~1 wyGt,awje
·.IIIIOO.t.8 miehito. wobec o-6b.

.... .I".11'aJ,. przetargi na
tc-r az. ~;e pIlicą cz.yn_
·,1 \:.e maJ;a z. Ctego? To
Uląt" I" .... ar. meble. samochod\ I't lt'c ict ltltere.s. to n ie za _

Stypendium z uczelni
Suwly wybUl same ~
decydowaly na jakich tasa.daeh pny:r.nawać fludenŁom
.tudl6w d:riennycb pomoc na.~
terialną. Relrlor uculnJ
nie

Koki

..swl(~kr:r.)'.IIU"

•

toLatium. JeM rÓ"ATUet t1tletJ

.Pewexu".

j

baW;I.

ZIHGSIEW KOZIK: -. Nie
l!ó' b.l ....·a . lec:r. r,\'1.yko. Zdobyłp-m np. lokAI handlowy pn.y
llII J alu.Qbl.noweJ. Nje~tety fa.

W roku 1990 ,.&wi.:toltrz.yaki", podobnie )ak lDne -lEra_
)owe hotele, odwloo:r.Uo mn~J
,oki rut to byłO klika lat
WlCzeMllej. Miejsca hotelowe,

sjonalist6w I to l.aJ"6wno
w UM jak I UW. M6w ląc "prore.JJooa.l~ta- rnaQ1
myQI
c-z.łowieka. któremu ,Ię: m6wi
co ma zrobi~, a «I jut
wie Jak.

n.

Podobała

mi łi(. podczaa
.,.spotkani.a w ku.rU. pooiw-iQCGoego wi:r.yc$e pap:.eb W)"powle<It szefa .,DrolOW'C'a" łn1.
Byslrz.yruk!ego. kt6ry sl;w:!erdziJ. te cb~hue pn.yłąc:r.y lic:
do orga.nlz..acjl tej lmj)f"ez.y.
=.iewat widzi tu swój int6-

z konienll
tainy do}az.d_ br....k pariCJIgu
\.tp PoprO!'lłeln o 1.Iodę n.a
remont Illu:y na mb} ko~t. ocl.,Ywi.k:e. Nie wolno - pow:edz!ano - ulica iJę(h!e !rUI_
eze.J "yt)~aona. kon:ecule śą
prace z.emne. Klcdy to na~tąp.? Nie wiem,.. na ra1:,;e

budtet m!a~ta ~t pwt,.. No
10 wy.remontowałem uJK:ę I
PU'king na wla--ne ryzyko. Je_
tU ~dz:e truba. to trudno.
%e1"Wę
nawleru.hnlf.:.
Wan
kJlent nie kIedy. lam, ale Jut
Ib.'" m~1 mleć dojaz.d do
sklepu.

Ale nJe m.6wm,. o dTobiaz..
,ach. nenenlnie odc:wwa ~

"e w.l.a4u.4

I

brak

Dr ot ...

EDWARD WOJCIIi: _ No
a co w tej sp!'aw:e
uob!ly wladze mIasta? ł'ic.
Poniewat obecna wladu., po.
dobrIie jak poprzednia, potrafi
tyW!:o :r.amartw iać I ;~ brałt\em
!unóuu.y.
Tymcu.sem. PA'tiqÓLe motna zaroblt na u.pewn ;emu
kUkuset lYlHqcom p lelgrz.ym6w parkklgów. toalet. napo.)ów. jedzenia. pamlą!ł'k itp
Pewn!.e.:te najp;uw trteba
będzJ e p.enlqdze ... Iotyć. teby
potem. z. procentem, je od1.)"s kać, Na
przy_lad IEQłl:ecz.na
;oot budowa w Ma~Jowle rla~
cjl uzda tniania wody. Nlllet y
włam:e.

tera

pamJ~ć.

Ced:r.)'BIe.

Fot. A. Pf.:czaJsld
r,awsze clM::łnie
tu utrz..ymu~. Prawdziwym rekord:r.lslll jeat pe-wien
obywatel
n1emledd,
t1llry
~:r.U w
,.9wi(tkor:r.yskim"
łąc.:r.n1e 46'T dni.
GRZEGORZ KOZERA

t6 .... kt6r:EJ"
aię

kt o .· l'

~ \., \.

mOiI

będzie

k

n~)e

o.e

mocą
byt spr:r.ed8wane
..,
pu.u.kDCłl J butelllecll.. MWiim,.
:tOI'Iantr.owa~ wInną strat po.r~ową I Uł)ilal polowy, Me

wystarc.:r.y. :te UM :z.lecl przy.
.otowank! Maslowa p T o. f 6IJonallltom_ Jut 001 pomyłlą 00 zroblt, t.eby wnystko !~kcj()floW'óllo )ark: MJety
I )c..;:z.cu: t"M na tym zarobić.
REDAKOJA : - No dobc'z.e.
trochę sobie pona.neka!J.imy,
ale jaj( pail!ltwo wyobratac!e
sobie , p~ć, jał:ie macie

plany na te.!
lata?

rok I n8ll\t(pw!

EWA NAOOLSKA: - za_
nim panowie :r.aCT-flą o planach. chciałabym ra7. jeuc:te
xwt6c:lć
uwacę:
na pewien
uezeaol: °m\alsŁo nie powinno
n.aa od-t.rfłCnć z. jesl'X:ZJe jedne10 powodu. 0l6t bogate CiT·
m)' .mogą c:r..ęść 7.ysku pr~
c:z.yć wlain$e na rucz. miasta.
Ostatnio ACUMEN, kos:z.tem
tIOO mln :zł wyposatył gabinet
lekarski s.z.pltala pn.,y uL I..ao,icwic:r..a, Spon9Ol"Ujemy r6wn.:et w połowle tmpre~ pt.
..swlęto slowa", bę:dącą uym!
w rodz.aju re sLwalu mowy
pol:;kic!j. Sqdu;, :te ani moja
(Irma, .nl f:rmy kolegów nie
maJO!. wę:ta w k 'e'I:z.etI L rwła ~:r,..
cu. , dy cel JI"5t codn,. W1IparCia:

EDWA RD WOJC1K : -

Na-

lze pla ny na prr.y..u~ mu_
być eJa.stycme,
w ~ :r.y stko
ulety od lok wielu a,}"nn ilJów. te ~m je , 2:Ct.e n !e bar~
(1:&0 w'em.co będ~ robil ~ie
ną

ZJ.otyłem
wn\(:l!:ck
o
~"U'danle t.e-renu pod osled'le
~Iawe. Zatru.dnklm 300

o l.q.

podeJmowa~

de-

cyzji w tej q)rawle bez zcody organu- samor:r.ądu dudenddego.
WYlOkoU pomocy materlal~
Rej dla .tudenłów nie moie
być wyu:r.a nit jQ proc:. mieslę:ez.nego wynaa:rodtenla
a.y.tenla z poprzednielO miesiąca.

Kaida uczelnia będzie mOlla wprowadzj~ Indywidua In,.
pomoc)' materilllneJ - cz.y premiować wyniki w nauce, c:r.y
ro:r.budowat Uw.
stypendia

.)'rtem pnyutawania

$peCjaołilltów
budawlanych •
mam sporo $~U I W'.em. te
mleszkanla
są
najbardziej
chodltwym towarem. Pr:r.ym.enam .!tę: do Iłr'UChom.len l a wytw6m1 tywnoścl na z.asadzIe
joint ventures :r. cechem nem!eII\l.n!c:r.,ym
we
Wlou.ech.
Ord dają linie teehnolOCIC'Ule.
ki6re 'Płacę: ekspo.rtem • .&Je 30
proc:. produkdl będę m6t1

w r.aJu.
)edna.k podeJtlcle u·

łpn..edeć

ZnaJąe
rzędu. w

!": nJe

ktw)'m pnec let nk:
zmienno. łfłCtIlle z

z.askon1pia.łym
planem roz.woju KleJc, 'łl.8n...-e mam m ..
zerne. UrbanbłylulI I IW'chl-

telc.tura. to . najbarm..eJ tantedbany dz.!ał adlninilltracJ!
m.Je.~kleJ. Skoro tu
w1aśo .e
mamy W>luie ,ardlo, to d I ;1.CZelO je.Jcze nie 1.8·
trudniono ZO lub 30 mlo~
dych wra:tliWJch architekWw,
ktOny w niedluchn aule pr:r.ewieotrzyHby plan m!a&ta l r(n~
pałr:r.yll Iy .. lace wn !05k6w lokaJ4acyjn)"ch PrteC::et
nn l
mocą z.arobIć n :e t ~łko na I.Cbie, ale I na mlnsto. Jt"st to
plłll :a!y

w

MAREK

Interes.
lUTA : _

Mu· vny

tei

parn:ętać o Ull'fl1iajQC)'ch
JW; % t,.godn :. na I )'dt.;eń p..~
p!sach ~adn ;c:r.yeh.. Np. 1'G:r.ow'.nqlem ~owq produ kcję: tzw. eUf'opa.!et I pan: dni

!.emu w ydano u k az. k h e lt ,-

portu.
tknie -

~o !;!ę

c-:Jow Jc'!t n)C

r )'L)'k uje.

ANDRZEJ ~flKOt.AJCZVK:
- Jeśl i chce pan Ull'kn ll Ć ryzyka, to n lff-h pan podf'jlrue
albo w

pracęw,.polmo-SHL"

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

lOejalne. :laUdy p r L) ,(,ll.......
nia pamocy socjalnej l1li.. 0 '1'
dzaly dotychc:r.a. IUlJWI',-<-"-J
dyskusjl K l"ytykowallO pn ....
de .,a:r.y.Wm pn.ydzjt"!., ", ~
.typendl6w 'Al opartiu o) z.,,tNladczenfa
o
zarobkac h,
,I6wnle rolników 1 rumll";'
nlk6w, które nie odpawiad: ją faktyct.nym d ochodom H,~
dziny studenta. Teraz ucz.. !.nie ",m~ bł:dą mogly olr. n.·~ ,
lIć zasady przyznawania sty,
pendl6w socjalnych Stum-nt
będ.:r.le MÓa:1 teł uzy.lult' pl) '
moc materialną nie tylk o l.I;
wYl<lką średnią ocen. a ll'
I
za w,.bltne wyniki w .,,-.,,ce w jednej tyJk., d7j~ r.h,.ł'.

..lakr:oe" T am 1I ,t: ma j..-...u .....
10 tY""'a. Ale pan. }01-ko IIW!
nedter. muli byt' 1 e p I Z 1,
pan je.;1 !ep."y co ooo'A..... I\;)ł
pan w (rUMa :u u b.r
/'t"ł): .. ('
w jedn ym
Iy)ll;o
me<. ('U
obr6t w wylOk:ości U m' d '!.l
co U1aC':z.y. te pol.:'al i pali o a lać w t.dt~h ·"a:-~"k .. ('h ).'I .
kie

cą·

ZastatiIl WI".,l . ,(,: JC Ot.a.II. ,'J.y
tylko ludz.:.e lD(ere· u ~t't;.I.y .
mujący

al.; pewnym

o_<ob:~I" 1'rt

su-k~em mu.o;:r.ą mieć d r.-b~ ~
opano ..... an ą I w,\·lren ow ił(l .. u·

miejl!tnotć

ckutecUlClO " l.;' ~
lanie w -tytuacji trudne j kr '~
1)"1OW'e J I niepewneJ.
K tq
z.woln il . dm ln istra('je: t e l'\'lU'"
wą od
:r.dobyc[a --nr::. ,Yn ..!;
..Organizatora"?
•
ZBIGNIEW KOZIA:
Eh·
wlsd:z.y mU -Zol s:f.: w) k ·,(,taJ·
towa ć o;am od z.;e!n ;e I or-.e , ~
Ł·-2~altu jO!..
s?koda ty lko u-

t,.

~

C1<: 'to n a ~ i1 d z..e tN"l'b

błędów. Mote
"ę: mylę.
a.,.:
pre:r.yden t móclby pr.:ec.d .... z
na jark ił C10M zap:''''cza~ do
b'e ludzi. kt6rzy mu do k3-y

w-:.cladaJą n a Jw!e<'ej p.t"!l,~::'y
I poro:z.maw!a~ :r. nim~. z.afn t.at. pol'~t ..;ę. P~«-t piH..
~~ej I \.ak z..ad«ydu )e jak fL\ Ił,

RED_: _ Co
o ferc ie - ttd74'

pan"~-w

II te j

ANDRZEJ MIKOLAJC'L"

-

ło.:

My s .ę n a t O p : 'lII.'1'TIY. Q.. t"
w je paD : 8 m. te nlljwaUlif' j_..~
)e t. co o t)'m ~;i<J~ p%"~· dt: !,t
I ,,·oje.... odol,.

st.owo

STRONA I

NUłIDl

LUDU'

tl

OBWIESZCZENIE O L1CYTAcn

IIURTOWNIA
ODZIEZY
TAJLANDZKIEJ
Ceny konkurencyjne
RA.DOM, leI. 23t-'5.
S448- r

WOJEWODZKJ

S~ECJi\LISTYCZNY

SZPITAL
dla NERWOWO i PSYClnCZNI_E cnQRYCIt
w MORAWtCY

ogłasza KONKURS
na stanowisko

REMONTY
KO"PRESOROW

PRZEt.OZONEJ

~II<LĘGN1AREK

SZI'ITALA

tGelce,
ul. Kudlil1!.ku ,

tel. 41ł-06 (do 8.30)

wykształcenie wyisze pielęgniarskie lub
mające f.8st050wanie pny udzielatriu
świadczeń dzialalnośd podstawowej l śred4

inne

801 56'9

. nie medyune, co najmniej 3 lata statu
pracy.
TANU~

IIwelry włoskie, eleganckie plll.n:cze, importowan::ł

bicli ·tn~

damską i męs"~ ore-

ruje
Ihulo \\ nia ..A KR OS"
Kielce, Tatru Dska 111 ·
t el. 3 1-13-50 w g. 8-\7

-'...

MieS'Zklilnia nie zapewnia

się.

Kandydaci powinni dołączyć do podania dokumenty zgodnie z par. 7 rozporządzenia roiniBtca
ZiQS z dnia 2 pa7.d1.iernika 1990 r. w sprawie
zasad i trybu przeprowadzania konkursu na niek tóre stanowiska VI zakładach służby zdrowia
(Oz. U. nr 70, poz. 416).
Oferty prosimy kierować w ciągu 3. dnI od
daty ogłosumia pod adresero iak ,,'yieJ z. aclnotA4
cją na koperde .. konkurs".
Przewidy-wany termin ro7.Strzygnięcla konkur 4
su do 20 dni p9 upływie 30 dni od ukazania sit:
ogłosze nia.
73-k

Uurto\\n ia!
S PODNIE
T AJ LA NDZKJE
CEN A -

80.000

PRACY "TWORCZOSC"
w KIELCACH, ul. SLĄSKA 'I

tel. 17- 51-11.

GŁOWNEGO KSiĘGOWEGO

-

Re fl ektu jemy na kandydata z

wyższym

wy-

:r.byłu:

O F'E k Il J ł'::

j.·""'
..... i
lI_.lW . briw lll:,,,_y
kl

"'~""&.

tu ro....

I

n s,

w~ .

minia.-

w

przemyś le

RA

• •• I If .•
UO- .. Sllflle
Qlra Inlin

dział

!\hpąnyl

zbytu sp6182-k

... _h"ow~

114. C..Ia••• . W1ł~·
Ill lll. . . tyn ki. I ••• _II

.... me"·", ..l • .

78-k

STAftA CIIO\VIC~.

ul. Lóal:2
t~ l. ł5· ~ł.

lI·fl.

ZAR Z ĄO GMI NY
S ITKOWKA4NOWJNY k. Kielc
J Ę ZYKI

szkoly

hlfor ...rje I u p ~J' (ll-l1)
" wyJllllłtl ....
I ~. w.' III.

"'" y

.1. A . MI C KlF,WICZ /\ •

-m-ft.

BUDYNEK S-JŃętroW7
o JKlW .
m
w cenirum. Kielc

f"

do wYNAJt;ClA
dl~ celów biurow1ch.
h;t.ndlowo-us lu,owycb Up,
Ort'rŁy

BO Kielce nr 80554

KOMUNIKAT
Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 12 lipca 1984 r.
o planowaniu przestrzennym (07~ U. nr 17 z 1989 r.,
poZo 99 - jednolity tekst) w6j gminy Miedziana Góra
zawiadamia o p rzystąpieniu do opracowania - zmiany mie jscowego planu ogólnego ugospodarowan.ia
przestrzennego gminy M.iedziana Góra..
.
Zainteresowane organa administracji państ wo wej,
jedno::.tki organizacy jne i osoby fizyczne mog ą zglaszat: u wagi i wnioski dotr.cxą c e sposobu zagospodarowania przestrzennego gminy Mied ziana Góra w ter4
minie do 10 marca 1991 r , pod adresem:
.

na dzieriawt::
l)
2)

klRLCR.
I~L

OGI..ASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBCE

średnie

~=j~Ubb~U:~t::~~ o ~:~żi~w~~. produkcji
pi ęciu garaży

Obiekt y te 7.najd u ją sit: w Nowinach przy ul. Prze11.

mysłowe j

Inrormacji ud"iel a s i ę w Ur zęd z ie Gminy osobiści e
lub telefon icznie: Kielce 66471473.
Oferty z ce ną w zalakowanych kopertach nal eż.y
skład3c do dnia 31 stycznia 199 1 r . w U rzęd zi e Gminy
Z~ sh-zega się

lub

-

Biuro Plano wania P rzestTiennego P .P.
25-955 Kielce. al. IX Wieków Kielc 3

-

Urząd

p ra wo unicwai nicnia przetargu bez pod am a przyczyrL
67-k

dowllnj.(l··
I1.CIe, u ....

ZARZĄD

~ )'Ir..

polU.
. 1t1~J

eovnt
1,*'
li iI

k i I.... R O
Ali: JUelclI:.

13.25 Akt u ,

lUl-I5.SS

13.30 ~r:::.

w. ...

ci""

)4.05 A , .".

eJ.

d(

akop}.
lu_

ISo. Unl .

- N'

qminy w Miedziane j Górze.

mM '

GMINY i MIASTA w PRZYSUSZE

w drodze PRZETARGU WYDZlERZA Wl
Ośrodek Sportu i RelS..-eacji
położony W Toporni k. Pnysuc:.by
Ole rty nal eży skladac w c ią g u 3 ty godni od ukazania s i ę og ł oszen ia pod adresem :
U rzą d Gmin y i Miasta
26-400 P rzysuch a. pl. Kolberga 1 t
z dop iskiem na kopercie .. przetarg"
Istnie je możliwość u tworzenia !pÓłki. Zastrzega się
możli wość wyboru oferen ta oraz prawo uni eważnienia
przetargu bez podania pr zyczyn.
In fo rmac ję moż na u zysk ać pod nr teL 22419 w go- •
dzinach 8-14.
81-k

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

ll'k. folni'
,... U.1IIi Sp

14.3Ii J 'lt.Y k
lUCi Seuln

122-k

o pow. 80 m kw.

3) pięCiu Pomiesz:czen magazynow ych o pow. 80 m
kw. i placu na który m zmfjdują sit: wyżej wyro.
obiekty o pow. 3414. m k w.

c:'lIlulm:
mo4cl II,.
..... tLeJ ft

handłu .

lub

ZGLOSZENIA
przyjmuje dział kadr tel. 4&1-11,
bądź prezes spółdzielni tel. 252-31.

łf1

Iy):. JIlRO'

Szczeg6łowych informac ji udziela
dz:ielni, tel. 546-51 i Chęc iny 71.

kształce ni em ekonomicznym. bądź z uprawnie-bi egłego księgowego o raz co najmniej 2-letn ią praktyką na stanowisku głównego księgowego

opraW)'

r__

_PooIótnln )'

APTEKA
kun O""IIr.

UBRANIA l BLUZY ROBOCZE ocieplone
KAMIZELKI ocieplone
FARTUCI1Y damskie ati1oDowe,
FARTUCHY damskie ł męskie
płócienne i drelichowe,
POKROWCE SAMOCHODOWE
("PF 121p", "PF J2Sp", "polonu"),
ODZlEZ dziecięcą i młod:d.eiowlI .

niami
~r.: Rł· ~Cl""

II I; KTOW!lt."lA

C*'!rwona

~-

POSIADA W SPRZEDAZY
po atukcyjnych cenach

-

M -4;J- r

., ........

ZATRUDNI

ul. S"Lcf1walda 8

co

WYTWORCZO-USt.UGOWA
SPOWZIELNIA PRACY w CIlĘCINACn

-

S~O"DZI>:LNIA

LunU N

'Pod_je się do public:%uej wiadomości że &nia 24 ałyC'~
ui. o gooz. 10 w loblu Unęclu Skarbowego nr 1$
pn-y ul Chrobrego 35/31 w Radomiu c:elem uregulowani. na1einoic.i s tył.ha wegl)'ch podatków i sld ..
dek ZUS Ddbęd'l.ie sl4;! spned.ł:
1) samochodu osobowego marki "tlat ~25p combi",
rok prod. 1978, nr rej. RAC 9011 o wartości sza4
runkowej 12.195.600 tJ, zajętego w postępowani.u.
egzekucyjnym w dniu 27 listopada 1990 r. u.
pana Bogusława Pszcwly, zam. Waliny Z8, 8m.
Wolanów.
3) samochodu O8Obowego marki "skoda", rok prod.
1973, nr rej. RAA 9361 o wartośef sucunkowej
4.890.000 zł, ujętego w po~powaniu ee-zekucyjnym w dniu 27 listopada 1990 r. u pana Zbiłt
niewa Galcekiego, um. Milcjowice 72, gro. zakrzew.
Samochody można oglądać w dniach 22-:».3 stycznia 1991 r. w godr.. 10-11, samochód wymieniooy
pod poz.. l w garatu przy ul. Starowolskiej 11A, natomiast wymieniony pod pn. 2 na parkingu strzeżonym nr 2 osiedle Mic:hałów, Radom, ul. Sobieskiego
Jeżeli licytacja nie dojdzie do skutku, o godL U:
odbęd-tie sit: II licytacja,
cena wywolawcza będzie
wówczas wynosiła 1/2 wartości naeunkowej.
Przystępujący do licytacji winni wpłacić wadium
w wysokości 1/10 sumy oszacowania na konto Uru:du
Skarbowego w Radomiu nr 61016-9654-139-32 w NBP
I Oddział Radom.
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