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TYSU~CY

czwartkowy m I,osiedzeniu Rady Miejskiej w Radomiu
przez ))r7.edstawicieb Wojewódzkiego Biura Pracy :r;abl"lmiała

Oddajcie. co nasze!

Trzeba jeszcze
WeHl'1IJ prlt's dwit' ,IKS:rJ" ,. "urywa ł si ę" r~akc:t' J nJ'
",Ioł o)'
lddon ", pn:t
1t16rym posd J ULI USZ J .
BRAUN t blera ł uwa ci. opinie i odpGwladal na pytan ia
dol ycl,ee rouclel\
apadkoblercó w byłycb
właścici eli
l itllUlldeb doma raJl!ocych się Iw r otu mi enia pod wo rskl e10, 1:naJduJ~Cf'rO Ilę Iłbecni e w zbiorac h pa'tSlwow ych
mu u 6w I bibliotek.

rozmówców
o szersze proZwląt.1ne z regruntów, zakło
dClw przemy.Jowych, zespołów
dworsko-pnrkcw)'ch.
.NIektórzy pytali wprost
cl$ to Jest sprawa najwat.niej!i.za, cz.y nasU!
państwo
staĆ na wielomiliardowe wydatkI I pozbywanie .Ię dóbr
podworskich?
ROUi:ldnie tabn.mial
Clos
jednej l c:r.ytelu.lcuk, która
uproponowala
nalt~pujące
wyjście
"I sytuacji:
~oior,.
podworskie powinny
r.ostat
w muu.ch
I b ibliotekach.
ale spadkobiercom nalel)' się
z.a. nit )akaj l'tkompen_ta .
l~k8z0ŚĆ

sady reformy rolncj '" nlepodwaialne, nie
wchodu
wl(C w r achub!: "lw.rot t.lernl
użytkowanej obecnie pru?; rol ników,
na t omiast dyskusja
może dolyctYĆ
ewentualnie
domów, dworów I zabudowań
g"O$podarcz"ych. Obecn!e trwa
proces porz.ądkowanlu wnystkich spraw
związanych
lo

W

p)"l.ala
blemy,

prywatyzacJą

rO!z.czenmmi

mienIa
podworskiego.
Powinni
w nim
ucte$tniczyć
pracownicy muzeów, bibliotek. spadkobiercy, % kt6rych
kaMy musi udowodnit swoje prawo do lpadku. Ten
proces musi trwać jakii CJ.aS.
okrdlić
,,·ielk~ć
:r.Jawls"ka
Rząd
w ciągu
najblltn.ych
tygodni prU"d.tl..awi Sejmowi
projekt ustawy reprywatyUlcyJncj, klóry sianie sit: pn,edmiote(n obrad mJn. Komiljl
K ultury i Srortk6w Pruka%u.

~= PO!!II:~Ć ~~~ r~~;,ó~:
właścicielami

n16lórych' mu-

uów I bibliotek?
Sumując

Julluau
.twletJziĆ

dotYC'llłcyml

Odpowiedzi posl;l;
J Brauna
moina
co nasle puje: u-

(Iw)

bardzo

niepokojąco.

ówole:!: "w midcie" orat.'
w .samym
:r.ak lad.2ie
pnekazy wano
lOb ie t ę
wieść. M6w10l1'b, te bez pracy witanie cH!.:. p6łl ora tysią
ca osób. Czy to prawda? gpytaUimy w m lnloo y pią 
tek zask:~ dyrektor a ck.

R

poczekać

if... G ••luk ..

h. _

osób bez pracy

łOWO Dziś nie zwalniamy
IOh (U - mówią w "Radoskórze"

•••••" ••,."
PISMO CODZIENNE
;II~~;~~••I~ If·-K-..-.LC
-E-R-A.:O..::M::.:.::.:::......;::.:":.
O
,..=O.:.:.EK=.::..'::..."""'::".-:'
", c,,
-:-,-:'
..-, -K.
15).

t~n!

tysiące

Krótko
z kraju
• o rOin,th ospektoth
Slonoch lied·
nocron,ch pru,denl l.eth
tOllnowiol wcroroJ
,ono I pr.mie,.m Jon.",

, ... j .irrty •
Wolęło

Kr.r~~!iai~i:~-::~i~ddOnej
w Stonni Gdonskiej S.A. ak _
cji prot.slocyjn. j w posloci
ollogowonio 10klodu, wuo·
tol rano Anno Wolenlrno·
win Ib. dt1olouko .. Solidot·
noiei" ) IOfgonilOwoło driki
,uoik okupocyjn, blolwjqcr
btom,.

i ze
•

świata

Ro i nie w różn,ch regio.

noch lwlqłku Roddeckiego
",podło
ni.d1.leln. glo50woni• • ref.rendum w sprowi. dolu.go islnienio lSRIł,
jako odl'ło ...ion.go 1wiqtku
luwer.nn,ch republik. W..
dlug ni.peInrch donrch. •
Koaochstoni. tO utn,moni.m
lwiątku
opowi.driolo 5i4/:
U.l proCo, w L.ningrodlie
- ł9,a proc., lWI Socholinie
- 73 pro(" "II Mo,kwi. ,,1\:I1r"
glosowolo 50,01 pro(., o •
Kijowie 44 proc.
• Rumuńs.i Front Oco'. _
nio Norodo .... go
podtielit
l i. no dwie porti• •

Trojaczki
w Starachowicach
",noraj w Ssplł a lu MleJ , klm w SI.fachowie.dI ptl'l,,11.1,,' na l wi.' troj.ewkl: d wie
dziewca,ynkl I chlople(:. Ich
mlltką
Jest Z'7-lelnla pani
Lon,ina Sła c howla, mlenkanka Dzlu!'()w3 w aminie
Brody 1ł!ec:kle

ł~cznf:~:i~~~ OIJ:tnj!U~!~

« c:r.tery lata tenlu.

(~~,

LI-

logi, s1.3ramy się demcnt~wać
WI~YI~kle pogloskl.
C:ZOf"aJ
prólto ...... Uli m y
jenele ra'l s kon'akto.
wać
Ilę
1;
dYfek ci\
.. Radostiru". Bylo lo n l ~ _
moiliIVe, poniewaj od P lłlud 
n.la IV pned slębllłuhde obradowala 'J ud:r.lall'.m dyrektora
naele loeJ"o ~da P n.eoWDit":r.a.
J"; na m powled:r.lallo .",.
bard"o ""ajn,.eb sprawaeh.

W
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• Z ośmiodniową wizytą. Bogaty
program sp otkań i rozmów • Deklaracja polsko-amerykańska

Lech Wałęsa
udaje się do USA
olsko-ameryknńlika
dek.laracja, która ma być
podpisana w czaIle wl~
zyty Lec.m. W~lęsy w USA,
nawląte d o
przedwoJenncgo
traktatu miedz,)' obu krAjami
o przyjaio!, wspóldzlalanlu I
bezp!ec~ństwic. W praktyce
konstytucyjnej Stanów Zjednoczonych deklaral:ja okreś
lająca charakter .to5unków "Z

P

Jak
•
•

OOKON'CZESlE SA STR. !

~traiko~ać?

Kto ma repre'lcnto,,",ac :załogę? • Za co placić?
Czekanie na projekt w ostatniej wersji

eJmowe kamhlje U.łll _
woda wcu I
PoliI:rkl
Spolee1.oeJ przyjęły pro.
łek'
ądawy o ro:r.wI ĄZYw. 
olu spor6w "lbtorow:reb C1)'1I
(I
'prawie do str.Jkowan l • •
Co o oi rn s łłdl.4: "Zwill1.k"ow_
ey?
Mariola Warmulek, n .en_
nik pra sowy Re«lon" Swlę 
' ok r:r.1s,de,u NSZZ •.solld.r·

Innym par\s twcm jeM. aktem
wa:!:nym. Podpisy głów obu.
palUtw nadają deklaracji zna·
czerue aktu wykcT\awc:r.ego.
W odnlesicnlu do Po15kl zgoda .lrony amcrykwkieJ na
laka deklarację jest dowod~m
żyCzliwości
wzgledern
nas:r.:ego kraju.

S

nuie": - Nareszcie Sejm za·
JIII Ile najwatnleju.yml d la
ludzi pracy ustawami, tj . •
%wlązkach zawodowyc h i spo..
rach "lblorowycb. Nie ws:r.ylł.
ko w t ych projektach jest
dla nn, jasne. Np. Jak straJk o wać w uklad:de. w
JrtO..,
r ym nie ma "lwlqzków? Na_
DOKO~CZE.."IE

NA STR. !

Elektroniczny

pomocnik burmistrza Dyrektor odchodzi
w Urzęd zie Miasta I Gminy w Komklc.b uilmtalo..... ano 5 komputerów IBM -PCAT . Wyposa to no w nie
wyd:daly: F inansowy, Ewidencji Gruot6w I Lu d nołd,
a takie archltek.turc: :z. bu·

Jak {)olnrormowal nas or_1
dynator OddW11u Gi.J1ekolo!l:lc:r.no-P..oloinicul(o dr med .
J eny Furmuluk, "Urówn a

~~~\ięj~obr!,J T:~o~:~

produkcji
w "RadGlkór:r.e",
Kn,..sdllfa Rejculla. 1 us l)'s&ell~my : Nie ma
t ak le)
decY"ljl, chot oc:r.ywHcle, nie
mogę zape wnić. te n ie watanie podjęta Ul dwa tYłod nfe
cty m.lesląc. Z reut ą, , dyby
był,.. redukcje
to nie doty-

ct.ylyby tak wiciu ludzi. WIe.
my o ni~ojacb w!ród

I

Id=:~;::. NZ; si..r.;B

I

0\\57.0111,

były

zaJ'zuty.

Przede wszystkim ni.skie
place. Jak więc waga
"Komp'd " rozstał. się ~
swym dy rektorem'? -

Grzegorz Kozera

opisuje

I to na str. 3.

Przyjm~j~my już o~łoszehia do supermagazynu' wielkanoc:n.ego
Jesteśmy największym, najpop,!larniejszym dziel)nikiem w województwach kieleckim

radomskim.

" SŁOWO LUDU" ma codziennie ' 12 stron, "MAGAl-YN" - 20. stron!
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Lech Wałęsa
udaje się do USA
OOKOl'l;CZENlE ZE STL l

p~;:;-: Js~m~:. ;~:
Ię.,

pnewTduk, te lu-

tr. (%:I marca)

od~ddc

Ilę

w Bialym O.mu UHtł kanie
pru,tfeała llP
• Geer,em
1JIubc.1IIl. Prer.)'dent Stan6w
Zjednocr.on)'ch pr1eb)owal w
PolICe w lIpcu 1989 r .. poeqlllując proces barIho akt)'wnej odbudowy stosunk6w
obu kraJ6w. W listopadzie
1989 r. w USA gośdl Lech
Wall:sa, jako przewodnlcząc)'
.. SolidarnoŚt;i". W marcu 1990
roku w Waszyngtonie podej~owany był 6wct,esny polski
premier, l'a~eu", .. Muowledll.
łrlw! os6b
towarz.yn,qc)'ch prezydentowi RP
w jeco podr6ty lA Atlantyk będz.ie minister 'praw

W

ugranlcmycb, Krll3'ado' SkobilllewR'. Zapowiednane są
jego rounowy z; sekretarum
s\.anu, J amesem Hakerem..
Procram wl:r.yty prz.ewlduje .potkanIa Lecha. Wall!SY :r.
pr:r.edslawicielaml
obu izb
Kongeau, d:r.ialac:z.aml amerykańskich
kół
biznesu, :r.
kierownictwem Kongresu.:polonii AmerykańskJej, z or,anl:r.al=jaml tydowskimi.
W Lo, A~elea W.ałesa odwiedzi b. pr'lzydenta USA,
Ronalda Reap.na, kt6ry w
ub.r. pr:r.ebywal w Polsce.
W · nowojorskiej .Iedubie
Narodów ZJednoc:r.onych prezydent RP konferować ~dzje
% sekretanem
I!;eneralnym
ONZ, J.vlerem Pereaul de
Cuellart.m.

Po zawak>niu się kamienicy pr&)' ut. Suu&a"
sz.dć
rod3Jn
potOltaJO bel; daehu
~d iłOWIt_ no, nie%upelnie,
bowiem
zakwalerowólnc
ws:r.ystklch 'tli" hotelu ,.Radoskóru" pn,y ul. Struga. Stracili dobytek - pralki, lodówki, te.1ewlEcry.
Podnas wc.zorajsąo spotkania u ... ką.re1ydmta Ha-

W

Bez dachu
nad głową

__,iaie
pr:r.cj)ywae . będsic.
Tadeusz. Mauwledd. W pią
tek o ,odL 14.30 w Ostrowcu
spotka się z członkami Unii
Dt'mokratycmej:r.
okręgów
ostrowieckiego I starachowIcklego, a o godz. 15 z
mie!Uo:aflcamł miasta w ZDK
Huty ..Ostrowiec". O god:r.. 18

domla And,neia Lecha. z udualem preus6w spółd:r.ielnl
mieszkaniowych, ,Południe" ł
"Budowlani"
pr:r.edsięW1Jeło
dl.ialania w sprawie bezdomnych.
- Szc:r.ęście w nie!z;częściu,
te wszystkie duecl byly w
ukole - mówi p. Antonina
Zablcka. Kiedy 1Nłjdzie
my się u siebie wnyst.ko
wskazuje, i.e niepr~ko.
J . MADEJSKJ

Elektroniczny ,pomocnik Siadem naszych publikacji
DOKONCZENIE ZE STR. I
(megabajt6w)
pamięci zapl.con·o 52 mln :tł. Kaidy
komputer :r.as1.ą,pl pracę wielu
ludzi, a jak oblic:r.ono koszt
przedsll(twz1ęcla
zwróci sil:
całkowicie jut po roku eksploatacji.
:-!rykz~ji,~$t~, ~ 5łf~
W pokoju burmistr:r.a na
.t.ala umieucz,ona inforbiurku zamontowano monitor
macja, te Biuro ProJektów Buz klawiaturą. Wystarczy tylko
downictwa
KOnlunalnela
w
nacisnąć odpowiedni klawisz I
Kielcach Jest likwidow.ne na
wszelkie ln!ormacje ukatą się
mocy ust.Wy o prywaty....cjL
na monitorze. Wiadomośct
o
Publikacja t. wywołała u.niestanie &mIny & pierwnej ręlU.
pokojenie podmiotów C05podlrezycb zwjqunych z biurem uW najblits:r.ych pl.nach jest
mowami. Tn:ebta zatem wyjał
zakup dal&zych komputerów z.
t..e wsz"stkie lI:oi)owiąuula
centralnym ,,m6zgiem". Wszyst- Init,
wienytelnDŚd pned$h;:blor&tw
kie wydz..ialy bc:dą podłącz.one
likwidowanych są
pnejm~
do tego centrum.
(mak) wane pn:", wstępujące w icb

lIąr~i

Dziś

na "Konfrontacjach"
"Jezus z Montrealu"

mego eiebie aktor zaczyna
USi.) w k ieleckiej ".Ropowtar:.aĆ
los
kreowanej
manlice" I ..MOfIkwie",
przez siebie postaci Je:r.usa.
21 marca w radomskim
Pojawiają sie współcześni fa..Bałtyku", 22 marca w pionryzeusze z hierarchII kościel
kowsklm
..Kasynie" l 25
nej, namiestnicy wladz.y I
marca w koneckif1\ ..Pegapieniądza. Bohater
pn..echozIe" :r.obaczymy kanadyjskodzi .. woją Kalwarlę._ Film
_francuski fUm
,.JEZUS Z
MONTREAJ..U".
Proboszc%. ten otr:r.,ymał Nagrodl(t Jury
1
Nagrodl(t
Jury
Ekumeniumontrealskiej kaplicy św. Jó- aego na fesUwalu w Cannes,
zeta zleca m10demu awanktóre szc:r.eg6lnie docenJlo jegardowemu aktorowi l retygo przesl.nie moralne serowi pn-sgotowanie tradywsp6lcU'sne społeczeństwo zacyjnego, dorounego mistetraca wartości chneścijańskie.
rium Męki Pańskiej. Młody
Reżyserował, Deo):1
Arcaod,
cz.łowiek pr'anie unowocześ
grają Lotbalre Blułeau,
nić mis terium pasyjne,
poC.tberioe Wllkenlnl", Denys
n ukuje aktorów, ktor&)' jak
Al"capd I inni. Czas projekapoatołowie byliby gotowi pocji - 118 minut.
Uw)
tzucie wn.,Jstko, by pójŚĆ za
n im. Nieocze ki w anie dla sa-

D

Przypominamy
o konkursie
Z dn'f'm l"ol:pcJezęcla "Koat renb.f:ji"',. 13 marta, ol"loslILiimy kenkurs na re~azJe a
tilm'w pruea.tewan)·cb w t ej
łmprerJe. Prrypomlnamy,
lie
Gb~hś~ recena.fl
nie mete

•

•

•

Zd~Diem.

na mocy Un\O,"",. li arpoem z.alol.,.cielSkim podmioty
pry",,·.tne. w p:-zypadku Biur.
Projektów Budownict...... Komuno.lneio w Kielcach pOdmi~
tern w~puJąeym w pru,·a Iikwiclowallelo
~ spOlk.

przed.si.ebion;łwa

prilcowniaa. pD.
..Bluro Projek,tów Budowwct ....••
Komunalnego

",}(jelcach.

Spółka

Akcyjno"

m.-r MAREK WROSSKJ
li.Wit.ler Biura ProJe.lilw
D"d.wDidwa Kemunalnejto

I Wybory teraz ...
w Kielca~h pod haslem
..Wybory łerat.._" pojawiły si~
plakaty sygnowane pruoz Porozumienie Ccntrum.

Delegaci
,na kongres SD

Groźba

ludność wojew6ddwa /deleckiego wajdzie sic: w c&ołów
ce krajowej pod względem
biedy f beU"obocia_ Inwestycyjny charakter
tutejszego
pnemyslu
sprawia bowiem,

biedy,

bezrobocia ...

fa.

Jak

sformułowanie,

te

=:;~poU~J~~I:'i~rac~
Radomiu z,apro.sil
prz.edstarad
rejonowych
wicleH
SdRP woj. radomskiego, Federacji Młod:r.1eiy Soc:jaldemokratyunej oraz Rady 0brony
Praw
Konsumenta.
Podc:a.a, wymiany zdań dotyczącej sytuacji
w kraju u:z.nanQ, it koniecUle jest niereaU:r.acji
'dopusl:czenie do
narzucanej
społeczeństwu
pnez. rząd~ce ugrupowania
prawicowe likwidacji podfitawowych praw socjalnych
t
dobr kultury. Powol.no - :r.

w "

Zakłady

tala wyb
m bj:.

Zakłado

d ;JrnoSć".

i zacofania

myśłli

do parlamentu Wojew6dzlrl Sztab
Wyborc&)' Lewicy, kt.óry ma
otwartą.

Do

w>
l

mu je uchwalI

o kampanil

fonnul~

nieufności

Polownialta. V
Roldy Pr:aCOWI

dyrę ktorą.. Pol
zas tępcy ds ..

•

kulturalnego

Km

pos i~dzeniu

współ

pracy uprasza w&Z)'stkle ugrupowania polityczne, mlodz.ietowe i t;Wlq:tkowe
ara?;
l'uchy społec:r.ne ,otowe
do
wsp6lnego
pn.eclw.tlawlania
sil(t narastającym zagr~Jom.

Pismo I.e sw>
d:l przekal:u
kieleckiemu.
Ten Oltatnl
pi~mle odl
ca. że uchwal
towal jako w
s tawieniu sto
którą organ z;
te prz.edslawl
jednego mle:
zwrócenia sie
t il r Polowniak
nil stanowiskl
poCUltku. br.
z.wtllnleniu le

p~w~~:

pn:ewodr
Praeowniuej
nisław Bugaj
nie ma o c:r.;
W.l jest ula
dyrektor ode!

lu)

Wiadomościach"

P"o co

robić

klamę, t;Włau

je ale w tr
Owttem, był)
dyrektora. Pr

~!~cjii.:~r:;':!ó~e~~I:~;~~lIC~s~~Oł~Ja J~

Orzeł cz/onek. kierownictwo. Por~"mjenia CenDziennikarze "WiadomoJcI" protest";q i m6U!iq:
wiedzq, że Orzeł to jodrzqb Porozu.młenW". Porozumie'R.ie Centrum opano\OOw j\lŻ Belweder (J. "1\aczyń-

trum.

"WU~SCJI

:~~' ~ia;:::::;~I~~LuSj:e~;;!'.:. ~-=h:!er~ s;;::~: I ~
człowieka w ..WiadomołciGch". któ'1l bę<h:ie
~dnoczdnie
trzlłmac! rękę na pulsie "ponorom" dnia" i HTełee~prelSu".
Do na. dociera nk tvlko uroda spiket'ek. Także sposób
rozwiąz"1DG!1ia ludzkich , .zowodowVCh problemów. Polit,,-

~ kodrotoCl w TVP #aje. się jakb" wzorcem i ob~
]lIcq normq .
BOGUSŁAW

strajk nie może prowadzić
do ograniczenia prawa wlasnośCi? Projekty ustaw, kt6u
do nas trafiają mają różne
daty I r6tnią, się mif:(ł:r.,y sobą,. Czekamy na
ostatec:r.ną
wersjI: l wtedy ustosunkujemy się do niej
bardziej
szc:r.ególowo.
~u'a lUJhtiek,
praewod1lieqca ZwllłUU Zaw,dower.

D~~~!~;nr.~~:cr:!~~;;~ ~:~~~io ~;-!!' :Of-:,,'i: :~:k~I!~::n:~=_sa~:E"o\K6~·~ ~ę,ot~IU ~a~:!oo I~~d:::

III. S1owock'ego 1, tełefon, 237·36. 290·64. Kierownik oddliolca - Jerxy FIGA$.
W,dll.co: &bud-13 "W,downietwo", SpOlko I 0.0. Kielce. ul. TorgowG 18. Oruk: PrOSGwe

:!wa;~~yc:j:j}l n~~~ •

Dyeh &jawMk są alębsze · J
sz.ersze nii w innych e:u;:jelach kraju. Zdecydowanych
dzialań
rządu wymaga
np.
Iył.uacja w 8taoracboowh;ach.

•••

I

N~~ieb7. ~

bowiąwiących

straszy O/zet

Rc:do~uje

I

tego stanG"i
spelna roku

ka talt..rolalnel
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strajkować?

DOKORCZENIE ZE STR. I
pisano, te strajk mote podjąć reprezentacja
pracownicza, ale nie wiadomo, jak j,q
wybierać? Jak strajkowaĆ w
z;akladz.ie, w
którym }cst
więcej nit jeden związek zawodowy? Kto ma prowadz.ić
negocj.cje, jeteli zwiądd nIe
występują wspólnie? Jak rozumieć

Wojewódzki Komitet

W

Na XV Nadzwyczajny Kongres SD pojedzie 5 delegatów z wojew6dnwa radomskiego: Michal Marez;ak _
lat 39, pracownik
naukowy
WSI w Radomiu,
Zbilniew
SandomIerski - lal 37 prudsiebiocca prywatny,
Kulmieni Su.ualek - lat
prezes SM "Południe", Feliks
. Wojlkun _ . pracownik naukowy WSI, Zbilalew Zle1łń
IIIl lał 40 - prawnik. (W.ł.)
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Dy

przyjedzie
na tpOUtanie ze
spojec:r.el'lslwem Kielc do ba_
U B1l:kitnych. a o Cod:r.. 111.15
2. c:rJonkarru
Unii Demokratycznej
w Kielcach.
O~
,od%.
19.30 kon1e.rencja
J)l"asowa
(z,a :r.aprouenf.ami).
W sobotę, w godz. 8.00-8.00 glotny telefon z udz.ialem T.
Maz.owleckleCo w Kieleckiej
Roz.s10Ś1'"11 Polllk1ego Radia.
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praekrocsyć
JedaeJ stroDy
m auyoopu.u, ie naleliy je
oads,l.6 pod ad relClD: ..sIowa Ludu", %5-953 JOdce 12,
skr. poed. Ul z dopiskiem
na
kopercie ..Konkurs Kootroob.eJe", a termin nad.,.Iaala pr.c kookursowyeh
oplywa l. kwldma br. Dla
:&wydęzc6w uyku,iem,. al~k
e"joc oacr ody!
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Tadeusz Mazowiecki
nB Kielecczyźnie

Obradowala Rada Wojew6dZlka SwlętOkuyskiej
Unii
Socjakłemokratyc2.Dej
SlwłeNb.ono mJr!.. te o
nIe na$tąpi~ kOl'ekty w poli_
tyce gospoda"rcz.ej, wkrótee

do prvwatvzaCii"

W

piątek ł sobotę

GlOfiu"e, Kielce, ul. Sienno 2.
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azymy się, i.e projekt ustawy jest jut w Sejmie, ale
pnepisów ' nie
nie wszystko .Ie nam w nim
. laka ulgopodoba.
Naszym
zdaniem ,
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strtiku. Niepokój nasz. budu
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taku sformułowanie dot!lnirok no prr
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najbarduej potrzebujĄCY. Jejwono
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Tadeun Poł&wniak wygrał konkurs n a dyrektora
Pr'ledsiębiotstwa Robót lnży n ietyjn ydl ~u d o wnictwa
~ omunalncgo "Kol1Jpri-Kieke" w kwiet niu ub.r. Z
lego Błano "iska n ikt go for malnie n ie odwo łał. Po nie-

Je
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1 mld 300 mln zł (w
1989 r. - Hi mln), co w)'starczyło na podatki, dywidendy
i nacrody dla załOiŁ Dzięki
temu "Kompri" uzyJkało finalUOwy oddech na rok biespełna roku dyrektor pod j ął d ecyzję, że odchodzi.
tą,cy. Kiedy K.Z oClasilo wotum nleuCnoścl, dyrektor spr6_
niskie place. Srednia j)eIllJa
bował rozmawia! ze
zwlą~
N~I~le~ :a=il;ml:ri~~!: w "Kompri" wynosi 805 ty.. kowcaml,
jednak beUkUtKztala wybrana nowa Ko~'ni:j ~bo~ni~:a ~;~~l::~~ ni-•• To prawda, te płace bymbja Zakładowa NSZZ ,.soliroboty dyrekcja zlecała sp6ldarno~". Klika dni
p6iniej
Iy J są nilkle - przyznaje
kom, a r6wnie dobru magU
nl. tablic)' o,loszeń ukazuje
dyrektor
Połownlak _
ale
je wykonać pracownicy "Komslo,; ode'twa podpisana prr.e~
czy ktoś wrJ.1lł pod uwagę, te
prl". W lutym prze~ dwa typrLewodnlcuace&o KZ, Miew
minionym roku pobory w
godnie, Itwlerdza M. Kwaj :ly;,lnwa Kwa~nlewskiego. Auprzedsh;::biorstwle
WU'Osły poI),iewski, cala 'załOla była na
tor zą.r%uca dyrektorowi m.in.,
pn:ymusowym be~platn.ym ur- . nad dwa raz.y1 Aby je zwięk
:te "doprowadził w !f\yśl 0nyć jeszcu bardnd musiał
lopie. S. Bugaiski poprawia
bowiąJuj"cyC h prupl$OW
do
bym zlamat pn.episy. Dwie
go: nie be2:płatnym, lecz
za
kawtrolal nej Iyluacjl finanprace dodatkowe: remont ko$OwoJ pracowników" I doma- połowę stawki. Nie, zarzutów rytarza
w budynku "Komla liII; ieco odejścia. 28 stycz- ' polityclllych dyrektorowi nie
pri" pny ul Sienkiewicza
lila komaja uchwala wotum
P'lstawlono.
oraz pn:ykrycie blachą dacbu
11.1. Kwaśniewski pokazuje
nleutllO~d wobec
~yrektora
w hłz.ie w Bialoconle, rzewotum nieufności podpisane
polowniaka. Wolum trafia do
CZYWIście zlecllem osobom ~
prrez 85 pracownik6w, na 230
Rady Pracowniczej, k(Ora na
zewnątrz. Xosztowało to drozatrudnionych. Dodaje tet :l
,x)JIed~enlu 18 lutego podejtej, chodziło mi jednak o
odcieniem dumYt te gdy w
muJe uchwalę o odwolaolu
fachowc6w,
któn::y nybko I
StyCullU zakładowa ,,solidardyręktora. Poł~wnlaka I Jego
IOlidrue
w,.konaj"
robotę.
ność" Uayla
cuonk6w, to
zastępcy ds.. · ~onomicUl)'ch.
Moglem
to powierzy! swoim
teru łZO. - Skąd ten prz.yPismo ze swoję, dec~ą rapracownikom,
ale
funduJ~
mst? - Ludzie uwienyl1, te
d1 przeka~uje
wojewodzie
wyna,rodze6 jest jeden; Cdy
nie bojąc lię mow ollUD4!
kieleckiemu.
jedni by zarobili, Inni by strajakiś cel.
Ten ostatni - r6wniet lUl
cilI. Proponowałem ludzlom 0p.i~mle _
odpowiada 5 marObydwaj panowie uwatak.
bie prace w ramach bezpłat·
ca, te uchwał~ rady "potrakli to, te "Komprl'! jeSJlCU!
nego urlop" .t:o I tak się opła
tował lako wniosek o przedistnieje i ma robotę, jest
caJo. Cbll;lnycb nie bylo.
staWieniu stosownej opinii,
gł6wnie t.a5luCą ~... tll;PCY dyFaktem Jest~ te w lutym
kŁ6~ organ załoł)'clelskl morektora ds. technicznych, Stazałoga była na urlopie,
ale
:te pnedJtawić w terminie
nisława Krzyta.ka. A
Ikoro
uma była ostra, więc u!:naJednego mlesi'1ca od dnia
dyrektor Polowniak odchodrJ.,
łem. te będlie to lepsze roz~wr6een i a się o nh,". Dyrekto lepiej' dla firmy i dla nIewią'lAnle, nit całkowita
retor Polownlak pozostajo więc
go samego.
~ygnacJa z %Up receneracyjna ttanowlsku, aczkolwiek od
adeun. Połownlak pranych, dopłat do bilet6w ora~
początku br.
pn.ebywa
na
autobusu dowotącego ludzi
cuje w k.ielecltIrri ,,Komzwolnieniu lekuśkim.
prl" od 13 lat J jak m6na Białogon, a taką propo~y
ck dotyly mi oba związ.lcl.
wl, nie ma sili; czego wlty~WO~!~}~c:wak1fZ fr~~ dzić.
11 m arca b r. d yrek tor TaZ powodu zleao stanu
przewodniczący
Rady
de usz P olownlak d oi,,1 w
zdrowia wCl.eśniej C'I:1 p6!Pracowniczej "Kompri", Slaniej uezygnowałby ze ltanoZUS wnloMk •
p ~nie
nmaw Bugaj$ki, uważają, :te
wI,ka dyrektora, }ccz nie ureD"'. l ec. deeraJa o odeJ$elu I . firmy Jest oicedw.lal.
nie ma o c~ym pisa!. Sprakrywa, :łe sytuacja w flnnl~
wa jeJt :zalatwlona, m6wlą,
pn:yspienyła tę decyzję. Pruz
cał)' ubiegły rok w prz.edslll;GRZEGORZ KOZERA
d ,.rektor odchodzi n3 ren14
Po co roblt firmle:tlą rebiorstwle była walka o przeOd redakcji: Pnewodniczą·
klamę, Ewlaszc::za Idy znajduceJo KZ .,5" pn.epraszam,.. za
trwanie, ~U o plenlądu. W
je Jlę w
trudnej sytuacji!
ciągu 6 miesięcy {inna odwlekszlalcenle pru~ R 81....
Owtum, były zanut,., wobec
~yskała zdolno~ kredytowa.kupa jego od&wy opublikowanej w .,sL" z 1 bm.
dyrektora. Przede wnystklm
nia. Zysk na koniec 1990 r.
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Dziś pytanie,
Kielce: 447-25.
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udzlelanla
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otrzymywa! pot)'czkl na zakup wnystklcb środków 0chrony ro~lIn dopuu.czonyclt
do obrotu (popnednlo tylko
na Ul rodzajów). Wydłuiono
czas na rodletenie .ię kce-
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(do godz. 15) 435-63 (calą d o bę)

::
7:': :~t.:D,karo~~~y~!:
IIwne
Clena bel. poodpowiedź w półfinałach miss datku
- 39500 uj aluminiowe w Warszawie
70.000 d,
korytkowe
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7.

~._~~

~::e

zarzuty. Przede w$lystki. niskie

STROło;A ~

Dyrektor odchodzi

Kielc do ha_
o Codz. 11.15
Unii DemoKielcach.
O

Lwa

były

LUDU

nn.mÓw~yol

j6t

oa~el·

lukiem Urzedu Skuoowee:o, I
nie tattQpc4. !ak to ukazalo .ic
~~dr!..Uk~. Za połll,r~':j~~

Vademecum podatkowe (II)
latnl"oml podolku
wytównowaego sq taklo·
dy procy 5tonowiqee pod.
:r.tawowe miejsce totrudnienlo
podotni..ó...... Podatnicy mojq
obowiq~ek,
przed pl_uq
wyplotq wynoilrochenlo, llotyć
w loldodtie ośwlodennie o
posiadaniu
no
utu.ymonlu
ałanków rodr1ny nie oslQgo·
jqqch wlou.ych
dochodów.
Ponodto, Jd.1i po.r.OJtojq \Ol
stalunku proey l kilkoma 10·
kłodami, łq lobowlqlonl
do
ws"olonlo
plotnl"o,
który
~lie .obUclol i pobierał po·
dote" wyrównowcly od co·

P

ło~r!~~r:Jotnlcy s"lodo.
jq po roku podalkowym, do

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

'ł5 lutego
leznonlo podat·
kowe w uflędzie skarbowy",
(w miejscu ll)fnienkonio) orOI
wploeojq wynikajqq l telftO·
nlo podatek. Ci, "tó~ly o·
trtymujq emerytury I tenty sq
obowiqurnl po upływie "oi:·
deao kwottolu. Ij. do 15
kwietnia, do 15 Iipu> Olał
do 15 IHrzeinio IHPIOCOĆ 10·
lie,,"i kwortohe od dochodów
olJqgnlętyc:h w danym kwar·
lole.

Korzystojqey I ulg fn""asty·
eylnych winni lolqetyt do 110lonego urlędowl s1wrbowemu
;eł.nonio ustOll/ienie rochun·
ków dolcumentujqcych wydo t·
kl.

STRONA

ł

SLOWO
ie

garnlaJąc

obecną).

Jui poprzednia rcarlanb.a.
cja Itraju naroblla wiele balai.nu, mien.k.ancy nowych
woJewóddw, okrojonych lub
posun.onyeh, do tej pory nie
moc:ą
lię
ani pn.yzwyc:r.ait,
ani posodzit z myślą, te. wclś ·
nięto Ich na sHę do 49 klate·
czek. Teraz zn6w cuka nas
pttIJpcktywa ti)~bloru Polski.

SIadem
naszych publikaCji

P

p ~~~: =~~n~I,U:i~sk;':n;caJw:ę~~~~

W sironę
. Podhala

turaInych motllwoki, jest Apołeeulfe niej(':dnorodne,
polityanie--zatoroiUJW1iIne, nft!mat do gtanic -ubezwlasnowol·
nknia.
ZWARn WRESZCIE - pomimo umanIa rolnictwa

C !o!o:~::n~'::~~=~n?czebe~~~nirezą~~t~ia~:

ZHtanaw ....m -'ę dlaC2ego
pewne grupy lud~, w .pTZy.
iaJąc)"ch ku temu warunkach,
w .po.sób palerny I szyty grubymi nićmi, usiłulą uuczę
śliwić
Innycb ludzi ni«: li·

=:nl:. ~J~;~:I ~t~y.SP~I~McPa~o~~W~

rewolucje wywoływane w I.
mieniu nar-Odów przynosiły
~w,.k1e
więcej
strat nit korQ'ścl,
.Próbowano teJ: walcz"ć 2. przyrodą, zmieniać kG-ry1a rzcl[, O!usz.ać bagna, u·
prawiać bawełnę na pustyni,
pn:emlencz.ano ludzi np. 'Ile
wił do miast i co J. \;ego wyniklo? .Nie wolno nic~o ro·
bić WBREW na.turze, ~wlasz·
CJa lud1:klc;l.

t,.cll;nie nie pneda1awily kwnpleksowego; wieloletniego programu dziulan1a. Akurat w rolnictwie, gdzie wIdnie perspektywa na klika lal, Ilabilność prawna, w miarę stale pod_
stawy ekonomiune są wymogiem podstawowym, Obraz ten
konturują ollrzeJ wyUczenia statysły~e. MOwią Olft jednoznacznIe, te polskie rolnict'llo'o i caly komplek. przetw6r_
ay pru-:tywa}ą krYl.l·' nadprodukcji. Ponad 600 tYI. ton
cukru, kllkadziqląt ton masła, chlodl)ie wypełnione ml~
• _m a mq:azyny pa.sz: 401owym1 w)Tobam1, nie ma zbytu
na haWiUl'. Iabrykl nlaszyn rolnlcr.ych 'Pnet"y ....-aJą pracę,
nie narzcl!;ak na brak surowca zakłady zbożowe. ZjawiaJdcm -a reboul'Y - brak :zbytu .na tov.'ary wyprodukowane

::~~~iwf:~y:~rheJszi!~~

um1ml~te..

DotyUjmy woInołci, • taj.
mujemy .ię I lupolam!. Cz,.
naprawdę
nie .ma .... kraju
apraw- watnlejnych I bardziej
pilnych nU- relorma podziału
adminbtracyjneco krajv?

WZISLA W Ml.o\.RECKl
ltłetoe

Pny tok duiym oprocentowomu kredytów obrolOWfch I lok wy
sokiej inflocjl państwowe gospodorstwo rol~ nie majq iodnrc\
u.onl ulrskonla dodatnich wynik6w finonsowych. Musiały'" pi..
dokroi nie w ciqgu roku spnedo ć WTprodukowon. pue! siebie Ol.
,puły. A prreclel wiadomo, je w tych przedsiębiorstwach cr\!
produkcji jes! colorOClnr,

Z ~~:.~

:0

kt~~~e;~~ik~:o;

wlęks!oł': kieleckich
PGR
ubiegiy", roku tys·
ki. Ten tysk 105101 oporty glow·
me no posiodonych toposach I
no lot. lwonej produkcji w loku. Toki to I zysk, kiedy pIOWIe
wnyJtkle gospodo"two nhl mo·
Iq pieniędzy no bleiqc:e wyplo·
ły' pensji swoim
procownlkom.
Koide przeds ięblorltwo zmuszone byto lOClqgOĆ w bankach
mlllordowe kredyty obrotowe I
Inweltrqjne, Nt! pn:ykłod PGO
w Sudole winne Jest 9 mld dotych, KKO w PlekOSlowle _ 7
mld. Sudół 50mych od$etek
musi s.pkIcoł rocrnle ponod 500
mln tłotyc h.
Co rozłoiyło PGR' Pr7,ed.
wSl'j'st(im W[fOII cen no 1tod·
ki do produkcji, ." pnypodku
$,lldomi - energii depłlteJ. IN
1989 roku jedno jednostko .cIepl·
równowortoU
no łEouknllolo
- jednego kilogroma pamktorów,
." ubiegl,m rolN trtebo ~o l.O
nią, loploc;.; 5-8 ~lIogfomoml,
Rotlałyl'f
POR
dywidendy
placooe od worlojci posiada·
n~o majqlku.
No
prtyklod
. PGO w Sudołe muslolo loploelć w ubieglym roku 350
mln
dotyck. Kaidot pomięto, ie do
niedawno takich dywidend nie
było- wcale, o DProcenłowor.hI
kredytu wyno51la 3 proc, w sito·
oslqgnęlo w

O !!i~'t:,ie ~r::.r~tkfenyV;~=ę~~~e a::r.~~f~~

sfębi or,itw,

Więhzo$ć

towe.

lwłql.k l

popiwku. Opracowano
łOicie projett no_1 udoWy· o
PGR,
Clr poflstwowe go~odorsłwo
rol~ wydoJtonq si, l
dołko J
Ni. wio.don!o. Jedno jest pew'
ne : cierpliwoic ludńo mo swo·
J_grGnice.
EUBIErA WU(lO

ru... po.szyclu p:nwi !ub w
... błotniku. Tu jui iodna pielę.·
.-nacja nie po~, trloeba
~i~ć po portfel, uoiyć wiz)'·
tAl u blacharza, :zam6wlć teT·
mln I routać się l ukocha:
nym toczydełkiem na jaKiś

Jtolecom dO.

°

.au.
Ałę

maJne? W pewnym Ienlie
tak, kat.dy metal poddany

klWl~U .0Iankowej ulega korozJl. StCug61nle blacha s
Huty &::dWnira, ale i te
ta z zachodu równic aą
wratUwe na polskq 161. Zatern nie nalety się uiala~ nad
losem, a raczej ;akasać ręka.wy I r zudć al.;: w ciepłe po.
południe na tq rdzę, ~ ja1tiJnj
kawałitlem papieru tcierneCo. odrd'IęWia.cum 1 odrobiną minii, którą deUkatnJe
motna zarruntować -olniaka.
korozJI.
Auto po takim toablegu n.te
n4bk!rze,

.u.

°

I

:w,praw~~

~Qkne-=

tQ ' iui:juk · v.~~

lem, :" ~~lOit. na ktor.lj
ł;Udy
V(łałcicioel .k.iJk..unaMo.
łelnl~o , auta mu,i .byt przy-

C%y k.orozja lo ljawiako nor_

gospodantw, pru:l pak~t ustaw· soc-ja~ych J!0 ' twiększenle

udzialu lej gal~ gcwpodarki ... budf~e p8lll1t"..a ery powolanie nawych rtruktur orgaRizaeyjnych, niedOlkonałymi
ultawami o spbId:tlelC2.OŚCI, samorządzie terytorialnym itp.
WituzoSt tych dCCYZJl, arcY5łuszo)'ch l, arcypotrzebnych
ma jednak-, w przekonaniu wsi (a jcs1; to zjawisko bardzo
Ilil'dobre) wymiar "drugorzc:dny". P~'9\'Szcc:hnle bowiem odbiera aię je jako .. oczywistoŚĆ", pOdczas gdy rolnik przelleza ~ koniecznokf bytowej 1W0ją prae.;: na cenę litra mleka, kwintala :zbota, burak6w czy ziemniaków, sprzedanego
tuczni ka czy wyhodowanej krowy. Liczy i decyduje. W
efekcie globalna produkcja rolnictwa spada. W Kieleckiem
np. w styczniu tego toku zanotowano: (roczne dane por6wnaweze) apadek hodowU kr6w przekroczył 23 t,-s. muk, to
spowDdowało obnlfenle .kupu mleka
ponad 3,5 mln utrow, obnltyla .ię (tylko w porownaniu :I grudniem ub.
DOKOSCZ-ENIE NA STB.. $
: . . . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- '

::a~ r:~~~tnŻ~j~ ~::::

«nio

IQ

związkami rotbinnymi . I bron ią
si, wzaJemnie. np. przed re·
dulrcjq zatrudnienia. W ko tdr.n
PGR pracuje zbyt duło ludzi.
No prryk'od w POO w Sudo·
Ie juf ddł moino by ;rwoin!':
połowę te 1JO.osoboweJ rologl
- bez uszcter bllu dlo tolcu pro-

jaJe wygląda po limie, bod&i twlaner.a
te It.a~
TOCuilki. _produkcji
byleJ
RWPG.

=t!~ :::~w'::~~~.r;:~rln~~':~~~~ ~~J~~~~ś!;i

ue no ogh)Slone konku rsy n i~t
się nie z910s.,:0.
.
PGR
9foiq
Procownic\,
sl.lo}komi, Nie widlq pr1yuło·
ści dla dołnego IslnJe.ftio swoich
wOfutotów procy, Mini5letstwo
RoI1ńctwo op.racowolo progrom
fjnclI'tłowego 'Chla/onlo w.s.pomo·
gojQcago dalSla funkcjonowo" le
tyc h prredslębfofstw. Szczególe.
jel.!Cle nie znomy. Nie "lodo",o Cty..będq to to~ kred~ ·
ty, ely Jedfloro~_ dotacje.
Wiadomo notomiost, ie spło'ę
dywidend prlenłHłe ~;ę no. ko-

ułonków

ZO'llOÓOwe

co wygl:t<kl, ale bę<hlem,.
pn.yna jmn!ej pewni, te %8_
trzymaliśmy
proces ' wiosen_
nego TcąJtv.'itu nutego ukochanego samochodu. Resztę
zablecu, likwidująoelo rdzewienie' możemy wykonać w
bardziej a.przyjających warun·
kach,
w
ulprzy jaWonym
wanztadc laklemlctym.
GorU"J, kiedy przy unIanie
kola, ra mię poclnaśolka wchodu w pr6C jak w mulo, za~
dłllkalne
pocieranie blach"
pa:pi~em łclernym prowadz.l
~ \Ó8wnie:llia S{)ore::o olw~ .
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Dni Kul
ŚredniO

~~~~~. tesqfu~~.!f:,os;~

Nie bez winy jest łoue OlgO·
olzOCjO wewntJuao Ivch p.lud·

~:!~~o =~t I n::=t~~

nąd6w, od dwóch pra~'ie lat, starają lię wpisać roL-.nldwo 'IIV nIWie .... runkowania spełeez:.nG--'ekonomłczne kraJu, ... )ego rJębokie wormoWilnle. Rejestr tych dokoMI',
poez:Ilwszy Od fundam cntałnych u.law sejmo""Ych, przez

PGR VokoUzowone l a·
SlO/y " lok;ch miejscach, k
posiodoni
uniemo.i.liwlajq ,im
w/os.,VCh iTodków produkCji. S",·
dół. który
mo nojwyiuq
wojowOdltwle strolę zo ubiegi
roI). (600 mln złotych) musi ku·
powo': slomę, obornik, torf. e·
"ergi, ciepJnq. Nie mo nawet
włolnej studni I :tO wodę. muii
plocić co milUiqc pne:wo
mln złotych. I to\: zlornko do
ziarnko ... Ktoś, kiedyś bez glowy wyłłollioł decyzję· o lokalila'
cli posługujqc się nociqgcmy.
11'1' wltolnlko,", zoloień to:ch·
'fllcrnych, . nlepr.owdziwymi prog.
notami na przyszlość,
Z PGR uciekajq
loc~.
cyt No 10 gospoclontw no Kic·
leeczyini~ w ueściu nie mo <ty.

!ológ mleuko no miejscu. lu·
dzie pr:ebywojq r sobą w
praC)' , pozo nlq, Cołq 6ob4.
louudnlone sq co le rochinr.
. Powstojq _ ugnJflowGnlo konHlk·

I ~ewlt:osn~er:"~zeJar;!:
c~ńce tac;łz.ę

ZA ~teir~~ t:,~z bićn~i~tor

- liroł: u.

Kwil nące budy
PraeClnó.....ek paradoW'I'V, ale w p ole wJ'JU tn:~~~ CAF

z dołka?

Po CO grzebać
w pustej kieszeni

bezCoeN!monlalnłe

wn.,.-atko co po drodte. Cot
tu jednak nie pasuje, coś mi
tu zalatuje anarchlą (dawną i

Na \\5i \\ielkie \\olunie: o dotac je. niżej oprocen towane kredyty, więcej inwestycji, rozluinienie gorset u fiskalncgo pUlistwowych gospodarstw
rolnych, d CItlOllOpolizllcję, prywatyzację, uprawnlenia samorządów. gWRl'antownne ceny, itp. itd.
Taki jest w przybliżeniu krajobraz Polski na tegorocznym przednówku. l cokolwiek by powieduet, jest to krajobraz pełen paradoksów.

..

WYdostaną się

po

n.;: Galicji", ale mi trochę
wrtyd za Innych. Ot.6t Kra·
kow po raz. kolcjny wyciUr.;:kę
po uem!ę klelccką (_).
Eluperci
oraz.
Im podobni
chCłł na aUę przywró<:ić daw·
nla twietDOŚĆ Krakowa, U·

Przednówek
paradoksów

P

szoku

N r~Z:~!~~~Uł: ,,~I~~~: Czy PGR

• lIa wsi wielkie wolanie
• Cena czasu
• Program w powijakach

l E RWSZY NAJWA2NIEJSZY. Historyc~ny w pol_
skiej nttzywbtoścr jest fakt, fe wlaśnIe na puednowku komory, kopce, stodoły chłopskie 54 ~n. uuloroanych zbiorów Nie opłaca się hodować mlecznych
Itrów, WU'osla ilość. śWit.. droieją prosh;:ta, ale ro lnicy nie
kupuj~ nawozów, środkow ochrony roilin, ogranJczają Inwestycje_
ARADOKS DRt:GI - ta najbardziej sprywatyzowa_
na, przez chlopską determinację I obron.;: włas.n old
d~ledzina naszej lOS podarki. <~ la~nIe w tulie wprov."aduni.a l06podarki rynkn.. eJ, przeiywa krYZYI najalęb
uy.

LUDU

doz.nalem

gotowpny. MIodne eczempla·
ne . mogq nam wprawdzie
.zrobić
nielpod~a!'l;u:,
a le ~
nią
powinniśmy sobie pora·
dlić IOilmL
l JESZCZE JEDNO; t:z.y!.el·
nicy elKą v.1ed:Zie6, czy lstnie~
1!e _ w KielcJlch ehociaź je..
den układ .usługowy {po..
Ja tym prz,y uL Gru nwal.
~zklej)ł a<lzie na poczekaniU
moina byloby, naprawit SAmochOd. J eśli takle warsrlaty
ilItnieją,
chętnie wydrukujemy icb ad(ClY.

~~i:.A W

BAR.MSKJ

Skoro
,aprsedal
Dn,kłell

ł1\ leJił

Kk"rdar",
ob,watell
W)'klatb
ramieala
Jak. no.
lIlIaen' CI

ped puk~

n,.cll uk
_ J:Lk
robil ~
baU .. lę

51.kole.

'!

tw.tt~le

powali,

wian t
ponhno,,!
nu r.ll
plUIł

kalDl ,

I

Ptlltępo

O ~!~:
kto",

~~~:a~~
ty: na P'1

.weg<!

~

kempingo
·K ielc miał
stala I.tn·
~ fakty, a ~

. !:g:lł~~]

domk i
~
.zkole, ale
\:6w, d y
handlowa1,
d ze, ani c
prywatnej
dalne:
nad ukol
na tym, 'PI
lo WUyitj
szkole j
tldei,owe,

STRONA 5
40ł c:UoI*6w Ik:ty l)OWIIt.aIe
niedawno na Xlełecc:zyinie
PoI*le Stl'oon,Idwo Ludowe
,,8olIdarnoU", M6wi prezes
Zarządu
Wo}ewócbklet:o Narc)'1l SobolewskL
- Nie odpowlada nam prolram d%lalanla PSL pod przewodnictwem Romana Barł.ou
cze. My nie wysuwamy qdań
roszczeniowych, nie chcemy
być w oPO«ycj! wobec rządu.
J ~tełmy oc61nonaroc:lową pat-

Ika?

IlĆ

.

:em

'Narcyz Sobolewski
prezcs
psr~

.. Solidarność"

w Kielcach:

na
bić się

terOl
ole

Włajnle

IIlektó/
Olizowone to

~ p,~\,ł~cji. Su·
m~j1coc:h. UÓt

im

posiadani

t

r~1ąl

zon na kurcu:ta. Na

się sek!)l'\ec:ką

targowicę

zajedw ..star" za-

ładowany

pisklętami.

Cilną

.lę tudae IN kole}ce: KaM"
'&wla.lZCta mieszkaniec podk~
necklej wsi, chce kupif ich
kilka. bo w pnyulok.i bę
chie twoje Jajko.

nO/WJ=q

atę la ubieg
Iotyeh} mlui ku.

obornik, torf, e.
Nie mo !law
I re WQd'ł. musi

!iąc przeszło
dom~o

1011

do

~:'!, '::kolY::'

Średniowiecznej

!.:olaleń

' lech.

Iszt=:ml

PtOg,

kolejo), -uczniowie
Pt.5tycznycb
kieleckich S.tkól
orax w$Z.,.~y cbl:.tni I ulnte«!'.,wanl l.emat,.~ w\!J:m.II, ud%ial
w_II pnłwlęconej kuUune
'rcdnlowlec:t:neJ.
ROZ:pOny1la
811:. ona w poniedziałek, nutą
jw. \Ił Intencji .... p..-r. "'111dy:\lawa Sm.lenla. który w r0ku 1986 brai c;p;ynny u,chlal \Ił
podobnej IeSJI. Jelo
wyklad

się

naciągany·

fkoJq

Po

foehow.

~"tw no Kie.

kiu nie mo dy.

~~.!r("~OS;:~
konkursy nikt

PGR '

t

~H!tr~ sr.t~klt~~~~::·f~

groiq

'dlą

"'e

p tY)'U'Io.

neJ rOllt.nle odtworzony.
" "ntk dr Uoł«a KIIUiictk:a z
KUL mówit bętUlo o trednlo-

tnieftiG swoich

•

Miniłterftwo
010 progrom

Wanlo

~

Skoro d,.rektor ftkołJ'
Tapned"
alę
komunIe •
pnJ'ltleił do niej czerwo-

. Nie wlado.
IOMe kr~.

łI\ 1 ~lblUaeję l parłJJn ,.m

we

dotaefe.
ost, ie 5plotę

~

~~~!~
g0'Podo"łw G

si, I dołto ł
no jest pe.'

!ldlko IrKI IWO'

~IUETA WlktO
Jłr;p;wi

lu b w
mona piel~
"
tr&eba
złoiyć wizy,
mówic tel'·
ę J \JIkocha:

~ na
fm

jaK Iś

~ . W3pOn)rua-:

na k\ODł
t.i~~;~
~,

e&r.empla.
wprawdt.ic

IIObi~

Pan
Jeny
Borkow.kl
prsyw!ód Je llł I wtalneJ od·
chowałal '& PrO'lIucb,.. I ceni sobie PO 10 ł,.,. za n&ukę.
Pl)doboo " dMt-bnle Jat
lU ,iedmlot,.,"-niowe.
(mali'

wiecmym W7po5Bbtniu kokioła
Mariackieco w Gdańsku, dr
Zblen;ew O:al&;.. ..harakte~u
je architekturę ,olyclul t eu,sów Kazimierza Wlelki~o. a
lir Sl:al)islawa Gam,1I1.a1r.. ()m6wl
łrednlowlec:tny
han.
SrH:a poiwio:eon. b(d:r:le mal.uńwu,
• referent..ml będll

pr.r. 1.«:11 KalinawIlII. I dr
rade,," Gale.wsIlJ.
C&"' artell
natom\ut l;M:Ihie "t'y~rJkl" t
reCerent.mi: pur. Z,cl'lislawem
Z)'Iuhkitn Juni.rem I doc. .Ia _
nem
SamltJem. Dr h:abeb
Samk."·a mówił: będzie telo
samcco dnia o lIynalodze krakow, kieJ.

Wnystklm

wykla·

~~~d~ók'! ~~f~atow'!'::r::::~
będą

pok:uy audio,,"'lzualne.

(5t.m.)

Nie wysuwamy
roszczeniowych
u"

nIa

żądań

!!oo::::~~ą~r:~:~~ ~O~~h ~,:y~z~~:~~~~Yśr~~
Ucą.c, Itu procent! Nie lepiej % nawozami, paliwem. en~r 

ludową, wyratającą dąte
m!eS2lkańe6w

Pop:eramy te

DOKORCZESlE ZE ITR- ..

roku O 14,7 proc~ tIIt w skali rocznej at o ponad 50 proc.)
s,?neda:l żywca netnq:o. jaj o 30 proc~ ni akup zbó:z Wy:
~:~~.wWi:i:=:ematy=~ą~t~~o roku niewiele pc>tUd
Pogłębiają ale: nadal dra.tyc%nle r'Ótnice mlt:dzy om.Iml
:zb)1u produktów rolnych a 'rodków produkcji. Znów kilka pr'Jykladów. W minionym roku cena eiągnikÓ'\l,' "Urtu:s"
w:r:roala niemal trzykrotnie (do ponad 35 lub 42 mln do_
tyc:;h zaldnle od typu)· kombajnu tbotowego o ponad 170
pr~ (ponad 1.22 mln :lII, kosiarki rotacyjnej o ponad :zOO
proc., zaś tak proste tdawaloby sil: narzędzia jak lemiesz
do pluga ciągnikowego. cz,y kosa do kosiarki konnej o J;ru-

wsi i miast.

wartości,

kl6ce

54 wyrazem apoleezneao sprzt:-

ruchu ".solidarność" w~
be<: totalitaryzmu. Przyjmujemy, te podatawą ładu Cospodarczes:o jest
prY"'atna
:!UW>ść 1 !j:<,apodarka rynkoClWU

Znamy proolerny pol.kle:o
cblopa., ale chod%imy moc:no
po ziemi, nie chcemy slt(.lć
wysoko. Uwatam)', te wiele
dołq1!wołcl związanych z. rol_
nictwem motna rO'Zwią:r:ać bezpoArednlo w gmln!e I w wojew6dztw-:e, a nie od razu do_
maca~ się rady'kalnych
to%w'lązań. w n.ądzle I parlamencIec. Będziemy s{~ .taraĆ, teby klcleokJ. rolnik mógł uzyskać wszystkie potrzebne mu
do prowadzen :a gospodars.~wa
Informacje na miejscu - we
wsI lub w gmln!e, tehy nie
musial swkac Ich w Wanz.a.wie.

Cią ~lektryczną. węglem, środkami ochrony roi:lin. Łatwo

pn:eliayt, a takle kryteria ltosowane są w krajach roz-

;::~:;,\~::aJ°~~~. ~~C:::I~:~~b:a~U~~ ~~~:t

by od państw EWG, o kUka dłulI!oki. Trzeba Pr'JY tym
pamięta~. te jut w tym roku maszyny I na.nędzia rolnic%(,:
:r:n6w kolejno zdrotały.

D~::~ ~! t~~W,.'C~int't~i r~~~~~;,~·i~~~a~ą ~~
&ram au:r.eg6l0w,.. Jedno pewne -

musi on

za~'ierać

t~i~ mechanJuny, kt6re ,kr6c:ą droc:~ % pola na ' 161, Wyelimmują tak allne Jes:u:ze atruktury monopoU.st,rcmecgo
poirednJdwa Ulwarantu)ą nybk1 rOtwóJ lokalnego prze-

twórstwa, sieci uslUI I wytwórcwki %wlą'Zatlej bezpośred
nio z gospodarstwem rolnym. Tylko to mote zapewnić Jbyt,
obn1tenle cen detalle%nych, a więc zwi~k,lZyf sztucznie
tylko wysokimi cenami, ograniczony popyt. W obydw(~
strony. Program ten nie mote stwartll~ lIu%ji kolt:jnych d otacji z budtetu. Długo nas na to nie będue stać. Powoływanie alI;: na bogate kraje Zachodu jest po prostu Irracjonalne. Podobnie jak nawoływanie do .twarzanla barier celnych. OboWIązuj" PoJsk~ umowy GATT, zasady wz,ajemnoki, umowy międzynarodowe. Eksport mulwy:łek _ tak,
Ale na z.asadsc:;h nonnalnojcl, czyli wysoka jakość, realne

~~' g~~ek~~..::n~c~Ic~~6p~os':'u ~~~J:.

naturalnych,

II

więc

Wt.t\.DrSLAW GRABICA

(ew)

WJ,pOIl'ICI.

U~k~~:~~

ulu:,

noz

kurczęta

Przednówek
paradoksów

ale ~
pora.

DNO: c:z.yteł.
e:r:yLstOie_
chocioz ~
owy (poGrun\\'al _

l~

1 =:.~.:~
e warsztaty
wydrukuje-

BAiAsstU

\I'"

Kktdarr.o w'niem, to wed le
obyw-atell Wldełelt - co mi
w.rklada wplępujlłCJ' 11: Ich
~mleQi:. Stefan Rłi,.cld Juo lIomenkl'hINlW.r pco_
mlnent tiul się bf'llurnJ' I
pud pukler-le1tl bmtoC'1esn,.cb uklad'w dopukn się
- Jlo11:: piu" _ ,.r,blriY,
robil .,. chelal., , ludde
b.U alę. ,ieble, • ddeci w
nlt.le, wlęo oUdalale. 0twareJc nl,.dde ni e w.rstę
powali, t.rlko esuem d.
wl,m. tr,flal 11: td Wii anonimowy donOI, ale nalbl
eZ&l rozllc1l:eń, tedy 4z"
pbn:, od ....i:ole. a ••,wilk.rul. I t~.'" "WUC1.ęCla
.. oatępo ......I....

O ~!~:~(::r:y~:tnej p:e~
kló~
biegnle u.bk luJ'YstyttnY, co walne w td
pnypowirici, pnrwołuj~ fakty: na pt'Z,)'moln.ym placu.
swego cuau staly
domki
kempingowe, Qddtiat-' PTTK z
. Kielc mial bazę. kUKa pne_ sula lstn~; tu k'oocq sic:
takty. ił zaczyna głębok3. wla• ra a utorów pisma adresowa"ego do władz oświatowych;
domki
zqstaly
przekazane
ukolec, ale jut nie ma domItÓ'fV, dy rektor Karyj je pn:e.
handlował, Gd%ie
są pieni~
d:r:e, ani cb ybU - w(».dły do
prywatnej kie,uenł .. Grzechy
dalsu: PTTK miało patronat
nad szkolą. która skorzystała
na tym, 5prz~t .portowy, ,dzie
to wl:tYstko" _. 1 d alej: w
Ukole jest aehronlsko mlodtlewwi>, nocuj;1 wyciettko-

ukryć .11:: nie da.
:nk:oła }esl
wieczorem, • Id'tle
bo przede! nie za
darmo Starllaław KarTŚ. dyrektor, udostl::pnia szkolne pomieszczenia. Nol ta sala limna:os:lyc:zna. OtUi dyrektorskie
sumienie obc::ląta umowoł",
bo oto dyre.ktor, nie palrzllc
na konsekwencje. wykroił sobie % sali glml1asty~%nej pok6j, by mu ,le: wygodniej
mieszkalo, a - argumentują
ob"'-'o:ate1e Widełek nane
dzieci zamiast na parkiecie

wiCU!, czego

bo niby dlaczego

oświetlona
wpływy,

,Imnut,.eznej, niczego takie!
go nie było w planie budowy.
Pytam ludzi: no dobrze, uzys_
kacie to, o co ubiegacie, dy_
rek tor Kary' w nałtepslwie
waszych dzi ałań %wr6ci szkole rzekomą salę gimnastyczną. powiedzcie, co macie dn
z:lptopoaowanla jego nastęP
cy. jakie mleazkanle? No tak,
lak, prz)'lalcttjl!,. Młody sołtya,
Józef Kosela czuje się %akło
potany. Kto :teC;hce lu przyjśt,
o.l~ć na sLałe. co wid UCi;y_
nl1a, by swoJej nkole, swoim
d'liedom Z3pewnlć godziwe

wych, nnglącla .Ię la pracą
w poblitu miejsca zamiesz_
kania, c:;o nobillicle w Wldd_
kaeh, aby nauezydeli rwl"ut
z wst!ł; o budowie domu dla
nich nie pomyślała wloskO\l.·a
społeczność ani o odstąpieniu
działki, Jakie trudno %naleft,
choć są przecie!
motliwoścl,
kwaterę dla pedag,OIa.~

D=~!~ K~~~ L~K

w Kielcach grzebie w
starych Iflcregatorach, wszak
nwe domki kempin#ow~ lo

I . ,Rozliczanie~
- mają lekcje ' wychowania ti%ycmeco na betonle.
No i co pan na to, dyreklorte;'.

S

tanisław Karń, człowiek

nie' st,d. nastal na kierownicze stanowisko %
nowym rokiem sikolnym w
196{ r ., wprowad,rił s~ do nie_
wielkiej kuchenki I jed.nej
izby, która przez jego popra-dnika zOlJtala wydzlełona
z kiszkowatej, w'\Skiej, dłu
giej, s1.oI6wki. a potlle.W'at .,
pewnym czasie rodtina liczyła sześć
os6b, -dyrektor od
gminnych władz oświatowych
uz)'!kał przyzwolenie na poazenenle miesrunla, I tak %
owej stołówki wziął jeslCze
kawałek, i;ostala jej
trzecla
część, jest lam I;p;b:l lekc,.jnll.
Nigdy w stkole nie byto saU

warunki nauki. sami wjecie
najlepi.ej, jak e:zęsło :unlenla_
ją się
naucl.yclele, m6wicie:
dyrektor Kary., surowy, wymapj~y, powoduje, te nauayclele re:r;Ylnują. ale ar
jednak nie ma Innych przyczyn? oto % dziewięciorga
naucl.ycicli
mających
dill
pod opieką ;5 d.ded ., klalach lączonych, tylko troie,
w tym pa'hstwo Karysiowle,
mles%ka w Widełkach, pozostali dO}ddbją % Daleszyc.
Kielc nawet, teraz jut sami
nauąyclełe
plac:ą za bilety.
Dute kont y, wielka niewygo_
da, jakie sle: dt.iwl~ temu, jeśli ci ludzie podobnie jak ich
poprudnicy, ro:unyŚlają nad
tym, w jaki ,posób poprawić
aw6j dzień powuednl. Z biegiem czasu katdy ma c:;oraz
wi~j
obowiązków
domo-

nieledwM! prehistoria, .t dziwne, te przypominana d%lslaj,
i to w kontekście ,,grabiny".
Tak, PTTK w końcu lal sześć
d%iesl~~ objl:ło patronatem
5Zkol~ w Widełkach,
byc:;oł za coś uną,d:r:ić 0bozowisko na atlaku niebieskim,
domki, jakie to były domki
tr:r:eba sobie przypomnieć owe
c::r:.asy. ~ć, te bardzo nie
spodobały .ie: .,5.anepidowi" l
obozowisko nalrialo zllkwidować, domki kupili _
przyda_
dą ,le: na du.alkl pracownicy P'ITK, a jeden .przedany %ostal dyrektorowi Kary.
siowi: Krzysztof Lis pozoeuJe
z uznaniem dla dyrektora, dla
jegO skrupulatn~cI. no bo na
pn:1klad daU ukole z Klubu
Narcl(U'skiego
.tare narty.
DawnO, bardzo dawno temu,
1 prawQ(: powiedziawszy, des-

[:
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ki te ze WJględ6w bezPleaeń_
atwa, winn,. być przed laty
wycofane; protokolarnie . l:Jk
jest, ale faktycznie - istnieJą. bn d,.rektor c:;hce, w razie
potrzeby, udokumentGwać, te
co szkma dostała - m3 nadal.

W

lzy.tator % kieleckiej Delegatury
Kuratorium,
r.hec%ysław Toroala powiada, ze wid:lal atare sa_
neczki, wymalowane, zadbane. O eo, no, o co lud%IGm
chodzi? Natomiast pani Barbara Korbel. aekrelan: Zaną
du Woje ....6dzkJego Polaklego
Towarzystwa Schronisk Mlodzletowych powiada, li schronisko w W ~delkach istnieje
od dw6ch. lat dopiero, d:dalll
tylk o w mle.iącacn wakacyjnych, :la jego prowadzenie
dostaje się grosze, natomiast
wszelklc Inne . wydatki - na
przykład talerze, kubki, to są
nchunkl Jaki lu m'Moa zrobić Interes? Zresztą' w Dalea:r:yeach, w Zespole Ekonomic%nym Szkol. nikt ładn.rch
zastrzeleń nle wnosL Ozjj to
wy~te.k, te kl06. J~zi
podeimowa~ jak!eł

au:

obowilłzki

pou1ekcyjne, przy\dad patitstwa KarYllow. U3luguje ru
uznanie.
l}esu:u Mieayalaw TomaI.: Komitet Rodzicielski nie
m3 do pana Karnia !adoych
4

uslrzc:;teń~

S

!:n;S!-:e Jz;:ri: I~~cu.fo
doM, by ubi~ć ai~ o
zwolnienie z obowiązków. Nie
%~m pl3nów dyrektora, ale
gdyby zdecydował aię pn:e j&ć
na eme rytur~, pn.eelei zachowa prawo do :r:ajmowane~o
mlesr.kania._
J .O.

-

~L O W O

;;TRONA I

NUMER M

L UDU

HURTOWNIA
ofer.je na

cIogod.oyclł

MnlObc:h

dostAwy jtdnolitego SPRf tu &ospodarstwa dOlDOJJCgO
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'" t}1Jl: ~UKS ERY,

ROBOTY KUCHENNB, KRAJALNIce,
MALAKSERY, SOKOWIRÓWKI, MASZVNXl DO
M I ĘSA, OPIEKACZE, TOSTER Y, GRILL!!, MLYNKlOO

. !t~'R~g~~iu~~~~~~~,~tE
INNYCH

'1'1

Poszukujcm}' stal) ch odbiorców llIi terenie ~'Oje~'ódnw kldea;ego
j radoms.k.jego Zapt.,,uam)' terwiJ, UdzieWny "'1ł\CZlloki
ZaiolfrHO""aaydJ ,l"05iray o batu.t:.
PPII ,.ROLANEX", lUtk:e, 111. WaruaWlb .., pok,
I.tl ·łl()..41 • • 13). 164, ru 434-21 , tlx 06137p pb. pł. 3&'I;\:
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PPKS

PR :
następujące

KOZIEN ICE, uL Warszawska 5!1
OGLASZA PRZETARG NIEOG RAN1CZONV
n łł
n iżej

wyro.

sprzed<li w dniu .22 ma rca 19st! r.
sprzę t u:

1. "Jelcz 325" -

2 szt.. rok prod. 1983 i 1984 Cena
wywoławcza 35 mln i 45 mln zł
2. "Star A-200" - 2 szt., rok prod. 1986. Cena wy_
wo)aweza 50 mln i 55 mln ;:ł
3. Przyczepa 0-83 - 2 szt., rok prod. 1980 i 1981. Cena wywola\..'cza 14 mln zł
4. przyczepa D-50 - 2 szt., rok prod, 1985, cena wywoła ..... cza 7 mln z.ł.
W duiu 25 m .. rta 199 ] roku :
.,Jelcz", rok prod, 1982, cena wywoławcza 40 mln zł
"Star A-200" - 3 .!>-zt., rok prod. 2 szt. 1986, 1 szt.
1987, cena wywoławcza 50 mln zł
3. Przycz<,pa 0-83, rok prOO, HISI, cena wywolawc7.a ;
14 mln zł
4. Przyczepa D-50 - 3 szt., rok prod. 1985, cena wywoławcza 7 mln zł.

-

"żuk:' f tl

-

cena wy '
"robur L
cena wY'

-

"jelcza 3
.. .łtara F

.,

Przetarg

si~ og ł o~n:

bryczna l, o
W

przYPl

prutarg odl
Wadium
należy wpla
Zastrzega
podan ia prz

W dniu 2& marcn 1991 roku:
"Jelcz", rok prod. 1984, ccna wywol. 40 mln zł
"Star A-200" - 3 szt., rok prod. 1985, 1986, 1987,
cena wywoławcza 55 mln, 50 mln zł
3, Przyczepa 0-83, rok prod.' 1982, cena wywolawcza

14 mln zł
4. Pr:zyczepa D-50 -

Przetargi
biorstwa,

nas~puj:lcych środków trwałych:

l) samochód "star 28", rok prod. 1972, cena wywoł awcza 9 ml n 71
2) samochód "star 28", rok prod. 196Ó, cena wywoł awcza 10 mln zl
3) samochód "wołga", rok p rod, 1980, cena wy wo ł awcza 11 mln zł
.
4} samochód " żuk", rok prod. 1976, wy m iana nadw,
w 1982 r" cena wywo ł a wcza I I_mln zł
~) "cyklop",!'Ok prod, 1984, cena wywolawc:r:a 7.mln zł
6) wpychark.a T 100M, rok pJlOd . 1976, cena wywolawCl.8 7 m ln

•
7) spycharka T 100M, rok prod, 1977, c@na wywoła wzł

C"La 11 ml n zl
8l ;~p:.~~azIS- 1203, rvk proo. 1986, cena wywal_wc...

9)

UcenqonOWłn'ł

o ci'SłI W fołii "':" 12.500 lł

O~~~_

........_.~,-""'"
_ - " " ....~-'" .J
""

~~

·. · -......-_1uny
....."""""' .. .
""'at 4"

. )

O cztI<olady, ..pojt.

~ r:

łlmlt

Kiełce, "'- Z.o6nka 15,

~ac.gj,?e

:O~~V~~~ ~, kasi(' zakładu nalpM.niej w dniu pno;eLarSprl~l

m/):ina oglądać w dziale transportu samo-

~~~~o:~od'; l~.iąJ.!u trzech dni przed przetargiem

w

Zakład nic bierze odpowiedzialności za wady ukryt\ w sprzl:CIt', Jak rowmei zastrzega sobie prawo un ie-

w",j.nie-nia pl"7.t t(lr~u bez podania przyczyny.

J2-1-k

~jswJI

'Wsfjdkj

Cu.a IonhlrUl<yjna

I
"

XASFI'Y

:""

KiJu, td ~O.SS~
.____
-="'::"'::.',,_ t..

~

, ·b ł 0,0., .. n·łIO $\Iłow. Wvłt. wf. WtIowt 1

.... O·" 423821 .

(pavPfltl MP'K),

firma .GAAGa·
Bp-w!ai !.urł_

dytIttybulot finTI'f .

Schneider
rundfunkw.rk. aktlong...J.chatt

HurtOW nia dla ma!ych
sklepów spozywczych

~r~r;O rril~;ł 4412, rok proo. 1977, .cena wywo-

Przetarg od~d;>.ie Sit; 27 marca 1991 r , o godz. 10
n~ tl:'renlE' ~PW B,ukowa. Przysl~pujący do przetargu
Winni \\p!aclc wadiUm w wysokości 10 proc. ceny wy_

.

2 S"2.t., tok prod. 1984 i 1985,
o godz. 10 .... świetlicy przedsię

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium
w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej poszczególnych
pozycji w kasie przedsiębiorstwa do gooz, 9 dnia, w
którym odbywa się przetarg.
Zastrzega się prawo uniewainienia prwtargu be:r: ~
dania pnyczyn. Odb Iór pojauiów w stanie t.echnic-znym, jak w dniu pnetargu.
138-k

OG LASZAJ J\ PR ZETARG Nl EOGRAN ICZONY

113 spI'U'dai

odbędą się

._-

b 0f2I4ł, 0łD24

,l.

VIDE~r~~~tIfl~

oraz SPRZĘT AlJDIO-VIDEO

Kontakt telefoniczny: Starachowice 13-05.
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fel
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1984 Cena
Cena wy·
1981. Ce-

J

cena

wy~

40 mln zl
986, 1 szt.

!woławcza;
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CZYSZCZENIE

Kielce'. Z88-ZJI.
1ł44óO-,
FOTOGRAt'OWAN1E. NaJwyt$U
)akołl.
najnitue reny!

Kiciee. tel. 52.-16.

.ALMA"

113842-,

AM.\TEX
oteruJe
k".. ty
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86, 1987,
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makarOIl
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plerotkl ..'ork.llinU"

duży wy~ kwiatów doniczkowych O 10ft
ogrodniczy O rozsady pomidorów i og6rków.
Ceny konkurencyjne. warunki plamoki do uzgodnienilJ
Nur: ttlt:ro&, I.itkt S60-!S. 566-56 łb: 06133&l
4S4/k

z naue; produkcji O

83653-g

!'l.ególnych
:9 dnia, w

WIZOWA.S U:

_

UBEZf'IEC Z E.."'ilA •.WESTA" maJlłlkowe, b munikac,.Jne AC: oc: urranie:r.Qe
WYJAZDY DO GRECJI, eena Ułt... . . .
19-t 1.1\': łO. l\'.-8.V: 11- 19.\ ' .
TURCJA kaid)' el; wart.ek. «08. I .SOI.. . . . .
J UGOSLA WIA hid,. w"t8., eeoa 55ł.... al
Nowy Sad
~
W~KY 8\łdape!lld ka:idJ e:awark!lr..
uo. Z40._ d .

_

u be. po-

_
-

\.echn icz~
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.JUVEX
Kidot, ... Góral lI,
W. 490-11, nwa.lJ9.

"""

.. AL~ITEX"
-

Z~ł'KASZAMY

-

ł

Jiuakty

)~'t'U"'~~

o/enłJe:

Jaio_' b.lUldłewe b'&łU 
De. J KI kw. 5..5ee.... si
łd.wIMc)' ..Tgc". "t...lI.lba", ...,Jt_lIal", .,sha.nt

~.'

.~'

>

Zam6wlenla oQ odblorc6w hurtowo,och
przyjmujemy Prri uL Slachowicza 5

31).103 Kraków pck. 32·36,IeL 22-61).55,

ł of"!

ek~pe<hena;u:·

w

,kJep.e •.sTYL··, K,,-,('ł!. ul. K_
/i6,k,e/liO 12. te 421-I'!; 32-15--61.
11i:~·,.

Mm.j',_
~oo.

~ula l or
tt>t!'IJM'rlt1,łfy
OIlrowi~. Nl.lkl •.

llioellly

pokOjoweJ.

7229-0

AGF.Nc.JA. kUpilO"':" ,prIcd.i
Dieru~bemOŚCI. lokale.
Kiele(".
Stlulca 1\'9 (pasat).
wtorek.
~c;~~_"!'!=!!:'-ą3'!:ł!
CI:::C~rELNT.\ •. H.urn," K"h»y
k. Witljcy oferuje tt',h; t't'ra_'
mlnn ... kr.lÓwke. dLtura",,'otę,.
pełną~ teL W.iica 21.
83$41-,

7:8i-o
}'OSI ADAM lokal do 'IL'ynaj!:IlU O pt) ... _ lłO m k ..-; K.j~ke.
Jfll80-JI;

~Nn~

dwa mi"ukan:;
jednu- I dwupo,..ót, ...
jowe n." nli~u..n:e lr'Zf~ko
)owe. ....'adomośt':
~h'('. :1.1.

,pOldzi~!tle

fłł~.

10-:fl.

M-S
50 m k ..•. komf'>."1.lIunl!en.( na ..... io;luz.e, K9l-

.... t'

'W~... "

ce.233-31:1
R:\OO~1

M 4 Un11.ni( - .
sp~am.
Wr,·. a"',
Sobkowl.k.
&.:I3l-r
Z!\~llE~U; .... łallll'>łClU_ ~ ~
~1i<:ho\ld('C
na podob
<;; ,..
Uf'OCltyalr..,. Tel. !69~łi.
- ..C
Wrocł.w_

3ł5.&')

.... ............................................
J..'\NUS :\tariu.u ",ub:! 1('.r;I-

~~o~ję

(Zwolen)

uolNł

GN...y

n'-nlchOft'lOić '
"Ibrojonq

•

q:ublla

TR Zwoi~il.

&!ZI_,

Katanyna
lellt,.m.ck
5934-r

:r.czwoltnilil
na
ha.del wydane na Maleonatę
RuUu'l~.
Zakład
Del.OnlarlIIko.N.,robkówy
oletuje DA.r;robltl "

I

70.";5.

•

•

oleNje do

Ele~ll~i

ZGUlliONO

•

ZAUĄD

Teehllikl,llU

SWl~"TAK Rat.1 qubil ie~

,ityl••c;; ukolnla.
:).(ACHERZVNSKA

~••ł.

W . 515-7&

Neptun 541(k1t) 2 .650.000 · .~
I<Jneskop kolor 20' 580,000
. ......
20' 550.000
:., r. Zapraszamy do $klepu ftnnowego
,.. ,- r, Krak6w, u1.1CJó1owej.Jadwigi 144A

,8~7'ti-ł

WYNAJMf; dl.... lok.a:~ .nadaJIII:e au:: pod handel l uslUłl w
Opato ...",e. Oi;trow.<'C~ U';-07

~.,.kMlk.~"",!

:..\

1J .

273-2ł.

wysoka .praw.nojt. najrun!tjue
WJmlary pietwlltt" w 1'01._
ce. Atrakcyjne C('ny. Na iyeUlDle klient. montujemy elcłt1.to

_ ;lItelt,. 'v, ",eIUacD. • .,aee·'.,.n8vk"

RADOM:, DIt.'"".....

' ." jedyna w Polsce fLm'1a oreruj,ca
zestawy do składania:
"_
I-/$plun M5(klt) 2:150.000
.-

Tal.

w!"O~8;L~~~eOId~t~;;;

JVS"

elekb'ooky

...·a.

POTRZF.RNA
pan,euk. do
5Pn.edaty lodó......
Kie;Cf'. t .. 1.
258-80 PO «och. II.
I-ł,".,
Z:\ TRUD Nlf; mlod'~i:o l:o",er_
n!..... Kłcke. L.alorsk..a 31LA,
(dulII z blaltj er,,,"I.
bO

*

Hurtowa sprzlJdaż
papi9fos6V1(
produkcji krlłjow9J.
S.rdzo IłtrBkcyjna

K IELCE. ul. W ar.i.lawUa 44 peJuH Jt9.
I t I. 4JO_41 w. !!2, Codl.. ""'15

wadium

n. peJe
K ltltt. ul. Oa'rodu wa l ,
t.eL 415-H od t' de 15.

•.zA.'\i TA"

~

!1-80.

necl> u,rzewlllli. lypu ••8J.go.'

o f eruje:

pochodzących

PIlZYJJ\.U; dl) pra,·y lokaru
1111 1/4 et..lu. K.("l_
po 1Ił.
łWłd-,
Pl'UH" .• Rejmeck"
utrudni
murarzy. ,tQJ.ru, cu·;;lę. f'r4c. na I('renle Kielc l JędtllCjo.

ł ,pawIcza
Ct!. 25-6701

ZAorRliUN1Ę

Zamraiartd
Pralki automatyczne
Chlcxb:larko-zamraiarld

-

i wtdzonek

drJwl.
ł383D..:.I

N1E. KIelre.

Tel. 521-91.

mięsa , wędl in

n._

kOl'Clip!lndenc)'jnll :r.nat Polakami. FQtooletlY
k ierow.b 47-220
Kęd~ierl,)'n.
$kry t k a 217.
&-p

Lodów'f(\

Prwtarg od~dzie si.;: w 7 dniu od daty ukazania
się oglO!nerria w bazie Odd zIału w K ońsk i ch, ul F a·
brycz,na l, o godz. 10.
W przypadku niedojścia do ~-ku tku przetargul II
-prLetarg odbędzie się o godz. 12 w t ym samym dniu.
Wadium w wysokośc i 10 proc. ceny wywoł awczej
naleiy wpł aci ć w dn iu pr%etargu do godz.. 9.
Zast rzega .się prawo u ni eważnienia przetargu be?:;
podania przyczyn.
706-k

o szaroki asortyment,

wolny
1W1!"';!-R

pragna

POoonach~ ,

<w wypadk u

84312 •

8ł~

•.tuka" l

olo!Uje

oru sprzede po cenach Ulnown~' :

"jelcza 31 5" ch łod n ia
,,~ara F 29".

_

" codr.. ł--!t

ZALUzJ1:-Ki...~ ~~et

wiązać
.)onloO&:ć

66-02-3~

Klclee, tel. 1" !S, l!łoi-SI

m'enkanla. pieruchuDlołci..· Kj~l
ce, az_~2-19 (wlec:r.on-m).

AME IlYK.\N1E

wgodl.&-16
_opntfU.PoIar'

I1t R TO \\ A

CE' A 1..... Z L

PQ.~RE~h.n'Jf:~e"

02-86.
POSIADAM

U. Chęclńaka 14

"żuk" fu rgon, r ok prod. 1985, nr rej. KIK 5436,
cena 'wy w o ł awcza 8. 000.000 zł
"robur L0-3000", rok prod. 1982, nr r e j. KJG 463Y,
cena wywoławcza 10.000.000 zł

_

~ PM Zt: P At

. ...-4L
_
_
a1:Ii-ł.~
SIA'l;KI OlrWU"aiQw. ...,ko_
nujemy. K,elcr, Z.~nk.. HD.
t ... L m--!4.
1lZ7'33-,
WIOEOnt...'\'lOU'.'\:.IIE. ilt"·~.
'116-11-.9.
.l.....-.-8:U4ł-.,E
:'10NTAZ I p;opr.wa i4JClZji.
KIelce. IrzettO. 31-tU-Od..

elllll. Kielce. U6~~.

PHH KI.le.,

Jl8::1tt:pujqce samoch ody:

8 PO O"'iIE TAJL1\l\"DZKI t:

t..: ·Wl1oJ.o

PRZł:STRAJANTE
rów, II:wann~ •. KI, i~t

"....tno} a.w eJ"'"

co "td"z.\et\ t'tO+IQ Qos\awo
Kielce~ ul. Hauke Bosaka 7,
470-01 wewn. 24 rax 432.-16 telex 0613278.

PRZETARCU

STRONA 7

Studio ~Ju{ia·

HURTOWNIA .AGA BEST"
czynno 9-16

IO-

LU D U

lutryk a.

Komunikat
-Rdllll Ener&etynny Ku';,,r UI-

wlad.J.mJ.a, Ze w marcu W) ..... ~
pl ... prurwy w dO$la""·.e en~rll')
elektrynnej w .r;odL 1-15 dla
p_«,uWych ocJb;orcó",,·. 23-..29

Sibet. SłowIk M.rkowizna. Pt> _
1II1owioe 1. U. f'o~lowlce N8J01ole. Tnnanka. Sllk6wlu.
S.~k6 .....k. OHI' PSTPJlK
F'l'G •

Kielce. 11_ • Kowal. T. 11. 111. Wola ~h.ro1H47T~. I w.n&.
714 k

CZF.sC'l R~MOSTO"' F. SlLNIKA
tłoki.. p lerklenle. Jlltne w ld, w%oCulkl do .. polonem",
"ljGp", " t.l:I sla w J·" ,.lad,.", "t uka", ,,-kociy" . .,,6acii.",
.....Yteny·....w a rlburJ:a ".
pane wki do "rnł'rcede..··, ...olta '" "pasaata", ...ud"·,
"Ba ta 11'1" , .,131 ", ,, 132"
u Hb
cy UndrOw, rqe»e-ne;a .....1:6w k e.-u-tyd ,
....,.re n,. ... " wa rtbu n:a"
...Iee. trkJe.1I "'OLcKJDCYj8.y I Mkł&d ...........,.
Klel_ .... ul. Ard>łi C_.MJ Mł . kł. !U-:l113184-Jt

GłELNIOW

poleca

~oiy

pn:~,iłowq.
pow. 2,6 M,

ogrodzonq WIOl l: budyn.
It!.m o Itubotune U70 m
n.k. W Rotwodoc.h.

Dodotkowe informac.Je molno I,IIY$koć telefonicznie pod
nr 11 GielniÓw. w godl. 8-15.

~iol'COU1, banclJO'WtOIlll ..wacidcm IlltpÓW

._ oc:hron~ .., lali ~rttdaiowtJ w QU'ł dnia oraz obiektu
w~mn~j
.

_ konwojowanie inkasa
•
_ oc:hrOll~ mapzynów handlowych i obielto'R

-

=K:=~ i uroczystości

inne usługi detektywistyczne dla przed~biorstw i Iudncki
-

porady prawne

"58·1r.

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

IWllIe

Ł KielCe ul BucZko 31 f'I P pok6ł 401.101 49l-ZO

S LO WO

STROKA 8

NUIlER ..

L UDU

NUMeR

I

I

!

I

SPR ZEDAM kloak handlo"'7.
8U211-s:
SPRZEDAM tiul bialy. Kielce.

KleJce.54ł-Ił.

U

JO T E X " S A
•

KIELCE,
ul. Bodzenty ó" k. 3>
I

U5-ł1.

N ~ ~ RTY KUł,Y

Iłuch.wkl

stereo.

SPRZEDAM .. mercedesa 250T
comhl" benqnow,. {lM%I. Sucbl!dni6 .... tel. 29.
1H2Sł·C
SPRZEDAM dom pI~lrowy ul.
Monie Cusłno III. Wi.ldomołt:
ul. W lkary.J-kl lOS (Domlsxow ice).
11-1131-,
SPRZEDAM .,ronunodoc"e 121"
... I)pro,ramowlniem.. Kielc.. 3157-18.
14135-;
~ROeURA"
diesel
ful'lrO\\
119851 mn dobry. Ję4nejbw.
Kielecki 43. !"elka. 813-51 do
IS.
&414G-t;
SPRZEDAM: wersalkę, ! fotele. wykladd nę podtocowa bord,.. telewizor "rublll '114P".
pt"tIlkę "frlnia". Kielce. 525-58.

sPRZEDAM • b a. UlbudowlniL K ielce. 32-32"'.
IU'1O-,
SPRZEDAM odtwarzaec. .,&1..... a .. J; IlI,rywIlllem (po 16)
Kielce.2S3-11.
&4147-,
PILNIE. unio furlon
doit....,.. CZy (5kładlk 1990) aprudaln
lub Ulmienl~ na OIIObowy. CIelle 61. k. Mllo,OReu.
&UM·,
SPRZEDA..\I
"blaa"
(1190).
Klelee. SI-OI-3%..
IU.-,
OBLIGACJE pa(u:t....owe tanio
.sprzedam. Kielee. 61-38-32.
11M-I
SPRZ,EDAM magnetowid .,panuonk". Busko. 28-8S.
SPRZEDAM TnaU)'no ofbeło
"lWI ,,.roto offset". Kielce. 1 1 ~ 1ł70. po
10.
&4383-,
SPRZEDAM "FSO 1$00" (1088).
Sienno. wo}. rldom5kle. tel. 110
(po 161.
84454_1
SPRZEDAM Ilrl,an blinan"
~(UcllYln,. , ~ielcei.":"~

,od%..

SPRZEDAM dzia1k~ praco....niell x domkiem w Dobromy'"
lu. Kielce. 503-95_
S4:f6!.j
SPRZEDAM wypotycialnlę ka llet wideo. IJIWro. tel. 21-211.
•

"na-I

SPRZEDAM lub wydderllowlę
budynek
wykoÓC'leni)ł. Traec.
Tlde~ łoUT st.
8. . . . '
SPRZEDAM "polollt'%l" (11190).

n.

14414-,

Kielce.4n-ł3.

SPRZEDA..V1 blich,. burtowe
do "jercu" I podloie po Uprl.
wie pIeczarek. Kielce. teł. 3144-$.
a.uss-c
SPRZEDAM piec plelr.a.rnk:%y
4-komorowy ele'lll:tryez:tly. K iel_
ce.255-1O.
.
8ło&88.Jt:
SPRZEDAM "tulea" I "poło
neu'"'. KIelce. 31_111-5ł. po 1S.

........

RZUTNIK do przeuoczy p6ł_
automatyczn,. •.krokua" z: ekranem, po.....h:luzalnlk. plytkl PCW,
sokownik. Kielce, 22'1-16.

8«93-,
SPRZED.o\M "poloneu" (lItU).
Kielce. 636-86.
'14:!7G-c
OKAZYJNIE " I(~ .I~

e.

temitu produkcjl

nlemleclU.J.
KIelce. U'1-85.
'
14303-1
15" . eombi
.. WARTBURGA
Kielec:. " U-U (1~

oleo~tie.

201.

71 -~

SPRZEDAM dom dWUl"Od2:ln.
ny 'II KielcIch WYCody. Oferty
n r84S08 .,SU' Kielce.
lH508-g
SPRZEDAM
dom pl!:;lro"lll"Y.
ku'mikl
budynek JfMpodartty
l mleakalny 4000 m k"lll". Oferty
nr 84511 ..SL" K ielce.
&4511_,
SPRZEDAM turaw AD _ 060
..ptl'." - udł..nl' ton. Ki eł_
ee.263-9'7.
8440s....c
OztALK~ J800 m OCrodZOIlll
- Dąbr6wkl W.r'Ulwak. p.r-ą
prtj'at.n ku. Wien:błca, tel. j61.

~

•

I~

liatę
200~. po 1'1.

-

(tJ7!ł).

KIELC~CłI NIEW~CłlLOWIE

•
..

pny ul. ~ a ld ado~e) 3
(pomleszczema
Przedsi~biorstwa Hurtu Spożywczego)

.:
•

t

(ciel
GR'

3. F K A

E4.

PRl!

..........

~

+;

KURS'

-+:
4:

.: '
..

~

=

Informac ja telefoniczna Kielce, 551-30.
" T w.ój s ukces h a ndlowy to

lopis, I

lIElCE,

współpraca z n . nli.....

137-k. :

•••••••••••••••••••••
HlKIO\\'IA \HI P,U ' IER'I(l\CH
•• A:\.lAI ·· sp lO O

\1,1.
Do

.........

SPRZEDAM ,.opla kldetta 1,6
M rnln. KIe lce. 501-:!5.

d ie.el"(ł!)

,odz.

'mo-c

~I,"

SPRZEDAM aeamellt P!1d wy_
PGnynelt (eurne). bn.pa narOltnl. Kielce. 28:5-'14.
14442-1f
SPRZEDAM
.,rubl.na
Tł4".
. K lels:e. ee-oz.rt,
8443Z-,
SPRZEDAM
jednospadowe
dtwllMY
nllo_ d l.
m.
wytoko6ć 2.10 m. cena 1.1'50.000
złl t nt.Klelce.4~
8431lS""C
SPRZEDAM kom pletny .Inlk
do "tukl~ o rn: .. wlrna "l:ę"

Nie II

~~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
.
~

*
<>
n. *
<> "'-'"', .

e:.oo

~1.Kie(~.tI8-76-52.

mały

~

paZY .. KUJ<\

tc ....

-

J(l1r. ... hl*a...sw~tN.

wte rek, "wI r le k

... l ..
Su.Je",*a_Kr.k
~eni.le k . . l . . . 1'1'•
.i~ lell" I ' 4 eU.
tl"

łl.

lI33-.k

.... ,,

7..górsko 158 k . K ielc, tel. &6~7 5-44
zatrudni n a korzyst nych warunkach

wysoko wykwalilikowauych:
tokarzy. freze rów, śl usarz)',
ś l tl.~rzy - remontowc6w, szlifierzy.

-

zaprasza na wyciecz.1ó do:

• • • • • • • • • • • • ~'l...ł..Jl.JLA

...

E rewania , 15.IV.-22. IV.91 r ... samQlot z War-

~-

W "",n ia, 18.IV.-20.IV.9 1 r.,

*~ -

WE:;r'Y

;~..~;"

(SalgO~nan) co

*
*
<>
*~

()

*-

~

I
'~

83960-g
•••••• "

Bur " KIELTOUR"
ul. Zerolłl8kiego 30, tel. 44l-84

~ suowY;

O.W.et. 1IenM.t.lecieuy
IUdf'e. Z • • , ....... H/'I'.
P l'iętr.

, , , , , , , , ' ,:,~~~::: ' ,, , , , , ,

~

W

!

wYrral\i.I20.ooo.ooo.
84431>-«
SPRZEDAM k1osk1. ul. Czar_
noWłka. Kielce, 31-t5-M. JIO UJ.

SkIrt,....

.. ..

"KRZYSZTOF"

poleca
. '
•
szeroki wybór artykułów
•
• Zjed n Oł: zonyc h Emirat6w Arabskich s Dubaju:
. .' ... najnlodniejszą odziei;
. ...
.:
... tkaniny w szeroki ni asortymencie;
•
.. biiuterię, 8"Ztunne kwiaty, zabawki.
I
. : Ceny pr'onlocyjnef
~

SPRZEDAM w
IWI niskach
maa:yny I un:,dzenlłl miłej ma_
..rlll {,wl~ncJI)cenl z 1990 r0ku. . ..star" - cbłodnia. Rten6"111".
tet. 3I5-~ (po Ul).
7-.0
SPRZEDAM
be\.dl:ą. K ielce.

C
ul. W

A.'

.....,

T25-k

..PIATA 12IIp"

""~

~

SPRZEDAM u:jatycld dywall.,
r(nneJ roboty. 4.5,a.5 m. Kielce.
31-43-40.
ł4a7'-,

k o. Pruchocln'- '1. tel. St-!3-43.

WlDEOKAMERY
flI)nedam.
rachunki. Kielce. jU-70-48.
841'18-c
spnZEDAM .. poloneu"
(821.
Kie lce. 3'l- ZO-711.
ł41~,

..

Klelce.32· 33-32,
MSlO-,;
SPRZEDAM _volvo 340" (UI83).
Kielc. 31 ...... 12.
!45OIJ...t

TANIA wyprzedał. materllł",
blJd.owlanych. maa:yn. urqche6.
Radom. MI,6.Ik. II.
M2a1-,
MAt.0G06ZC7.,.
WlrszawKl
- parcela •
1r6... Zabn:e,

'~' , ,

t.

.......,

SPRZEDAM VW .. passata <mDbt 1800 T .O." (19M). cena liS mln.

S 3[0. 1ędnej6w. DY'lsl6.$.kle.o
12Z.
14• • ,

SPRZEDAM dzlatkę pod pa_
wltony w CC"t. tf"um OpatoWI.
Ostrowiec:. !4T~.
'72:8&-0
SPRZEDAM działkę budowla _
lU' o powier«:hnl !SOO m kw.
w Op:) rowie. o.trowłec. %4'1-0'1.

:. ł

SPRZEDAM
dui4 dmlkę ~
dtlmem w Kleicach. Oferty - Dr
84513 ..SL" Kielce.
HSIS-,
SPRZEDAM ~elekt.rODa '114
D". KleIOl!. 31-'1~. po 15-

~,

t'iącnik

SPRZEDAM

ole:

Wlt_r
overlock,
n6t.

iO··"Fiit·+i .I",~.'!

SPRZEDAM 'dlialkę pral.'Ow_
nicla. Kielce. 31-00-95.
&1531_,
SIi'RZEQ.-\M
nowe biurka I
ł lwO&Łoly. Kielce. ul. Szydlówe)r.
Oórny 4.
I4n2-,

8-mz..,

ma.ne toloa,

.pra~da.J

KlełC'l'.

SPRZEDAM
pionowy. zamki bły.klwiczne,
"d.acl~"
1084-ł&.
KJeice.
31-51_14. PO 15.
M531)..«
TVC .•elektro n '138 O" z: now"m kine.kope m n. «wl l lncjl
o ru: nowy kineskop 24 do TVC
"elektron rubin". Radom. tel.
31-05-07. po 15.
5984·,

84611-C

muUlmelr.
.,una....
•.. \arl
l38KE". telewizor eurao-blaly.
adapter. Kie lce. 20"..-49. 1H2S~,

uereła.

pro ....ao:bona
31-17......

S POZYWCZE i ELEKTRO NICZNE
np. ceny telefaxilw:
_ 7.990.000 zł
_ KX-F50
_ 6.500.000 2:ł
- KX-F 80B
.
- KX-F l %OB _ 9.900.000 zł
Liczba szt uk ograOlC7.on a
NAJTA'SSZE w Kielcach SWETRY z AN GORY
detal i h urt.
..
Ponadto oreru jemy t kaniny inlportowane l l n ne
artykuły po atrakcyj~:r('h cen ach. ZAP RASZAMY

KOMPLETNV 111 1'11\1: do .. IUd i 100" iulle Cl:c'cl. "'(alek
r OlrQdu 40 •.łldy". KIelce.
:.2·31)·80.
OOCHOOO W Ą prQdukc,k pomadki do ust i"pnedanl. Ra.dom . 31-2'1· %'1 .
5iO%-r
S PRZEDAM OI"'lny 8-2, radio-

I ro.l we
torowt',

SPRZEDAM d&ill.ld budow lane "III"" r-.i.owle It. Radoml •• Do-

ohoiik. cen od 30 do 50 pr'oc.

UP'łA''''''

pb ł o

......

SUPERATRA KCYJNA
OFERTA PRZEDSWIĄTECZNA

-i"~.

SłOM-,

SPRZEDAM d dalkę l ba w
MaIło1rie. Wincent4., sa. cmSkaryaew. Kuno"lll"3kI Bo,uabw•

tel .lfax 456-57

<>'

"..... '.

poniedf:iale k.

..

Ot-ganizujemy wszelkie imprezy -nkolne.
~
.
765-k ~

~~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
HURTOWNIA MUZYCZNA lIC!II!8
OFERUJE KASEl'Y MAGNETOFONOWE
<
NAGRANE ŃA 'rASMACH "BASF"
PO ATlłAXCY.JNYCH CENACH. C·
.
Xldco, w. zOpwu 14A. pok. 6
CZ"YNNA CODZIENNIE .
ORAZ W PRACUJĄCS $GROTY
vv god.z: 9 - 1 7 ~

tel: 31.11-41. We:wt\. 211 do

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

odz.:

15

.~

IUKER . .
SLOWO

NUMeR liG

I

IMPORTER
pblold6w Da wodę
'I Chin

'PO .TALIA"
KJc l«, ul. Lcsze'll.ńsb t,

I rOJ.hnr6w robllłc1eb Ir.o~
toro,,'c. InlltaJltetl plam,.
Jt)rudaJe bur l4)\VO coddm.
ole:

!;a łrudłll

!Il!III

NOWE

SF-

H. "

ZACHODNICH

O(OZ

KUłlSY PRZYGOTOWUJĄCE DO SZKOt $RmNICH

Oojwioduono kgd,o
P,AlVSTĘfflf

+ _ideo

I ty SAT.

CENY. DOGODNE POItY ~ć.

,nu·,

NAJlRAWA

Sl'Rzeo.1.M

"D),";

pnt r6bka Im1ll1owa.

5:1"

łł8ł8.,

n·IS·H.

"Zł·,

lUel«, 1141-51

Sl'RZEDAM .. uep" (1'81), kil·
.-lICI .... ebe .rewAo. KJelee, $U·Zł.
1Ht7'k

"tIAl'A. HIll" 'l"')

u.mItnię
Kłtl_

. . ,.lilka" I..... ptaeolu..

ec, u·n.ll,
lłi!S-,
SPUED./UI Janrltę" (. . ~.
KleIce. M-U-tt, . . li.
Mln:,
Dl\A 1UJtnbllla włu.aejci.we
- . .k.Je 11 klll::b.Dl" D01ienlę
• a S·p.k.J...·c lu" IPnedam.
Ofert, ar łłłłt Billt. Od_ni
lUdee.
......,
!SPRZED.UI JI.ta l:1p" u...
,W.UHji. Kklee, u .........
•

UCłJ.:,

...... e' . . .~· .. rlblU"_

UlU·,
"tiata " L"'6I1"

Kldec, tU · li..

bPRZEDAłl

(U-11l-

(7l»

IUdee,

KONTENERY
budolulne.
traruporler "VW" iliewl ropnedaw. Kl tl ~ .12-41-93.
lła35·,
8PAZEOAM dablke: p raeo ~-Ili .
CI... JUdee, łZł·t2.
1. .'"1
SPłtZWAK
"da elę" (ltl3).

,a".
4l7~.2

pnt:tllraJallie
'Ute·,

fi ... Kle1«, SI ....5$,

lItl'1ł.ZED:\JII.

Zoph, I informacje:
KlaCE, ul A. Mic;.i_iClO 8, tel.

'

'IlD.!

8Pa.Z!D,\lK ,,"'\II b.... O"
etn:). KleJu, .. -n· 1•. ..!!!!!:.!

5--8.V 1991 r.
cena U.OO.OOO zJ
wiza
(oferta kontrahenta holenderskiego)
2. GRECJA - 18-25.rv.I991 r.., cena 2.100.000 :.l (z wIJĄ)
3. FRANCJA - Pary t - kwiecień, maj,
cena 1.900.000 d (z. wi1V
4. PRAGA - wyjaldy w katdą .rodę 1.ll1~~l~.OOO rJ

JĘZVI(OW

.pruolam,
KJt l«.n·l'.4I.

8482%-a

wlHllle dll.lD. Ir.Je.

...·..\·,...I~....I'!I·x..:·..... ·· .....~::~·~1
'!.,J "
~~!
11HOLANDIA ~~-~~~991n:~Y;~~~;.: ,: =
3
~
E
=
KURSY

7"1 ..

WIDOOKAMEll~
,~h ...;ILI.

SI:'RZEDAM
........ ,Ib .. , ..a·'
lIrudlltii l"'). Kielce, !S1.".

tu..........:-.'::~:::!:~~~..!J

,)

...................•.

"')'lIakc'c1.a (p ••

kra_

Kupimy JDaDelda,.

+

I

EKSPRESOWE
LOK,\L ' .

5!5-,.

1

F"

STRONA .

... ienchal .. 51 m luvJ. Alrak.
.",Jo y nyonf OsI,."lee. SiaDł.
h lł ,'l. Td.
(po 111.

leI, tiS- 11'

WYKWALlFIKOWA."'fE
SZWACZKL

Cl(sbebow:a,
ul. WasJ.yor tona 'UIZ,
kl. tU-ot.
'IS1-k

LUDU

(IW),

macael.will y

" akal"',

:
•

BIURO REKLAM
"Słowa Ludu"

:

z a p r a s za:

*..
*.

:
•
:

reklamy i ogloszcnja
• • reklama po.. prasowa
~ druki: ulotckl prospektów, wizytówek
: . wkrótce Katalog IIl(orOlary iny
PRZymŹ DO NAS! ZADZWO Ń!

•

..
•
..
:

•

:
Nasze punkty:
:
• KIELCE, ul. Targowa 18, tel 448-58
•
•
ul. Sienkiewicza 76, tel. 66-2-1-2.1 •
.OSTROWIEC SW" .1. Kochanowskiego 3, •
•
tel. 216-65
•
:RADOM, .1. Słowackiego I , tel. 237-36
:
STARACHOWICE, ul. Kr ę ta 12
•
:JĘDRZE16w, pl. Kościuszki 71i!, tel. GI0-~2:

*

t.

...........................
KR&rK.IE TI;R.l1l NV :

NISKlE CENY .

',t •

DLA

STAŁYCH KLIENTÓW ZNI~I! :

"~-::;N!~ii!' \~ari;.. -:-ei> '
4J_I. "'Idee,

aL P_Jowlliak.

;'~f:~~,,:tJ::" 'i ·;~:f
It::~~~~ete!a~
Płain...

.O';TAZ blusJi
N . $U·I5. Ba.....

1.',..Um5.r

TBAPEZOW Ą łt1adłę K)--ab.

WaaIl -

n........

.pnd.am. l!Iay...

..-iee.

M71-r

P1L.''i(Z .pru.d... ,, 1I,..ę 5U
\to ...... (IłU) ... uw. Ił,

HI4.,

Nie będzie prędU
• Rt'Jon Enerł:etycwy Kielce
zawiadllmia, :te 21.m.ll.... wy. • tąpl przerwa •
dostaWIe
'ener,1i elektrycznej, " iod~
~

7- U: ul SIlnicUlA, Piotr(Od
trowlka, Sl~ńk!ewlcz.a

Lejnej ~ do
icau.u), un:\d
.Mie.jljkl, Urząd S~u Cywi1.~

nClo, Unltra Serwii. Dr ..Ka~ lanyna", budowa ZUŚ.
•

z

UWAGA

BA."iDLOWCYI

Wola 18, M, 11 mar-

:.

:d.l~ d~:ltAl~~;

ar1;rk1ll7
iif'Gł7WCI,
w
luut,wal '1"17 lIl. Iden1.,wald~J

~

1~ ~

do.id

Warna**, I lAełfle~

W - dnia U • as ma,n

ha,.-wnła ałecąDDa.

•

8.11S-1

'1ł.1:lMłk1m w.~ aw;tadamla~:r, te •

mard 1"1

rCJkll, pł"IQ~''':r lat 14, .. marła lUJ2a uJuII;odlań....
Maika, Babela, Prababcia, Skrira I Clod.a.

POWIlł.aala

wJelkopolakłeco,

,t... jku "'1.

~~~~,,;lle~~o~~IO:~ ~:::n:..by~~I:,

okrlelie. "kopac:JL

t:::: .! .
dd

l\tlenkańcoQl Kunowa, ~noPl, Księiom. a nClułól ~
nie ."Iad om ...... pańsł.wu Wijeikom I ClaoroSl7uklm,
aa okau n, pomoe. l uddal 'tV ostatniej drodtCI Zmarłej
na mJe,Jsce. lpo~)'nku wyrazy pOd'liękowania

BSOBoTY

,kład.

1ł6la;&:

RODZINA

'ot'

"':."":s,

:-wfo:O~~!~"trJ; -::~~
łam. Kielu. 11-11·15,
PS

.. Miks"

::!' 5~~...

"~lldJll

~':: (I~

-

_

,Wl\fallcJa.u~~~~e

łrulq

ZAPRASZA

..

PRAGA : wyjazd w kożdq środę _ 220.000 _ BUS
• Tł:PUCE : 25--27.1".91, cena 220.000 BUSi
• '.RAGA _ TEPLlCE: 25-27.111.91 _ 240.000;
• GRECJA-Ateny: 18-25.1V.91-2.100.000BUS
KOREA Seul: 3O.IV.-7.V.91, 10--17.V.91 ,
cena - 6.500.000 fł- 175 USD ;
tłOLANDIA - Ams1erdonl - giełdo somocho8-11,iV.91,
1.100.000
475.000
- (wiza);
•
fRANCJA Porył : 7-10.V.91, cena: 1.900.000;
•
RUMUH~ - Suczawa: 8-12.111.91, 22-26.111.91
. .cena 330.000;
..

:

t. cłowo:

mua.

8~;:~~~~ 'pal.:~~

.

. -

IQ

. ' •
•
.,~.,. .r•• l li
rnuc,ie
Id. 517·15, .,. li. O.h, ... ć _be.

ta. Ilie.bit\a.

da.,.
••

~:;:.l"'_r

WSI.,
.. d i.~

,,-Jdę

"aU u",

::k;

łiPUEU.\Jl
m.t.r ,.bond."
(n_wy) 5ł em CIIt'jj:. • raz "ba-

aa" . . rem... h •.
'HL l......:t.
,,sK ODł;

lUdeł!',

:lł-Ił.

1Uit.-,

1...... ( Isas), '"

.)'~

':ldk ..... KItlee, Wamawllka :59.

Itl.J:·!l.5I.
ł&5łt ...
Z.'TitUUNIĘ: m.ulu'w, I pa·

pne.wllikiw nle~"Ykwa_
llflkaOKaoyeh. KIelce, UT-B!.
'~. auy,

SPRZEDAM "r:clon

$! U ".

~::. ~1:~;::·I:4:_~.:~Ia::::

E•

ł=
~

t

~

t

~~:

+

~~~~ !!~~4Ś~~z.~~8.111.91,

t • 6.V.91,po

U" ł.
_

.. POLONEZA" (XU.I8,
km). Kłd~. K . . .pnJekie; 1

~

WURO TURYSTYKI MlOOZletOWEJ
SPóŁKA AKCYJNA

•

-

~3·3

telefon 434-71
J piętro, pok. nr 3

•

unt.,

łUiS·,

luaJu 1 u.

I
I

-i

ny, • Kielec. ~:~;
BOA."ZEJUA., wyr'" .prUb..

SPBZEDAM

Ap. MARIA t DllA.'1ICKlCD SZAFRA.RSKA.

uneddlnka

... ii:PllUD,ASI ..du' ę ' d. reu..at ... Kielec. '1-U-71
IMll·,
SPKZEDAłl , . .J., •••.,. ~
INdu ...iKL Kielec,
SPRZEDAM had y ock ... __ ~
...!Ilię I d ........ _Dl ~ llIi .. 5U·

~
~;~....;~~;;k

-.....,1
. ....,··.......
~

REJS

=-

•
:

3=
~
~

..

.1

ceno

DNIEPRZE
Kijów' - Odesso, 24.1V. cona 1.700.000; .
._
ROWHO: 200.000 - WYJOzd w kozdq srodę

~~:Hlł~,OOO _

4

każdy pon;edrio';.;

=

3=

wy;o.d W
GYott -ii_pesz" 22,-2~,"ł.91. cena 250.000:
BUDAPESZT: wyjazd w każdy czwartek - 210.000 :

Organizujemy równie! wycieczki ukOłne do Za- ~
koponego t. i-dniowym wypadem do CZecftosło-

3

waci' 8 - cena 130.000/ 01.

A T RAK C J A - motl4wość wylosowonio.
du bezpłatnego dlo całej grupy.

:

wy;az- :

=

Posiodomy w sprzedały delolicznej l hurtowej:
najnowsIQ ksiqżkę Jerzego Urbona "Opowieści Jerzogo Urbana - Kibica" Q(QZ międzynar'odowe

3

młodzieżowe IeQitymacje F I Y T O.

=

Prowadzimy sprzedaż hurtową popterosów pcod.

~.::~.

~

=
:

~u.................. i •• :~~-:.:

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

c·

,..
SŁOWO

STRONA 10

CO, GDZIE, KIEDY?
[hU wtorek, 19 • •fu' 78
dden Ut91 foku. Imlealay Jonb I Bo&d.n.... Slońcc w"cho·

drl o rc.d&. 5.U,
otT.n.

• _chodu

KI ELCB
PA~STWOWY

TEATK IM.

S. ZEKOMSKJEGO "KtoJ)lJty zbója Madeja" - g. 11.
"ANSTWOWY TEATR LAL·
KI I AKTORA "KUBUS" -

zespól w terenie.
KINA
,.RomanUca." - "Hard
to
kiW' I"W)'Crać %e śmiereilf')
- USA, l. U, g. 9, 13, 14.45
(O g . 11 seans Ulmknięty, Kon_
[rontacje filmowe) - ,.Je%us
%
Moulrea.lu" - [r.·kan.. l
18. g. 11, lt.30.
WIDEO _ ",Trbtana" - [r.
l 18. g . tl, 17.15, It.45.
•.l'fOlikwa~ ..Cocon" USA, l. 12, g. II, 13.15. "C:tarJ'
na Karaibach" - 1r.. 1. 18,
g. 11.15, 15.30. Kontrontacjt
filmowe - " Jerus 1: .Montrea_
lu" - fr,·kan.. I. II, ł. 18.30.
.. Echo" _ "Turner i H(l()Ch"
- USA. I . 12, g. 15. "Swiadek
mimo woli" - USA, l. 18, , .
17, 19.
,.S.bat .. _ nieczynne.
MUZEA _

wY6TAwY

MUZEUM
NAROPOWE
~PAt.ĄC" pl. Zamkow)' l
- C1!cc1:ynne. do LIV, br. _
p'race konserwatorskie.
ODDZIAł_ PL. PARTYZANTOW wystawa czasowa:
.. Arcydz{eła malarstwa polskieGO I Galerii w Suklenni_
C8c:: h'" \ C:;:ytlne w Codr.. 11-18,
we wtorki w god%. 9-17. Ponic::lllalek - nieczynne.

I!I

III

ODDZIAŁ.
MUZEUM LAT
SZKOl.NYCH IM. S ZEROMSKIECO _ ul. J Pawia n _
czynne w godz I-I~. w środę
aynne w godz 10-18. W
niedzielę
i
ponleddaleknieczynne.

ODDZIAł.
MUZEUM H.
SfENKIEWICZA W OBLĘ
GORh.l1 - aynne w godz.
10-16 Ponleddalek I wtouk
- nieczynne.

CO. GDZIE, KIEDY?
,.Balh'k" "Najlepa:y z
najlepsr.ych" - USA., I. 15-, g,
9, 11, 13.30. Konfrontacje filmowe - ,. 111.30 1J9.
"Bel" _ ,,sI.epa turla"USA, 1. 15, g. 8.30, 11.30, 15.30.
,.Lod,. na patyku" _ USA, l.
15, g. 1'l'.30. 19.30.

bępOSTOJE

f:;~i1z~.-

d~~el: 19Ś!~l;t;~~·C:~ n~

TAKSOWEK: 0sobowe - pl. Dworcowy. tel.534-34, ql. Piekosz.owsk.a te1.. 515-11, uL Toporow$k.iego
- teL 31-29-19. ul. Konopnl<:klej - tel. 31-09-67, ul. Jeslonowa - tel. 31-79-19.
Bapiowe ul ArmII
Cr.erwonej - leI. 31-09-19.
Cięiarowe uj. Mielcznr_
::kJego.
USł:.UGI POGRZEBOWE _
~btur
całodobowy
\eL
317-047.
INFORMACJA O USł.U_
GACH ..OMNI'" - teI. 439-61.,
w god%. 9-l!1.
POCZTOWA INFORM ACJA
O USt.łJGACH - tel. 111.
I NFORMACJA
PKP
_
tel. 930.
INFORMACJA
PKS leI. 66-02.-79.
CENTRUM
JNTORMACn
TURYSTYCZNEJ ..1'1'"' ~- teJ.
486-66. cr.ynne do gO<h.. Ul. w
soboty do 14.
OSTROWIEC

KINO

.. Przodownik"
USA, L

DVZUR"Y OSTRE
SZPITALE: Oddział Wewnętn:ny Czarnów, Chirur~lczny - ul. Koocluszk1. GIn ekologiczno-Polotniczy
wg
rejoniZ3cji, lei . 510-00, 497-4.3.
APTEKI - !tal)' dytur nocny pelnią: nr 29(1·01. uj Buczka :MIla. nr 290-08 ul . Sien_
kie wicz.." 15.·

15:J;.iik~t DY2t1RUJĄCA:

uL Starokunowska In. teL
535-45POSTOJE TAKSOWEK _
pl. Wolnołel, tel. 537-92. ul
Siei1.k!ewlc~

282-łl.

STARACHOWICE
J:UłjO ,.Jup.e ,...
małolala" US~

,,S'zalolla
l. 1%, c..
18,18.
APTEKA DY-2URUJĄCA_
ul. Staszica 64,-79.
POSTOJE TAKSÓWEK ~
leI. 53-10. 53-80.
SKJ\UYSKO

KOlqSKlE
KINO ...l"era."E'"
"Conąn
barba.nyMa" - USA, L lZo
C 1~.30. 17.45.
JĘDRZEJÓW

KINO w Doma K.v.ItUI'7 _
"W krzywym. zwierciadle: Wi_
taj SWięty .Mikołaju" - USl\,
l. '2, g_ 17. "Koszmar. z ulicy
Wiązów" USA, I. 15. #. 1'.
WLOSZCZOWA

I"'oltotowie

RatunkOwe

_

fa :~~?dziel~b°Lek~n~~~.zka

SVCHEONłOW

KINO "Kuinioa"
czynne.

nie-

RADOM

TEATR POWSZECH NY IM.
JA-N"

KOCłlANOWS Kl EGO

-ni~Tnny .

•

.. Weękend u

_

USA.

c.

8.30,

MUZEA _ WYSTAWY
MUZEUM OKRĘGOWE, uL

Piłsudskiego 1% _

,.Kozaczyz-

na" _ '" 10-11.30..

-=-

GALERIA .. NOVIS"
ul.
Słowackiego es - wyslawa o-

~:~~w K.Y'ki!~~~z.art·ci~;
10--18.
GMACH POPIJARSKI Rynek 11 - ..Kwiaty".
MUZEUM WSI RADQM.
SKrEJ - ul. Szydłowieeka. 30
- dojaul MPK - 6. 14, 17
Pruszaków. Sk.a.nun bartniczo-psZlCU!lankl C%7!lDy codzfet)nie w godz. ł--15. w soboty,
niedlJele. ponledzlaHl:l - nieczynny.
GALERIA. KLUBU SRODOWISK TWÓRCZYCH "loAZNL-'t." _
2eron\akiego 5ł wystawa witraty Marka Kurca s: Lodzl,
DYZ1JIł,Y

APTEKI: nr 11 pn.y ul.
l:raugutta 40 i. ni: 5 pł"Q" pl.
•

.zwycięltwa'J..

OORAtNA
POMOC: tnternIstyczna - ambulatoriuip
Pogotowia Ratu.nkowęlo prQ'
uL TocbtennanL Pocotowie
' dentyltycuae czynne codziennie w god%. 21-7 rano p~
.Pogotowlu Ratunkowym.
TELEFONY

m.

Pogotowie Ratunkowe
&trat potarna t98, posterunek '
policji 997. komenda poUcji
291-91. pogotowie. kanalLu.cy,_
ne 400-85. gazowe 992. cIepl.ue 993. energetycmo "l, po.moc drogowa 981, Informacja
PKP ~50. PKS 267_1'6. tele.
fon dytumy prezydenta ·Radomia czynny całą dobę 298~38.
l NTOR..MACJA O LEIt~CB
- tel 545-90 -: w ,odz. 816 !w dni wolne od pracy _
nll!C1:ynna}.
. INFOR~ACJA
Sł.UZBY
·Z DROWIA· - ' tel. ' 261-21,
czynna w godz. 6_20.

JNł'ORMACJĄ. O "bSł.U·
GACH - tel. 385-I~.
ZAKŁAD
POGRZEBOWY
Radom - tel. 4.72-16 (czynny
\ !!ałą dobę).

PROGRAM' LOKALNY PR
i 16.00 Aktualnooci
dnia 10.90 i 14.00 Męgaz.yny
informacyjne U.GO, 12.00, 13.00,
'15.00 i 18.55 Wia.domoocl 8.30
~;łk zafobić?" - aud. K. lrskiego
9.05
MU'lyka dla
wnystkich 10.15 Jazz 11.10
Rozm",ito§ci '1 muzyka 13.10
"Sprawa na dziś" 14,15 ,,501,1land" - aud. T. Jakutowicza
j:1. Jopa 15.10 Koncert dla
fonoaTQ ...torów. 18.10 "Rockowa fala'; 19.00 Przeboje z
M.TV.
6.00

POllcyjne-:-

997 Stra.t Pożarna _ 998 Pomoc Dfogowa - 981' Pogotowie Enerł:,etYa:ne Kielce-miasto .- 891. Klelce-teren_
1156 Pogotówie Gazowe
_
31-20-20 ' 992.. Pogotowie
wnd.·kan., c.o.. elektryczne,
RPCM czynne w godz. 15-23,
te ł 31-18 .... 1
N;O('NF rOGOTOWl1! STO.
MATOLOGICZNł: cI)'nne
w
k3Źda sobote 1 niedziele od

"OdeoQ"

na UKF '1'1.15 M.H&

TELEFOŃY '

19if. Pog.otowle

KINA
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Junlcwki t2000 m) Xata_
nyaa Dtmaiilell. 01'l1li".
JunioRY (3OIiIO m) G ......
1:.... Urpa Gr. D_t. JiI:ari• •
.IacleJł. Grallit,. r-..
La_

moillwoki
~'. Tym

! wykOł'z,"

S,lwla

Zali, "'1111... o.Jek
m. Kielce.

X.lIilr. Zak.

pJUd5łę 
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Aft..

aienll:. S'r......n. ZaIr.
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Ipow.uedl\i
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(lOOO m) -

X, • ..,kelr.. 1.ak,

..... t.ak, Apk..... Awlt B\r
do.,lani,
Młod:dey
(2000 ni) lilieh'"
KNel_Ut
Gr.nat,
8f:.....1. .
Dalu"I"1r.1 SP Lutl. Ał'tllr SI..
Ir..wiee SP Bilcu.
Juniorki mI. (2000m) - Elł·

wuOtJy w
nie.
Stątt
korzystania
w
b:mko- "

pic.

lall.łe
Ki.e]eco.~y.

_Y"rwie

klÓrych

li·

sport

W.hM ubranie Automobilklubu Kleleelne~ Un(Io ai, ~ bun.llwie. lulku
cdOAków lllpukilo ..I.. ale
p6i1llaJ emocje opadły, J)IIdto w dyakuJj! wiele deb_
W)'C.'b "lIloelI;ów I pMtullt6w. Nie t"lko w ,prawie
pra(:y
z.arz.adu. koco do
wl.d% wybru, :lak lI4obywat I :lak d:l.lelle plenl,du,
II. takie fWWOju
aportu

biegali

~ńJ:al)
W
I. złotych.

ondycję

sport
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LU DU

NUMER

------Ek.smlsja, po wyrokach cądo
wych, czeka kilka os6b, dwa
wyroki eksm1łyjne wykonano W' ubiegłym roku.
W SM "Domator", gdtle
ezyll$te są najwytne
w
mldde (na SUchowicach od
900 tys. zł do l mln t1) w
styczniu ulegalo :r. oplatam!
1307 rodzin. w lutym br. Jut
tylko 836. Powyi.cJ tneeh
mielli~cy pJe płacą 22 rodzJny. Trz.y ,prawy skierowano
do sądu, ale płatn~cI zosLały uregulowane, n ie
ma
więc problemu. Zali:glołcl na
koniec 1utclo wynolZ,ą 535
mln zł. TrwaJlł rozmowy na
temat dofinansowania c1.)'nnu dla rodzin. naJubotnych,
ale zgodnie t przepisami d oPlata dotycq Jedynie cz.ynszu. a nie splaty kredytu.
Z katdą podwy1ką czynszu
- mówiono tym we wsl:}'$lkicb sp6ld:tlelnlach _ problem rośnie. Przybywa rodzin,
których nie dat na po<btawowe opiaty. J ednocU!śnle
nie ma
motliwokl wyegzekwowania
naletnośel
od
osllb uchylających .Ię od placenia, bo przecie! nie motna nikoco wyrzueić na bruk...

Rie ma bogat,ch

lokatorów
Na ..... Ite sł)'c}.nia br. ule,loi.d
e1)'nSSO""e Kldeekiej
Sp6ld:d.elnl MienkaoiowClJ w)'DlolI)' tU mJn d. Z micslęez
opłat" ulewało 1130 o,6b (SI mln dl, dwumlestęł.'l.n" %:>Z 141 mln tI), Inl"m.i eslęez .. , lłZ (Z4 mln 'd), a pięe

nlit

:~~~~c:tJrew~ęe:~~..ro:~leh-~~~od°6~b n\~' ~

:II!;

~la~~;

ui~e

eZYlluu. U mln 11 przekazano na konto IpOłft:dtłDi ~
budielu mlada. Niemal" "wol~ w ult,łoklacb platnler;)'ch
stallowll!: drobne nlt'do pb.t,.. W . u ..\le WYDOSą one .Ilolo 14

Eu rop ejski ~
sl)}l rze.cznika
Odpowiadaf lllk. ~by niC
nie powieduK - oto doprawdy utuka. Rzec: iU\ik prasowy
k,i('lcckicgo wojewody n.koli
Sl~ .... niej wylN'alc
i
trzeba pnyznat - oz dobrym
"kulkkm Niedawno rozwiała
'IIoątpHwokl na temat poclo5ek o
ufundowaniu sobie
prz.e~ UW nowOłO
ą.ulokOilru.
".rótko ItWłerdując.: prawdal
Dowcip poJefa na t1m. je
czytelników (bo to od nich
poc::hod,ulo pyt;m!e udane na

"" n u.

ei.eli lokator nie płaci
e:tl'nuu powyiej 3 mlc.!~y. aprawa kierowana
jC31 do sądu. Aktualnie tnajduje sle: lam 80 spraw, Wy_
rok s~owy nie jest jednak
równoznaczny z odz.y.kanlem
n,aJettości. 10 lokalorów nie
płaci czynnu
ju.I:
przenlo
rok.
Pod koniec: ublca1ego roku
największych dluinlk6w RSM
"Annatury"
do!lnanlOwał
Miejski OVodek Pomocy Spo-

J

leclInej. Przekaz.'\l

spółdzielni

10mlnu,~c~4(lmln
Ił pokr)'to ulegloki ubiegłeso roku. DopłaLa dotyczyła

°

tylko rodun korzystających
z pomocy opicIU społecznej.
Sp6ldzleln.1a Idue na rękę lokatorom mającym przejściowe
lrudn<tŚcl z upJacenlem czynu.u. Na prośbę lokatora rOllkłada Ile: ulegloścl na raty.
At 40 lokatorów będzie mu~alo Uumacz.yt się w sądzie,
dlacuco zalega)ą :r. czynsU!rn.

-

IIkądl~d

pani

JoJ.1)

Paehnący

l..:un!enlt łłnlerd'lóliCe,t:o in-

. t o'ci •.

nIIWiq:ONłu

"Corsze

010

Ottllkułu

od gotówki", w klórllm łn!ormOW(l.lihnll o kłopo
tach klientów z
lOprotq w
1000mfe elek6tD Ul .klepach
prlfWOmvch, olr%tn'Ullf.fm1l list
od pre:e.a
Pue,biębiora:lwa
ProolukC1łl'11o
- HandLowego
.. Polaru:"' Edwarda KTUkow_
.ltle"o, Ul klÓrum CZL40:ntll:
.,Od poc:z.lł\ku Iltnlenia firmy
'Incstrugamy usady neteJlIeJ obsJUld klienta. StO!lujem,. ....'SU'lkle formy zaplaty za
ukuplony towar, tj. gołówką,
cukiem, prłle~ wem.
Prze ..
,trZ('~a~ r6wnid uJad
w
ZiJkr~ie reklamacji. , W .naszych pucl.dach handlowych
przy 1>1. Wolności ( ..Jowita·'),
prz,. uJ. OI$zew$kJ~go C•.Jona,1,m'') I pn.y ul. Zugnań$kle j
(meblto I Itrlykuly CO'Ipodar-

::b~:~~e'::i':l:i~_:l:~alylu~~~;;;.;.;;;.~;;;...unłarll (Naukowej.

im.

z....

ronaklego f I.n.). Wprowaold

~~"~.II:a ~:;:~=~::~nJrlwl-_':":=

__

• ,,'Ve1olIer'.

Elementuy
prZ6nacum:r ieł
cll. ucwl6w .ńars:r.ych ki
nk6ł podltawo..,cb I un
oi6w szkól łrednleb.. Zólwltra on 32 tylł. wyt'UÓw,
baI"'Wnych iluatraejl. api&
skrólów, SIlaki I symbole z
rOinyeb dzled.r:in "",ledz)' oret Ultę prnydtntów I wi<»-

OIełl onar,."

:tee:l~'ll::' I ~~cjJ'~

ltollc.

j

oddał różaniec

Ksią~ki

telewizor

SlCztś<:le .ś mlecbn(ło się d. Bu ',.
Maddllo-Slerakows kiej lit Siaraehowle, "'&ira ",. ubl t;; bm tJ"I"Odoiu
kIelee_
kici bi«arni im. S. 'teromł lliere udebr.la leltwi:tor kolo_
r o"'" ..'Hilla" (na zdjęciu).
Wydawnictwo .,Wiedza Powszechna" oglOlilo przed mie_
siącem konkurs: kto kupi kll~kl "WP" u
co najmruej
100 łys, rl, ten weimle udział w 1000wanlu atrakc)'jnej nagrody. Warunek ten .pe:lniło okolo 200 C%,)o·Lelrukllw. PlItnle jsza laureatko nie %wr6c:Ua uwagi na wywieszkę o konkW'sie, podpo\\:iedzlell jej księgarze, niedbale w)"pclrula kupon
l były trudności t odczytaniem mu:wuka. Pani Beala kupu_
Je ksi .. :&! w KlclclICh, gdy t większOść ks1o::garń w Jej mieś
cie umieniollO na bUtlk\
(kk)

w

Śladem naszych publikaCji
l'.

~~;,:!:II::.:.~:i: ~:;F=--

D1IIo lo za lut4'go br. WI1fcoliJmll % ~iem z WaruoWII, z kliniki. W",slodo;qc o
ood:. ze.JO 114 "acJl Ul -S,,C'hcdniowie, :-osłowIłom Ul pociągu torbę dU.ŻlI,
czarnIl
skórzanI/ worek fiG dlu"lm
p<uku. Gdll
zorientowałam
się

slwa domowego) przyjmu,ic_
my takie zwroty towaru w
ciągu 5 dni od daty t.akupu".
•
(elu)

"Rewizor nr 84"
OdpowiadailłC
praso\Ą'lI

na notatkę
z dnia 14.U. 1991 r .

pt. ,,Rewizor nr

8-1"

pl"%Cd-

PKS w KIelcach
upnejmie intonnuje:
Zgodnie , obow1ąt.ującymi
przepisami w rnil:dzyroiasto~j
komunikacji autobusowej, mlGdziriy keM:,., IaJ"ed
t pr.ejar;dólV d. prac,. 1 ttk6ł
"",.daje iię · "lidy mksJę:er.nł
t ,.lka na okres trwania nau _
kl W polo,lalJ'eh nde.hteadi
(w ty.m równiri pQdeu.s ferii)
mlGduri sUr.oln. mok et r ą
md biltl)'
mi eslęesn e
"a
podstawie dodatko\V~h la_
iwladcu_" ukol)'.•iWHl:duJIłiiębiorslwo

co.1ę

dało,

pobiegłom

nil dworzec
do
dlliurneJ.
DzwonHlllmJ,l po "acjach, "ie_
!tetll, tOT'UII;UŻ w poclqgu
nie blIlo. Mlalam jnuu: '111_
dziex, że zgubę oddo pani.
która .iedziała
.: "ami to

przed.."iole.

Torbo stonotlliia dlo

CWiR)

"Gorsze od gotówki"

MMurlarn
ed nk,"-"..;.,.----

Ju

Zabrał pieniądze,
Fot. K. Krogulec:

Ntkt w Kw lcach (wiadomoić
n.e jest ~lruproc::entowa). nje

A w Kr .. kow~e przeciwnie.
byly pra.,.;"d~",'e boje. gdy t tam
jeJt to Li\t.ert:ll, ~l:cwg6 Io!e gdy
n.:·dct w rQkach
fiłCho.,'c'ł
- zacznie pachnieć "C1Y-

w Kielcac,~~~

w %Wiądu t malym zaint~
l'{iSowaniem publlcznOlic:\ Ageneja " lt'lter-Top" - odwoł uje
koncert tespulu "Ka mbi" w
Kielcach. Pienilidze Ul bild",
'Zwracają kasy PTTK I .. Inter-Top".
(kk)

interes
tere u w pachną!:)'- Ni:kt me
cht:e wygr.. Ć prxet:u,u na pr,)wad l.en!e
nue}sklego nalelu,
nikt n:e J'l(;dbii:l cen za m~tT
kwa dratowy (.anI u oczko), nie
W:lJcQ' o alra~)'Jlllł lokallucj~ Itp.
W lcbć ~bowcy .,0lah"', jQ to s:e m6wł, cały len
In.!ere.

już

bli.tlkJ elle,..,.
-Wf'b, ler". która

nld,.. wykaz PIliat.,

bulw('r.suJc nic 1)"le sam rakt
zakupu. co pomyf;ł ozdobienla
wehikułu
kou{ownym malunku~m. W lej mierze Jednak
11\' dahzym ciągu nie
docl.c"ub 111< v.y;dnlenla.

eh~.

Webstera

Nie będzie
"Kombi"

tamAch ,.5L" nefowl sympa -

tyC%nej

Ll.DJA ZAWISTOWSKA

Słowniki

1I'ulie

wietkQ pamkj,tkę, bllIJ,I tu nie;
dokumentII, porlfel Z= '_"'_._ _ _ _~====t..

tych prudlute nle nauki lub
konleczno~ć
pruJatdów
w
s'vl~zku np. li: odbywan , prtt"Z
uc:xnl~ pra.ktyk, w uklatllie
praey.
Z nołatki
prasowej, jak
o Idl'lft'klrb windarb lIIotnlrllwnlei.. OIiwladczenia rewUoby naplut: l p."" eM'J, IIIn,ua_
ra wynika, Ze podCUli przeAft
~,.. ie mi ..... ""'nt
łtyl~ parterewe, ,.. Ięe ,ni IU I._
prowad:r.on.ej kontcoll w auto1o
..
·ał • • llIld"'.nY»łałlJ .... ID.
bU'Ile ueuJ\ nic posiadaL laI .... D~ nie petrafl.
kiCIO uświadczenia. w związ
• Otó:i u.lt:i:y cdt!e: w UrtQdzle
ku • c:t.ym 108tal sJus:uue ukarany maodatem.
Dyrektor
mJ:r Ini..
Jlt, w ,;macbu .. rt.Cm~l a" kupili .... id.e dobre ur:r.lldul1le. bo
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