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Zdaniem ombudsmana

Kryzys przeważa

W samo poludale awyły srrtll1
bojowydiwoDiw Zawodowej Straty
Pohmej w KlekaclL W re• sposo6b
do uql protestacyjnej prokłamo
nnej pn.u,.SOUdamołł" w~
sięcala piern:a zmlarul straiaków,
jeduk nikt nie JSUdł u stanowiska.
W f ablyce Saatocbod6• !;pec;jallzoqnycb .,Polmo-SHL" Prt7
biUll.th pojariy się plkietJ' prllrębneh

roboczych komblne-

n~•ów 4ublowaao postervnk.l straty

1991 r.Byłtoostatnirok.czteroletniejkadencjipierw

szego w Pobce ombudsmana. Upłynę:ła ona 19listopada ub.r. qodnic
ze znowelizowa~ w sierpniu ub. r. usLa~ Po upływie kadencji necznik pełni obowi4z,ki do czasu wyboru nowego. Oczekuje si~ te rwt.y~i
lO w nicdłu&im czasie. Jedynym oficjalnie zgłoszonym kandydatemjest

prof. Tadeusz Zieliński.
Włr64 ll:ollkłwJilłc::zlteeao prswłe JOOaroa sprawozduJ.jest mrienlz.e-

przemysłowrj.
tała

kt6r11 u

wy~DL

~ku

zos-

PruwHAI~

.,SOUdarośd" Józ.e&. Kornecka wyazb do stqAcycb przed b~
dzlenlkany, by złotył ołwładae
ole'

-~~IIQ',bollle-wolaemli

CZiftCO &odM się ulll"'pplł;łę wtadJ;y. Nie wo!Jio dopułdt by .&óm"
DatUDała prawo, • p6DJ.Iej tUJe •IDe IDelody stosowuo ,.na dole",
zle przykłady w spnawowulu n~~-

edowleka.

opis sprawozdania zamieszczamy na str. 2)

1Omilionów dla czytelnika
Szczęśliwym czytel.n.ikiem .SL", i.lbry w naszymśwLątecznyrn ,.Kon-

kursie 50 milionów"' wylosował 10 mln zł ok.aza) się: Mirosln· Lewtcki,dyrektor Domu Pornocy Społecznej przy ul. Bukowej w Kielcach. ,.Magazyn SL" kupił wra~ z pracy, w kiosku przy ul. Piekoszowskiej.
Wcześniej próbował szczęścia w grach losowych ale bez efektów,
Na zdjęciu: wczo~ w redak<;ji pan Mirosław Lewicki ( wśrodku)ode
brał nagrod~zrąk Barbary Hanszke iz-cy red. naczelncgo ,.S L• Andrzeja Załuckicao.
Foi.X. Kntplec:

gurując

1rzecią

ubós-

twa. Ministerstwo Pracy pociesza.
łled w ujtmdnlejszej sytuaql uą
pomoe. Na zasiUd aleszbnio'lfe oblecano WJSUpłK " l bartale 350 m]dzl wskall kn,łu. De z tej
pilił otnrma 'lfojewództwo k.lelee-ldel k.ledy dotn( plea.bjdze- jeszae
me wiadomo. ~ pe'lflllośt co
do ostatecmej kwoty dołarjlllZ)'s
kamy dopiero po z:ałwłenlzeaiu
przez parłameut prowizodum bud-

sbrA

ł.eto'lfego.

Zasady przyznawania zasiłków
mieszkaniowych nie zmieniły się.
Kto mote je otrz~? Przede
wszystkim coraz liczniejsze rodziny beuobotnych. l;yMcrc:h z zasiiJna,Jdykwota PIZJPadWaa•Jed.DłJ osobę llle pnekruza 622,5 ty&.

wt.bp~.

dncjowa., Mlllogos:r..c:za, robotnicy
Zakładó" StolarkJ Budowluej

P..gt"SSIIdamośd" orupropa-

...,...teszoDO ~~ato
miast u dwon::acb PKS, PKP. Zaró'lfo klerowcy Jak l kolejarze do
s&:.-jku aodrinneao ale p~plll.
WHude ..Ostrowiec" przerwała
pndowe

hasła

..Stolbud"

'!Je Włov.o:owłe.

{bb)
Wldelectdchszkołal!hnieprze.r

pra~całazałoga. A w akcjiprotestacyjnej wzięły udziaJ ws.zystlde
trzy~ijatiewhuciedziaJ.Uą:
.,Solidarność•, Samorządny Niez.aletny Związek Zawodowy Pra-

cowników Huty oraz Związek Zawodowy Pracowników Technicznych i Ekonomicznych. W fabryce Samodlodd'IJ Oęłarowych w
Staracbowicacll równietakeja protestacyjna połączyłaobydwa dzia·
łające w pttedsiębiorstwie związ
ki: .Solidarność• i .Metalow-

row".

"uo lekc;JI, ult: ~p lono Ich ró'lfnJet aodzln.unł 'IJ)'cho"a"QYm.l
lub wyjaśaielllaml celów akrJI protestacyjnej.
- Nie chcemy stwanał nlepotne.bncgo napięcia "śród mlod.rleą, która l takjestjuJ dostatecmle
zestresowana o~ sytuac:k -lnformll)e Tuesa Kontuba & kołA
!lSolldamokl" w U Liceum lm. J.
snllodetkłego.

W włętuośd szkół średnich poprzestano na rozwieszeniu Oq, plabtdw l w~nlu syren.
(mpb)

rund~

bliskowschodnich rozmów
pokojowych.
Szefowie
delegacji
s_polkałi si~ po to, aby roz.wi4zał. sporne kwestie proocduralnedotyt:z4ceudzia·
łu wspólnej paJestyńsko
jordańsklej delepcji i spróbowC pncjt do problemów zasadniczych.
Oddzielne
rozmowy
mi~ Izraelem i Srri4 oraz. Libanem ro~y się:
równi et w godzin~ później.
Rozmowy wznowiono z

Pomoc mieszkaniowa
-dla najbiedniejszych
knwędzl

brypdamhatmdnlon.yml pnyprotlukc;jl świec DJ)Iooowyc:h, pn:er-

Szefowie delegacji izra·
elskiej, palest)'łlsk.iej i jordałl!!.kiej spolbli si~ ~
raj w Waszyngtonie, inau-

musz.ąwystarcz)'Ć.

najutten:z t;,je u

Iod rt,Jouu M1echowa, roboWcy 1
,.bialqo zagłębia", pnaanrmky
sp6łcWełlll produ..kcyjQYcb z Jt-

Izraela,
Palestyny
i Jordanii

niem w stosunku dowcześ·
niej uz.&odnioneJo terminiu. Strona izrael.s.ta poinrormowała, te opuści Waszyngton jutro wieczorem
co oznacza, te na załatwio
nie spornych kwestii 3 dni

wśród tej aęśd spolea.eftstn, ktł·

Do Jednogodzinaego stn,lku ostn:epwc:z.eto pCZ)'$S4p8y tU1lll D-

,.lskn"włększośtrobotnikó'IJ,po:za

Spotkanie

sześciodniowym opóźnie

Zapowkdi podwyłlek cen energH, pzu i c.o. wywolab paalkę

ddw q pn:eddDnill'lft,
W fabryce Loj;ysk Toa:J11th

ku aospodarce ry~~tonj

wynfnJe ud bestlamł GChroJ:o' pn• obywatebkkb. P~t~orsze.Ue
polio ma ~da pn;ynioslo zacrołlen.le dla praw Hoaoada:llydt l SGdalnyth

~

(Szcu:gółowy

rnieaa ..o) zdecydo....,. się pnepro-dzit.Pt kilka aodzla wada lej

townlków.Zopukaml~kowyml

Do Sejmu wpłyn9ło sprawozdanie rzecznika praw obywatelskich

llłe. Ie kryzys ekoaellliCDl)' l kon.sebeac;fe zwrobt

Zcodaie z ......_ Koooioji Kf1Vowej NSZZ .Solidanoolt" wczond w pohldaie w calyal
llnd• oAyl".ię aodziuo lllu:ja proleslacyju. Niebórnaldady(•. ia. to......iewęwlo Jut.

u

nad prawami
EwyŁętowskiej za

GODZINA PROTESTU

zł, a opłasy mltslbnJowe Sfł wyłsze

od tO proc. docllodów. Druga grupa, to ludzie samohll, dwuosobowe
todńlay emeryck.le., niepełne l wielodzietne. tt.6rycb dochód na JediU!
osobę nie pnekracu. ISO proc. ~
nłfsz.ej emerytury, zaś wydatki

mJeos:rbDiowe ~ wyts:r.e lllt

to

proc. mleslęallelo budietu domower;o. Trzecią pozycję: na liście u·
przywilejowanych zajmują inne
redliDy, "kt.óf)'dt dochód na osobę
niepnekracu.IOO proc. ~nliszej
emerytury, a koszty mleubnio'lfe
stu~ ponad 15proc.doc:hodów.
W przypadłu rodzin posiadają
cych gospodarstwo rolne, ~
na zasiłek mają te uzyskujące dochód roczny na członka rodziny
nie przekraCZĄiący 100 proc. dochodu z l bektata przeliczeniowego .
Wysokość zasiłku niemate b)t

wytsza od rótn.ky pom~dzy At~
'lfSZJS(kkb mlesłęcmrcb wydatków
mles:t.ltanlowych {c:zynsz, euerJia,
woda, ocnewanie) a 10 proc. do·
chodów- w pi"Zypadku rodtin bez·
robotnych, niepełnych lub wielodzielnych, dwuosobowych emeryckich. a takte 096b samotnych.
Tam zaś, gdzie dochód miesięcz
nynicjest wytszyod nąjmn.iejszej
emerytury: suma opłat mleszbnłowycb mbt.us 15 proc. dodloddw.
Na wysokość ZASiłk:6w dla rolników, mających z reguły własne
domy i nie płacących czynszu, de-cydujący wpływ mąją koszty opału, a wysokość świadczenia określi
pracownik socjalny.
Tak, jak dotąd prośby o pomoc
mieszkaniową naJetykierować do
pracowników socjalnych w rejonowych przychodniach zdrowia.
(mors)

Wlosl bolll zUiad a 8 1!10<. nrtMd l ....Ueli 10 u

Nadużycia

UHlę

w "EJistonie"

Prokaratura Wojewódlb w Lo-

Nowy

wlałciciel prawłc

naty<;bmias:t

4DW'SU2(łalłeatwowspn.wlenłe
~ośdw procesle pi')'WIIty-

zwolnił z pracy całą ponad tysi~zną
załog~ zakładu. Nie dotrzymuje

...tl l6dltiej ,.Bistony".
W u b. roku zakład został sprzedany Przez Ministerstwo Przemysłu włosk.icj firmie .Lcgler- za 2
miliony dolarów tj. około 8 proc.
szacunkowej waności przedsię
biorstwa.Załodze,która proponowala prywatyzację na własny rachunek, odmówiono sprzcdaty.

tet obietnic zawanycb w Liście intencyjnym złożonym podczas
kupna, w którym zobowiązał si~
do zainwestowania m.in. w modernizację, UI"ZZIdzcnia oczyszcza.
jące, ścieki itp. ok. 140 mln dol.
Bramy zakładu cfule z.amkni~te
sąnakłódk~. Doliczonosi~jui, te
straty wynoszą ok. 460 mld zł.

W spożywczych drożej
Od wczond w Klebch phclmr
za pl~o l a.ęśt ublału.

drołrj

Chleb kielecki podrotał z 2.700
zł za bochenek do 2.900 zł. O 200
pieczywo gatunkowe. Np. chleb .graham• kosztuje 3.600 zł, (cena poprzednia - 3.400 zł). Natomiast
bułecl.i.i- 400, a nie 3.50 zł.
zł płacimy wi~cej także za

Portfel
prominenta

Ceny podniosła takte .Rados-towa•. MJeko zwykłe w wi~tszoś
ci sklepów po doliczeniu marży
(nie jest ona jednakowa we
wszystkich placówkach) kosztuje
2.650 zł (cena dotychczasowa
2.300), pełne 3.650 (3.400), JOgurt
owocowy- 2.250 (1.950), ~mieta
na 24 proc. - 5.000 butelka
(4.550 zł).
(bu)
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• Administracja "creka na Godota" i wyłudza opłaty
• Chaotyczny aparat państwowy • Prawo narzędziem polityki

• Podpisanie deklaracji

Zdaniem om budsmana
Rzeanlkpraw-•kklck,EnLę<owsb,pnebzaladoSejmu

u swrJ chW:ałnośd w 1991 roku.
Wtród kollkł07JI Uc:z:ltCt:IO prawie 300 stron sprawozdu.ill jat
stwlenluaie, te kf)"l:JJI kODSekweac;le zwrot. ku eospcMbrce rynkospn.wozdartłe

wej~wyrataleiUidkwestlamiodu-ony prawobyntelskk:b. Pocor-

szeale poziomu ~da pnynloslo zqrof.ei:Ue prawom ekonomiaDym l
aoQaiJlym cdowleka.
Łę:towska

uwata, te sytuac:j9
popnw. to lerowanie negatywnych , ale nieko tti~yc h ubocznych nut9pstw zmian, n iedostateczna gotowo6ć do tworuola
mechanizmów obronnych, brU
rzete l ności w posługiwaniu si9
prawem i nicchęt establishmentu
do szybkiej reakc;ji.
J nfonnujęc o nowych tendencjach w ko~ndcneji napływa
j~tcej do rzecznika (127 tys.listów
w cigu 4 lat, w tym 223 tys. w
ub.r.) rzecznik sy&n.tlizuje niepokój związany z uttat.t bezpic:czeó·
stwa spoteczneao, a tatie wiecierpliwicnia tlarna.umołc~ podejmowania decy7ji reprywatyzacyjnych. Pisze, te admirustracja
.,czeU na Godota'" - me wykorzyru.ije mothwałci tkwiiJcych w
istnic}ltCym prawie. Nieraz w spot6b niedemokratyczny i mepra-

Futra elegantek
jeszcze nie są

w niebezpieczeństwie
Wqt6łDOU WUJ'Stkldllstol-

1i.u1Qa tkDIO&kna

~kup11J4r:a

•rp·
Ndf·

ta!QdlpJUd'""fk4W'II'fk~·
.aaWr~u• bruillu,......_

U.- blku bill. oPI•apołią kamplałęul}fu~.Putrapolstiche

wonędny, tworzone

S1J fakty d okonane. Nade r merUntylne jrst
nastawie nie administracji - tak
rządowej jak samorządowej wprowadzającej rozmaite opłaty o
WIJ!pliwej podstawie pawncj.

ratbami przez. cmłołników z:w!Cf7.4l.

NlejeJteśmyterrol')'ltaml,~emy
działlf

pokojowo" -

powiedziała

Marta SZJ'IIISkl u Wspólnoty
Wszyattich lst01. Otólnopolsb kampanil antyfutrzarsk.a rozpocznie
się'; .. Wanuwie 27bm.manifestacM
zorpru~ przez Wspólnot~

Wszyattich Istot. Kampania ~
prowadzooa Dl Wlbr podobnych
tkc;ji na bchodz.ie u pairednictWem
rv, w prasie, lzkołach i na ulicy (plakaty, ulot.ti, manircst&Qc., bappcninJi). Ruch jest inspirowany ideo.loai·
cznic i wspierany finansowo przez
podobncorpnizaccja w Holmdli i
An"ii. Pr7.etazaly one w łlarze m.in.
edukacyjne kasety wideo dokumentu,W:e wspOłcz.esne sposobf uśm.icr
Ciflil zwierqt. Zostln4 potuane w
polskiej tv w provamic .,Animals".

Zima będzie krótka?
~betu :dma rue !lprawia wi~
IMO W prxewidujedo
llluti!IO tc~.,.IW"f w DOnnie, zał o-

sz)'tłltlopocó"

f*i>'pooitfiDOI'ld)'.

Dopoknrfytneciej detady Jlycznla pnewlckVe ""

lempentury mabymatne od minut 2
do piu. l 1t. 1 minimalne od minut l do
minus61t. Nicwiełtleopadyłnleau.
Do tol'lc.lłyania i oa pocł.4ltu lutcFIDOtebJtll'OCbfthłociaki.Tem

peratwy mabymalne od Odo minua 5
st.,amanimalneodmiDWISdominus 10
ft. Okreami opady, pn:ewatoiełoicau,
wpozoR.ałyd•dnillt.btccootn:.\1-jut
zn~anie deph;i. TcmpantW)' ma.tsymalneod plus2doplus61l. a minimalneodplus2domlnUJ2at.Niewiclkieopady, pruwatnie dcnclu.
w dql at,Jblłłayda .,.. lypcłai
--~ llę aolo 7 1111 J. te•·

penllf\ maktyluht;4 ,....,... . . . 5 ....
Motetdal J. ttłlptrat~n~•lnl-.!M~,...
lłJtj5A.wu.ut.llftlt.,_.a.

S II!!!I!J

łowo

reakcji na wystąpie n ie rzeczni.b..
Rzecznik sygnalizuje, !t posz-

cze&ólne CZ9Ści aparatu pafl!ltwowego nie koope rują z 10bę. Brat
rni9dzy nimi p rupływu info rrnacjilim pu!!IĆw. Jest to szczegól-

łania, wybiegach mających na celu uchylenie się od rozstrzygnię
cia. Nieraz bieg spraw jest układa-

nie dotkliwe w przypadkach, ady
wymagane jest współ działanic
rótnych urz9dów l instytucji.
Dzialanie aparatu - zdaniem 1:.9towstiej - cechuje inen:M. poa:ezesólnejego ezcści istniejiJ same
d la siebie, ut obywatel, u któreso
to wszystko li9 zbiep - odbiera
to, jako chaos aodz.tcy w jego tywotne interesy.
Prlwo jest ciuJe traktowane instrumentalnie,ja.t.o r:wz9dzie koniunkturalnej polityki- uwa!a Łę:
towna. P~c, te prawo nalety
zmieniać - przcstrzcp, te nie nale1y jednak odrzucać sameJ idei
pańJtwa prawa, ,.bowiem przy talr.Jm nastawieniu, niady do pań
stwa prav.11 si9 nie przyblit:ymy•

Minister go!podatkł RFN Jeeraen Moellemann a prosll swych
partnerów z &mPY dedmlu n1Jbol•tu1th pafl!ltw świata (G-7) l

ministrów gospodarki

Nawiązując do wymiany kadr
necznii pisze o ,.cigłych przy.
kładach .. niezrozumienia dla po-

szanowania rzetelności proceduralnej (np. wysłuchanie z.ainteresoW\nych czy zapewnierut rzetelnego odwołania). Traktowanie
tych spraw jako akcji politycznej
ma rzekomo zwalniać z obowią.z
tu PQSZ1f10wania prawa- d~.
Wa.t.uując,jat organa władzy reagu_R na działania rzecznika. 4towsb pisze o oporze wobec niekonwencjonalnych środków d2ia·

WSł)ólootyniepodteJtycb
thrud.alowespotbnłe do

pdstw u.
Muenste-

"'·RzccznikM.inistcrstwaGospodatti RFN powiedział, t:c oa spotkanie
to, króretO termin pnewid~Uc. s.i~ oa 1
-9~br.zaprosu:rUZ0111n1Jtei

lc.J111tctnicb9d'łoblcwanekwuami

i

nywspooób ...dOBodnieJRYdla
instytucji, a nte dla obywatdL
Tecbniil PrzeciUan.i.a WJjaśnie
ni.a sprawy, milcz.enie, a niekiedy i
wprowadzenie w blęd, pojawiąjiJ
si9 w przypadkach neptywnycb

Kontrowersje
Sudan odr.mcl:l ostne&:nle ealplkle, li ,.Eclptllłef01odzłsłę•ład114 p~ dokou.aia ZUW'hu u
kzpiecze6st'fo ftlloaa", prółlr t.

kłe~.,podJa?pllie•Sadawłasnemu fDiłllo

Ostrzct:enle egipskie do władz. lO·
dałiskich ronało skierowane przez CJI·

pstiaao mi nist ... spraw uaraniczuych

Odnalezłono fołokopłf kertkl
pepieru, na którei Wlnston
ChurchiU l Józef Stalin beztroa..
ko l cynteznie dziełiH .t:my
wpływów w Europie 6rodii:O'Mł l

-

_,.._......""

......

Na kartce tej jest niewiele tek-

""' głównie nozwy krajów l procenty: Ile dla kogo, na przyłdad Rumunla- 90 proc. dla Rosj i, 1O
proc. dla Innych, a Jugosławia i
Wtgry- 50:50, czyli po połowie .
Fołokopia,

o

lonlycznoścl, -

nlewljtplłwej

w nowym seriału

G-7iWNP
mirustrowie Poblri. Czecbolłowaąi i
W~&)er, przedstawietelc
tooruji
EWO oraz Portuplil, króra w 1ym
cus.ie spraWOWit b9dzie rotacyjne
pr:tewodnictwo w EWG.

na wnijemnych kontaktach •

Polska - Litwa

---P'"'Y-.....
dl

PCMipbaaie~lk••wu 

~ otwien...,. I'OldzW w llOsubdl pollk~lłtewlblte~laerHk,J-powWdll

lllłalstuL~blt,o,o

W'CZID~ IUO 11' Hlewat.l
MSZ ,.~opa;yjuBJ~..,_

tlplsaabl

MtabtJII d•b~ej~

w..~ l

_ . . . . . . _". Podbd·

lił, te jednym z priorytetów polskiej polityki zqranicz.nej q dobre

stosunki z

Utwlj.. Dził uczyniliś

my istotny krok w tym kicrunkupowledrial polsti mi.niJter.
Przed podpistruem dokumentów odbyły si9 rozmowy plenarne
obu de l epcj~ a sekretanstanu w
Kancelarii Pre:eydenta ds. obrony
mio. Jerzy Milewski spotkał si~ t.
litewskim ministrem ochrony traju Audriusem ButkievicZJusem.
Rm:mawiano na temat wyborów do rad rejonowych w Solcczrukach 1 rejonie wileń.U:im. o rozszerzeniU granic Wtlna, o przyszłym traktacie polsko-litewskim.
Strona liteWSka poinrormowala,
te w Radzie Najwytszc-J rozpoczął
się: jut proces ustalania terminu
nowych wyborów. Podt:reślrła, te
zmiana granic admini:.tracyJnych
miasta Wilna jest sprawą natury
gospodarczej i w tadnym przypa·
dku nie ma na celu oaraniczenia
praw polskiej mnieJszości. Proces
ten dotyczy tatf.c innych miut h·
tcwstich. J cdnoctcśnie zwróeono
uwag9 DA to, te wszyst.kic wnioski
dotyczące zwrotu z.iemi, zlotone
przed l stycznia br. zost1n4 uwza19(tnionc.

W «*u rozmbw mnerdzono ponadto, 1e 6eklarac;ja pobt.~li tewsta
jest punktem WJjkiadorozm6whlrdziq RCUI6iOWJcll i do zawarcia w
pfZ)'Il.łołd

tttktatu polst o-litews-

tleao. Li twa nicjest bowiem spldlo-

błetqjaticbtohriek

ponnumiell za.

wczełniej przez ZSRR.
ZnĄidowała si~ ona pod otupacjiJ,
Przedmiotem przyszłych rozmów

wicran)'1:b

tct dotładne ustaleole przebiCIU linii p-ania.nrj mi~dzy UtWIJ i
Potsq. Podtrdlooo pn:y tym, i1 nie

ma byt

cbodziojatletołwietjej zmiany, ponlcwat tadna ze Jlron nie wysuwa
wobec d:fuclej t:adn~b rm:zczeń ~

~~~~eRa~~

opildlpru:bteauPHcDsJpOłbail l

y,..._

t....dsbeqlsea JUf pobtid lłntło
przebał . . poz.drnłeała
"P"Q1*-t1 LecU w~ 1"-ea ra J. . ~•- W)TUII

-.c:ll

_..wołellletpodplsukftkla.lv

JII potllr.rriHI, ie PelsUjH(barm
zaiatere.wuallło~

llobi"Jdl

lłM&Iak6w l Reptib~ Ute~
IWOI.a_.clul,
lauwatyl .tedna.k. d: n.alety u5Ufl4ĆjedYfl4 przeszkod9,jab istnieje w tych stosunkach, tzn. problem polskiej mnit;jszośc:i na Utwie. StrOna pol<ib nie chce wywierać presji w tej twesli1 na Litw9
- powiedział - niemniej jednak
sprawa ta kładzie si9 cieniem na
naszych stosuntacb
MiruSter Skubiszewski wyrnil
&OtO~ Polst.i do popierania
starań L1twy w ubiepniu się. o jej
u czestnictwo w strukturach europejskich. zwłaszcza w Radzie Europy. Przet.az.al zaproszerue do
rozmów w Warv.awic.

Ama Mutt • cbrii, adr ..u,t~ w
<lw1umlestładał prezydel!.l ltanu, Ali

egipsko-sudańskie

6oykiiw paedw'
wl".

Bonn zaprasza

+ Sprawa, która kładzie się cieniem

au-

pokazano
telewizji BBC o

Churchillu. Historycy dobrze
znałą spotkanie Churchilla ze
Stallnem na Kremlu 9 patdzlernika 1944 r. wt<rótce po upadku
powstania
warszawskiego.
Churchillwyciągnął kartkę z listą
kraJów l procentowym podzlałem wpływów czy Interesów ra dzieckich l alianckich. Rumunia
była podzielOna w proporcji
90:1Ona korzyść Stalina, Grecja

Atbar Hu:zemi Ra&an4tani.

enUe

falpt
li~ Zlll!C!pOtojony ał
tyW'n()ki- J ranuwąaiadiiJ4CJ!DZrum
Sudllnem. Od

CUłll

ZW)'tiptwa

~

tucjiillamstilliw ln.n.ie,tto.un.kiml~

cfzyKairerniTeberanem-.betdzozle.
WSuda.DieoclpółtanlrokurqdDju n ta

wq:skowa, kl6 ... równid. weEda 01 drop prulw:lalcani1 u.,tu • p&Astwo i ..
larru.tie. Prua kairlila utrzynnije, ie
podezu wizyty Raf!llłldtaniqo Iran i
Sudanuwarty porozumienico

współ

pracyMljstow~.

Strajk okupacyjny
w PZL-Hydral we Wrocławiu
Wczorw,i o 6 nno ~

stroik okupacyjny ." aaldadadl PZL-Ilydnl we Wrvdawtu, jako wyroz protestu rai Oli
przed• ludasln>r.Jn<] S)'lua<jl
się

Churchill i Stalin
dzielili lupy
- odwrotnie: 90 proc. dla w. Brytanil w pprozumieniu z USA l 1O
dla Roail. Jug081awla l Węgry po
połowie, za! Bułgarła 75 proc.
dla Aoeji l 25 proc. dła alłantOW.
Według opisu brytyjsldego
hiatofyka
Martina Gilberta,
Churchill młał na attpnie pchnąć
kar1tprzezst6ł ku Stallno'NI, który powoli ~ przeczytał l ołów
kiem ,.odr.lkowal~ dla aprobaty.
Kartka letala pewien czas na
stola. Na&ttpnle Churchill wedlug własnej relacji miał zaproponować , a b y kartkę spalić. . Czyi.
n ie motna pomyśleć, t e to cy-

niczne, gdyby uznać, te tak rozstrzygamy te kwestie, Pł'l8łNI ·
dzajltce tak od "'ki o milłonach
ludzi?" - zapytał Churchlłl. ,.Niemiał odpowiedzleć Stalin. Niech pan to zab'2yma".
Pćtnlej , jak podaja londyński
dziennik . Tha Independent•, tłu
macz Churchilla, majorSirsedoradzłł, aby zataić lstnlenle tej
kartki: nie mówiono o niej w oficjalnych sprawozdaniach. Jej oryginał zn iknął. Dopiero obecnie
- przy przygotowywaniu serialu
telewizji BBC- natraftono na fotokopię .

~je kolegfum: Krzvazłc! FALKIEWICZ- redaktor Mealny (teł. 424-30), Andmil ZAŁIJCłQ jteł. 459-1 9}, Zbigniew NOSAL
(lei. 447-2!5)- zastępcy red. naczełnego, Grzeoon SCWMAStO- Mialłan r~ ltel 45!ł-19), Jolanta MAJECKA. Cezary
~Jerzy KOZERĄ. Marek MAOĄGOWSKl. Adresr.O.kcji:

25-953 Klelee 12,skrytka. poc;:ztowa 171, uł. Targowa 18.
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pmdsięblo-

......",.. lot-

Diczeco. W strąi ku uczestniczy
ok. 90 proc. ponad 2,5-tyL załogi.
Czę:śt pracownikó w obsługuje u·
rt.4dzenia ruchu ciuJego.

WOlinach

Wyroki śmierci
na złodziejach
sutnle 5.4tya.JUlltiOW.8tya. do&MOw
hongkOI\łłdch oraz złote ornamenty. c.tyłupwydtall ntl proetytultd l
gry hazardowe. OwOch Innych zlOdzili anoono 29 grudDław prowtncJI Hełlongłlang. Trzy razy oluadall
ool kUt zakładOwprzemyełu dn•
wnego, zagr•biaiąc łącznie 80 tys.
juanOw. GolówQbyłapotrzebnaj&

dnemu z nich ne wesełll. Wyroki
łml.,cl

zwykle wykonuJe sit w Chinach atrzał4ND w tył głowy.

Redaktor wydania
Grzegorz Kozera

Reda ktor depeszowy
Cezary Jestrzębskl
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LUDU

po kilkunastu miesiącach przerwy

Rada Wojskowa

"Okrągły stół"
Ws!Oilc:y BośDII HeroegowiDy Sarojewieodbylo~wał«<zzelę
po ki.lkwaastomiesięaDej przerwie spowodowanejwojDił-kolejne
posiedzenie .oilqjego stołu" z udllalem wllodzy l opozyc;jL
Spotkali si~ reprezentanci tótnych ugrupowań i partii ze wszystkich republik jugostowiaflstich.
W inauauracyjnyrn pn:emó'lt'ieniuprezydium lkltni i Hercegowiny AJija IzestbeaovE przedstawił
nowy plan utworzenia wspólnoty
sześciu nieuwiliłych republik ju-

=·

jednolity obszar celny i integrują
cy sią obszar gospodarczy. W
pierwuej fazie republiki miałyby
własne Wllluty,którezostałyby na-

szym. nOS%4CYID znamiona trwa-

f~f:;=,:,:a:~j!fn:li::~

~ n::ao::e~~~ temu walutowego. Od poc:ząttu
goviciazwi~kszylyjeszacSWlSC, ~u:=(be~:~~1
~~~n~~e si~ kolebką od-

co ma szczególnie watne znacze-

Plan hetbeaovicia nawiązuje
do rozwiąz.afl przyjętych przez dawne rep"ubliki radzieckie i jedno-

nie wobec niezwykle silnych powiąz.afl miądzyludzkich i rodzinnych, z.agro.tonych obealym.i po-

Sanjewo p~ cały czas trwar:ria konfliktu było Jłównym ośrod
kiemakcji pokojowych. W nowym
rotu wytrWałość działaczy i polityków sarajewskich zaczął• pnynosić owoce i to w naJtrudniejszym momencie, grotącym katastrofą. Zawarte tu piątnaste porozumienie rozejmowe jest pierw-

dy proponowane paez EWG w
czterech wef'$jach planu CaningtonL Punktem wyjścia jest uznanie niezawislnłcl i suwerenności
wszystkich republik jugosłowiaóst.ich w obecnych paoicach.
ru potem utworzyłyby one wsp6-

Według Izetbegovicia, wspólnotazachowywalabyzsad~jednolitego dowództwa sił zbrojnych, aIe tylko w pewnych określonych
wypadkach. Poszczególne republiki dysponowałyby własnym wojski e m, przy uwzglądnier:riuzasady
~racy w dziedzinie milil.ar-

Miesr)cańcy Sri Lanki

Skąd wziąć na budownictwo?

ao~wiai:lskich.

cześr:rie uwz.gl~a Jłówne usa-

z..

Ino~ jugosłowiańską, stanowią~

~

działami.

przestała działać?
Rada Wojskowa GmJl. któn 2
stycmb br. pat.łęh wiatłzę w lblłł
si, przescala d:dałać- polnformowala tełewbJa IDOstle'tlfSb, odblen.na
pnn lłuJbę ustuchu BBC w LoDtłyałe. Natomiast premier Gnu;ll
Teqiz Slpa w wywładńe prasowyaa stwlerdzR, a nd:a mstmle
~w-.Jblłl.sa:l!in1edzlełę,
Pełnomocnictwa Rady Wojskowej zostały przekazane miejscowym władzom - !ltwierdziła tcle~a moskiewsk:a., nie podając
innych szczegółów.
Radio moskiewskie oświadczy
ło, że Rada Wojskowa miała przeprowadz~ rozmowy z parlamentem na temat przejścia do rl.l&dów
cywilnych. PodałO'tet,tejeśli par·

lament upewni wystarclJUące
quorum, mo.te zoSlllć utworzone
zgromadzenie narodowe, któremu powierzY się władz~.
Natomiast premier G~ i Ten&iz Sigua oświadczył w opublikowanym wczo~ wywiadzie dlajapońs.kieao dziennika ,.Asahi• , te
w na,jblitszym czasie w republice
gruzińskiej bę:dzie utwottony
rząd cywilny, któryzastąpi obecną
Rad~ Wojskow'Jakpisze.,Asabi", Tengil Sigua
powiedział, te w katdej sytuacji
nĄjwyższym organem władzy w
republice będzie Rada Nąjwytsza
i niady nie wprowadzi się stanowiska prezydenta. gdy1 istnienie
teao urz~du stało si~ przyczy~
powstania dyktatury w GI'Ulji.

Rosja - Ukraina
oiH:irzeli
pierwszy poca/unek

Sprywatyzować

111/uVuJI!cySriiAIIkf,lcwswei!Uiwltl-

Wciągu 10~tbudzet państwa

lclt''"' uuk.oat11i11 111 Jnxił byli JwladbMI..prllllfthlwt:f settfY 1/dMwt,J". R~

mógłby uzyskać ok. 210 bln zł z
prywatyzacji mieszkań . Taką
koncepcję prywatyzacji przedstawR przewodniczący komiSji
budownłctwa Naczelnej Rady
SpOtdzłelczej,
Zblgnlew
Durczok. Uzyskane w ten sposób pieniądza można by zainwestować w budownictwo.
W Pol!e:e jest l l .S mlc micszkati.
OL S mlD nie ma prywatDeso wtałd
ciel&. Dutczot poinformował, m tocoepQt. "' przewiduje prywat~ na
docodnych en. lobtorów warunbth.
Przyjmuje si~ w niej, te średnia war-

ląrtJ/1)1/fOMIIQ

lf'Ulljehtkn!Mdl.

IIII

fuón lklfłi torffwo.Jd umor6w IJ(Jił

,,_q 1ftd ttltwlq}nd flit trqffal dotydtau-...a dzttdp;yt:OIIU wpo/1c:zdt.. .Malt przytlł/Qlłlcl trlt uoblq tri~
dtp"-,owftdz/allltl"lJttrkMitllfYibtffHIIłatiiA.J. RaMJIIłJM,~Ie
~oey

t.byt tobie wzlfll do Jtral obo-

wtqzekCZłl'lllrtliJ4.Dbylłkfllttprqfau

wa/0 kłl/tiUPIIftJO /klttb.ftfWQ laą/ll..
Z koltf oNrrwaJor:y tflh4. łt TY przy101011'14Jetifwtr" Jpos6bdoJUrłllliollll
t:mll)lll'll'd.lklqomJI#Y'"liJUiłł,khlrttn!J44

•a•fllł•"...,ro.bt.l~~~r~ląc"""'o,olpttlunra.

mieszkania!

miesztania wynosi ot. 60 mln :rJ.
Opracowany pnez MinisterstWO
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa projekt uwłam:zenia Jotatorów
~

mieszkań zatłado"łl')'ch i sp6łdzieJ.
ay<:bniezysblaka:pllol;jiSenatu popnedniej tacleoc:ji. Zdaniem Dun:z.ob
powodem lego było stworzenie maki
doaodoych warunków fllliiOOW)'Cb
wytupumiCIZUt.t.

PnedstawiODa kierowoił.owi

u.Uada. te IPłall nutwowałaby

towano.WieospDIObmo;tnabyaprywatyzo.ać ok. 10 proc. mies:z.W nic

Zginęło

dwóch

i 7lliZY mniej niżRFN

Mlnlslerstwo Obrony Narodowej zakupiło w ub.r. jedynie 10
czOłgóW .T-12· (oraz62 -w depozyt), 18 bojowych wozOw rozpoznania, 3 wory zabezpieczenia technicznego, 2 stacje radiolokacyjne wykrywania i naprowadzania l 15 radiostacji
.r-161. na samochadrie stwierdza opracowanie MON nt
projektu prowizorium budZetowego resortu na l kwartał br.
Bletące
funkcjonowaole
wojsk w znacznej czą$ci opierałosię na zgromadzonych wcześ-
niej zapasach, co doprowadZiło
- jak głosi opracowanie - .do
znacznego ich uszczuplenia,
zwłaszcza zaś paliw, lekOW, amunicji, części zamiennych•.

Składki

na ubezpieczenie
społeczne

rolników
Składka u ubezpieczenie rolnicze ~erytabto-rentowe w pierw·

g;ym kwartale 1992 r. wynosi
155.600 :d od osoby, natomiast u
ubupieczenJe wypadkowe, chorobowe 11Udeny6akie 168.000 zł
poinformcwałpre.zesKisyRolnicze

&o Ubezpieczenia SpołeczneJO, Matsymiłian

De\ekta.

Osoby podlepjące ubezpieczeniu
• opaniczonym zakresie opł~4
na ubezpieczenie wypadło-

stładk~

Roczne wydatki wojskowe
wynoszą 940 dolarów
na 1o tys.
mieszkańców, podczas gdy RFN
- 6300, Francji - 6450, Grecji -

Polskl

USA w przeliczeniu

3000, Czecho-Słowacji - 2240.
W 1991 r. w wojsku oddano
doutytkutylko 1826mleszkań, co
oznacza, ze do 13 tys. powiększy
slęgronotOłnierzyzawodowych

pozostających wraz z rodzinami
bez kweter w miejscu pełnienia

w "zimnej wojnie"
Rąal

Ubalaa

IIJIOdaiły,

te w

uJbllilzya czasie nie ~ podej-

IDOwK t.daych jed!lostroanych
d.J:lab.6 • sreae wojskowo-poU~c:r:aej OlU ile waelkle 5pOI'J będ4
ro~ meto4aml poUtJ'a:DJml.
Porozumienie w tej sprawie, oznacujące rozejm w rosyjsko-ukrai..6skiej ,.timnej wojnie•, osią,g
nffl delegacje paltstwowe obu
stron, które spotkały si~ w sabot~

w JGjowie. Obowilltu.ie. ono do
czasu zakończenia pracy ckspet·
tów, którzy od wczoraj w Moskwie
bę:dą konkretyzowali ustalenia,
poczynione przez delegacje. paflstwowe. Prace te mąją potrwać do
koi:lca pn:yszłeao tY&odnia. Motna~ jednak spodziewać, że e Uperci ~4 starać si~ zakończyć je
przed o&ólnowojskowym zebraniem oficerslrim, które rozpoczyna si~ w piątek na Kremlu.

Da,i4C)"Ch prywatnycli wtaśdcic.li .

WYtląjemy 2 razy mniej niż Cucho-Slowada

Wojsko bez pieniędzy

resor-

tu budownictwa tonoepQa prywatyzacji

•civu IOJat,aratynicbylybyoprocen-

RoZejm

żołnierzy

jadących

.,uazem"

~

mtnlerze- oftcerlcbo~
- z jeUostklw GobbUe 11faęU w
wypadku, jaki wydanył się w pobUiu młtjKowok:i Swtbu, PD· LabskG (woj. :delonogórsk&e).
Kierowca . uaza• - żołnierz
słutby czynnej- na łuku drogijadąc z nadmiemil szybkaścią wjechał do rowu. Samochód, w którymjechało-w sumie -6 żołnie
rzy,przewrócił si~nadach. W wyniku wypadku 2 osoby Zginęły, 2
zostały ranne, a pozostałe 2 - nie
odr:riosłyobrażeń.

l4mld4cr

ałę łtbto"' ~nych

shdh hUtoryk UDebkl DoronAruS
uwaJa, :Ie KGB u,Jgybdej zdołał
pnystosowat sJę w rvąa~
idęZSRR do DOWJch tnm~nll:ó" bpltalłstycmych. Potralll robi t łntra
taełnleruyuswolcbwluDJch~

aydlmaterWach..
Na łamach _.Oic Wclt" Arui pi.nc,
U w otresle &Jamostl mat.erialy Ie
sprzedawano zachodnim wydawcom,
autorom i producentom filmowym.
Pocqtkowo robiono to za poirednictwcm ofic;jalnetn, u[WOrzonego pned
2 laty centrum koelaktów publicznych, którego oficjalnym udaniem
była poprawa opinii o KGB. Od nie
udaocao puczu nast~uje tu jednak
c:ołw rod~u nieoficjalnej prywatyzacji. Poza kontrol• tego centrum pozostawali obawb,j~ si~ o cgz.ystencj~

Wyprzedaż

KGB

byli pracownicy l qenci KGB uprawia.i4CJhandcl ~nymi dotumcntamł
nawlasq~t~.
ĄutorpodąietUkaprzykładówtł

kich ll1UIAłcji.. w wyniku których na
podltawie ~ych dokumentów i materiałów r!lmowycb z an:biwów KGB
powstAl m.in. ftlm o znanym qcocie
Kimie Philbym, sfmaosowany pnez
brylyjstiCbanncl4.
Materiały z Moskwy są let b.n~
lO-odcinkowego serialu dotumeolalnqo o ope:racjacb szpieaowsldch
KGB, pnygolowywanegoprzcz .,.loskij lirtrę J)amar". BBC~ z kolei
a:tetoaodzinny lerial o Wywiadzie :r.aJflUlicznymKGB,równietnapodllawie materiałów filmowych z mhiwum lej slutby.

słuZby.
Realizację zadań 'MJjska w ub.r. - oprócz drestycznego ograniczenia budtetu- utrudniał dodatkowo przyjętytryb .kropelko-

Optymistyczna prognom
dla Polski

wego• przekazywania pieniędzy
przez Ministerstwo Finansów.

we, cborobowe i macicrzyilskie w
wysokościjednej tnedej pełnej skła
56.000 zł. Dotyczy to m .in.

dki, lj.

chłopów-robotników

l 016b p~

cychurotnW.
Za;odnic z UStiW4 o ubc:zpiocuniu
społecznym rolników składki za
pierwszy twartał nalety opłacić do
toó.castycZniabr.
W 1992 r. zadania wykonywane
przez un~dy łlllin w zakresie ubezpieczenia społeGZDego rolcików bf:d4 sukcesywnie przejmowane przez
tworzoneoddziały regionalne i placówki terenowe KRUS.
u~ gmin za wykonywanie zadańwzakresieubc:zpieczeniaspołc

cznego roinitów pobient ~114 od
oowego roku zryCUiłtowane opłaty,
WJDOSl.liCC6proc. kwotywpłaconych
składek.

Gł6Wll1

ekouomlsta Eumpej-

stłegG 8aaku OdbucłoWJ 1 Rozwoju
w Loudyllie Job.n F1elll.llli..q sf~
mulowal optymisty~ propołię

aospodan::aj dla Polskl 1 pozosta·
łych dwóch ~6w rerormatorskkłll

nuzege retionu: Czechoslonc;jl l
Wę&łer.

Plemmingprzyznsje,Urot 1991
oboitył oczekiwania i opóżnił nadzieje. Jednak obecny rot niesie
mo11iwolki otywienia zapału we
wszystkich trzech ~ach. Recepta
Plemminp: potrZebna jest pnedc
wszystkim wewn~lrzna 1 z.ewn~trzna stabilizacja polityczna, to
znaczy stabilny rząd w Polsce, barmonijnestosu.o.ki mi~ Czecbami

i

Słowakami oraz współprac~ w ra-

mach oowej wspólnoly niepodległycb państw.

Główny

ekonomista EBOR Bantu Mi~o-

łondyńskieao

g:::::~~:~~=P~

i wschodniej - zamlcszcu swoj• proanozę w poniedział
kowym dziennitu • The FinBncial
Times•. Po spadku produkcji o okolo 20 proc. W ciągu OStalilich dw6cb
lat - pisze f1emming - wiele
mi~odowych ·qc:ncji uwata,
te punktzwrotnydla naszych 1rzech
trąjów jestjut blisko. Paryska organizacja OECD, skupi~ąca 24 kuje
uprzemysłowione,
plasuje ten
punkt w okresie ns,jbłitszych dwóch
Jat. Poniewatjednak reitruktwyzac:ja ~e prawdopodobnie stymu1~ wzros1 Vi)'d,~Vności, to bezro-

środkowej

bocie b9dzie dalej rosło - pisze
Flemmin&. dodąją. że wzmoże to
naciski na emigracj~ . To z kolei mote odsunąć pe~ktywy pełneao
czl:onkawstwa w EWG, gdyż człon
kostwo zakłada swobod9 przepływu
siłyro~ .

NiemnieJ Aemmina nakłada określone obowi4Zki na wspólnot~
europejsq i nasze kr~e. Ocenia, te
dotycbczuEWOod&rYWała ,.umiar
kowanie wspiera,jącą ro19•, cboć porozumienia o stowarzyszeniu stanowiąznacl4CY poslV!Jku rozJutnieniu
ograniczeń

na watny dla naszych
produh6w rolnych, Siali i cbemitaliów.

~w cUport
tcblyłiów,

Remmina jest zdecydowanym
zwolennikiem liberalizacji wymianybandlowej.
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Diec§a kielecka upomina się o 3 budynki i 16 ha
ziemi

Z paragrafem po swoje
KIM:ztor w ~ Pf'Z*"

buno oo. tr.nciazbnom z

w.

Knikowa. Budynek prą ul
.,.., 52 w IOek:Kh pnywróco.
no dlecel,llldNcldeł.. z. ctw. -.
tl ezkołe ~ w Suchednlow&e btdzle oddllne ukonnlco!n.
Dwa lata temu weszła w tycie
ustawa o prawie wlasnolci diecc:lji, parafU i stowarzyszcli reliaijnych do aruntów i obiektów sakralnych znajdujących się: aktualnie w ich wJadaniu. W wojew6dztwie kielcekim kolcielne osoby
prawne wystąpiły z 58 wniosbmi
w tej sprawie. Do chwili obecnej
wydano J~ JS JtOsownych decy7ji. Tym samym arunty, na któ·
rych~uj4się:kołcioły,probo-

stWa, budynki katechetyczne i
cmentancstały się: włuru»cit pa-

lllfli rzymskokatolickich.
Jestjeszczejeden attykulw tej
ustawie, na podstawie którego
kościoły, zakony l inne stowarzy.
szenia religijne ~- prawo ubiegał się: o przywrócenie lub przyznaruc nieruchomolei kolcielnych
wywłaszczonych bez odszkodowania na skarb państwa. Powoła·
no ko~~ majątkową, w której

skład

wcbodz.4 przedstawiciele
Wydziału do Spraw Wymail i
Sekretariatu Konferencji Episkopatu Pobki. W woj. kicleckim
wpłynęło 9 wniosków o przywanie lub przyWrÓcenie własności
kołciclnej. 3 z nichjut rozpatrzo-no pozytywnie.
O pr.r:etaz.anic klasztoru w
Ch~nach W)'Sl4piła prowinc-Ja
oo. franciszkanów z Krakowa. Jej
przcdstawłciele z.awarli ugody z
dyreklorcm .ŁJ'SOIÓr- i klasztor
został przekazany na własność oo.

liaodclanom.
Ro~o takte problem
przychodni przy ul. Wesołej w
((jelcach. Budynek ten był w 1960
roku wlu.n~ diecezji k.iclec-

~:;~J::~'~:

da kielecki w marcu ubicgłc&o rolu zawarł uaodY z pr.r:ed.5tawicielami Kokiola. Budynek przywró-conodiccclji, ale uzyskano motllwo6ć wy~rnowaniago przez kielecki ZOZdokollcaprzysz.lego roku.
Z&romadzenie Sióstr lm. Jezu'
w Warszawie wys14piło o zwrot
Woły w Suchedniow:ie. Ze zgromadzeniem lakte z.awano ugod~,

w m)il której

został przyłapany, gdy proponował kolekcjonerowi sprzedaż ze-

prU stanowiącego

własn<Mć

a.t-

lora, a który zginął w czasie JC&O
pobytu w szpitalu.
(PAJ)

zOltanie od-

oej w Nowym Midcie domaga siy
zwrotu działki w Koóski.ch. Pan~
fta Serca JezWIOweso w Staracbowicacb wytl4J)iła do ko~i majłjtkowej o przywrócenie S..S-hełc
tarowej działki. na której a.k:tu.ał
nie ~duje~ JZkołL
K.iłb

rouczefl

wpłynę:ło

od

diece~i kieleckiej. W)'Stłpiła ona
o zwrot budynku Uceum im. J.
Słowtckicso i zn.;du,Acego lit
obolprtedu.kola w Kielcach. Jest
takie wniosek o wypłacenie odszk:odowarUa u wywłaszczenie z
16hekwów aruntu przy ut. Zródłowej w Kielcach. Zamiast odSl.kodowania przedstawiciele kurii aą skłonni zgodzić ~ na przekaz.aniejejaruntówwinnym mieJ-

""·Prud!zk.ole nr 2 przy ul. Sicn·
kiewicza 2 w Kielcach takte kiedyj było wlasnatci4 dicce~i i złO
tyla ona wniosek o przywrócenie
tej nierucbomoici.

EWA RADZłKOWSKA

Chciał się dorobić
Jeden ze slut~~cycb znaneao
aktora i picsenkaru Yves Montanda, który znwł przed kilkoma
tyaodniaml, został aresz1owany
u kradzież 46-letni Maroeona

azłoła

dana zakonnicom do ko6ca sierpnia 1994 roku.
Pozostałe wniosti q w tołw.
Miydzy innymi Zaromadzenie
Zakonu Córci Maryi Niepok.ala-

Kokainowe
cukierki
Wielki lUndal n11 peruwiań·
skun rynku spowodowało odk:Jycie, te najpopularniejszy rodzaj
mentolowych cukietków zawiera
substan~ bopt4 w kokainy. Cukierłci tcspr.r:edawaneSIJ w cenie l
dolara z.a lO niewacikich torebek.
Imponowane z Peru do Brazylii
chytnic kupowane ą przez dzieci
i dorosłych. Wedlu& oftcjałnego
stanowista Minilitersiwa Zdrowia, .kokainowe• cukierlei spowodować tn014 powatne problemy
zdrowotne, zwłaszcza u dzieci.
(PAI)

Pejzaż z odrobiną śniegu
Fot A:.

Pęczalski

Theodorakis i "Nike"

Kto zwycięży?
Gretki kompozytor Mik.it Thcodorakis.,minislerbeztelciwłfM

kim r.r:.ądz:le, ostartyt d2iennik
.Nik.c" o oszczerstwo. Najego lamach opublikowano bowiem infonnacjf un:u~ znanemu
kompozytorowi., fe sprzeniewierzył 179 mln drachm. Chcxlzilo o
pieni4dze, które były przeznac:zo-

ne na finaMOwanie publicznych
koncertów. Theodorlkis, któfCJO
notabene pop1era obecny premier, uwU&,te nac mol: e przearat
~rawy. N1tomiast dl.ICnnik cheł
piąe.Siyswoim tytułem Ozna,cz&Ją

cym ~ boJjniy zwyci~wa uwata, te to on wyara ten proces.

(PAIJ

Poczta się rozwodzi
()yrHda WojnHzb PP'JT tojatlalstoda. Nie mallnay,llie ...
d.yrH:tora. We WIZJS(kłdt -49 łakk:la
jedbottbda wojew641ztkb w Pols-ce tnr11 tutęt ...-pab;acyjJIJ. a ID.wld.Uorą
twoje. WCQ"ICtO 10

.-.b._

w~z~~-•,.61jeda..W ~

..,.w<l

Skrzywdzeni
przestępstwem
W Warszawieutwor-zono Fundację~

Pomocy Ofa.arom Przes.

typstw. Oaniwem pałrednim mi~
dzy poszkodowanymi, pokrzywdzonymi a fundac,k q prolruratu·
ryrejonowc.
Z informaC<ii uzyskanych od
prokuratora rejonowego w Koń
skich, Zdzisława Grzeli wynik&,
te ofwy pncstę:pstw, poszkodowane w wyniku przest~pcze.j dzia·
łałności innych, mon od fundacji
oczanw.ć różnej pomocy. M.in.:
uliczki picniytncj, polrycia w całol;cilubez<::łciSlllltmatcrialnycb,
całkowiteso
lub c:zę:łciowea:o

zwrotu kosztów Jecr.enia, re.babi-

litacji i innych wydatków zwi.v..anycb z leczeniem, pokrycia kosztów dochodzenia odszłodawania

od sprawcy przeslypstwa.

krzywdzony w wyniku przestę:ps-
twa: doznał uszkodzenia ciała lub
rozstroju tdrowia, w wyniku których utracił zdolność do pracy zaroblowej i mejduje siy w trudnej
sytuacji materiaJncj, poniósł straty materialne itp. Podstawowym
warunkiem uzyskania pomocy
jest brak motliwołci uzyskania
przez pokrzywdzonea:o odszkddowania od sprawcy przest~ps
twa. Od marca ubiegłeao roku,
czyli od momentu działania fundacji, dwie osoby w Koliskich u·
biepły si~ o pomoc. Jedna z nich
otrzymała częściową rekompensat\! pieni~tn• po okradzeniu jej
na bazarze w Kielcach, drup oczc.lcuje na informacje z fundac;ii.
Konecb prokuratura, a takfc
Wda inna, dysponuje llOSOWDy·

Jak twierdzi prolurator rejono-

midrull:anliwn.iosiów,którenałe.

wy, Ur&ławGnefa. fund.Ac;jl mo-

ty wypełnić i przesłał do fundacJi.
MARIAN KLUSEK

te

udzie~

pomocy, jcteli po-

.. ~he:da. T~ Te~r....
•

pnrdslębłorstwo

~

"Poczta tt.bb" Of"U
-Ak<rlao.Telekpu.~

Pobb'". Ta Gituda ,a..QJe .Jea·

caw~rohWJPQkitiOaład·
c;llpoS00tra.d,u.._.Amę5

bW.o6wd.Cq..,.J4o"<Jok
łw&de bułeczti?

Przed lrlema laty szukano arpmentów przcmawiłJ•cych za
koniecz.no6ci• mariatu obu tych
jednostek. Małtellstwo z. rw.qdku skończyło Jiy jednak rozwodem, choć teparacja w zaluesie
świadczonych ulłus istniała właś
ciwie przez cały czas. Dokonany
obcenie rozdział ekonomiczny

pozwoli zachodnim bankierom,
przed uruchomieniem kredytów
na reorpniz.ac_k, lepiej ocenić
zdolne»! dotychcz.uowycb partnerów do samodzielnego działa
nia.. Czy potwien:lzisifopiniaoli.lniejncj pozycji telekomunikacji
utrzymujpj defątową poczt.ę:?
-Na całym świecie poczta z reauty jest jcdnostą bud!ctow.,,jako instytuC<ia niezbyt dochodOW\(W"IDdowan.ie cen na tak pow-

szccbne uiługi nic wcbod.U w~
gdyt zraziłoby klientów). Poniowatjednak: naa:zeao kriJu nie stać
w chwili obecnej na taki wydatek,
wi~ Telekomunikacja Polsta ~
dzie przez D.IJbUtszy rok pokrywać pocztowy deftcyt- mówi

J._

uflltl:ftniewstl,dyrdtorl.d:ła-

ia Te~UIIibcii w Kielcach.

-Dopiero po dokładnym rozl.i •
czeniu siy h\ldzie wiadomo, czyje
usługi q deficytOwe - to opinia
Bnllblan W'1db,dyrcktoraJle..
joHwep 1.JrJ:ęft P.o:l)' w Kieł·
cacb. - Na pewno jedne i drugie
nicą rentowne na obt:zMu wiejskim. Uwata.m, te poczta powinna
u~ sit sama, bez dotacji.
likwidacja przedsi~bior&twt
jut si9 rozpoczę:ła.. Przy oku,ji remanentu wyUczono, te choć tak
czę:sto psioczymy na fatalne polą
ctenia, w skali kraju była Dyrelcja
Wojewódzka w Kielcach prezentowała siy zupełnie przyzwoicie,
uuzymując Jiy na 11 pozycji. PoCZIItel ~ byłjednak fatalny
-po poł•cuniu liy w 1989 r. odnotowano 3,1 mld zł strat, alejut po
rotuzysk wyniósł 10,6 mld tł.zaś
w 1991 r.-60mldzł.Zurobkam.i
pracowników udało si~ wspi4ć z
l2na6miejscewPolsce(w 1991 r.
1,9 mln zł), a np. lublin spadł~ 8
na21 (ok.I..Smln:złwub.r.).I...ista
dotonab jest spora, choćby przył4czenie 20400 abonen'Ów w latach 1.989-91, nowe centrale l po-

l•czenia automatyczne u

łwia
tem.Niestety,sporajestteżlistau

waa krytycznych ze strony niczadowolonych z jakOlici ullua
klientów. Tworzenie nowych
struktur potrWa kilka miesi9cy i
bardzo trudnym proce-tem. W dyrekcji zatrudnionych
było ponad 4 tys. pracowników Wdy z nich powinien znaleźć
swoje miejsce w jednej z dwóch
nowych jednostek. Wspólnie użytkowane dol4d budynki zotta·
04 przydzielone jednej ze stron,
d rup pr.r:cjdzi.e na pozycje: lotaU>·
ra. Ullugi pocztowe i telelomunit.acyjne zn.;drlcmy zatem na sta·
rycb łmieci.ach. W przypadku malutkich placówek wiejskich, o jed·
noosobowej obsadzie, pocztowcy
jak dawniej~~ l~ rozmowy
za połrednictwem ~ej centraU. tyle te odpłatnie. Koniec z tary.
ulgow• -dotychczasowi partnerzy będ4 lObie ~em.nie płacić
zaustuai.
Obij nowi dyttklorzy zapewn~" te podział dyrekcji to ich

h\ldzie

r.

własny,

wewn~trzny

kłopot

i

klienci nic powinni odcz~ z tego
tytułu ~iwnki. Otrzymałił

my jednak j~ kilła sygnałów od
czytelników, te właśnie rozgardiasz ~ z reorpnizacji
jest, :r:w~asz.cza dla urzydnikllw od
teJeil:omun.ilacji, jwietnym pretekstem do pozbycia si~ uci4tłi
wego petenta.. IOt!NASMOIA.ł'SlA
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Prokurator ~ie jest
strażnikiem mienia

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

-· ---·--·..LFS7.E1. JAWORSlD obW w
rob IłUe
wite szefa kk~ Probratary
lłst.,.ate ulllqłep

pracowali uczciwic i zachowywali

si\'&odnie.

-Na~ tomiljl:m,.S.IWantołd" często

two.,.da

-

P'rz1ańl fU I J~n.

~ •aalda:Jdl Gi:H'9tadL

c.

,...~JaSba;Jłowilel-

'""''

- ()pomna ilołć spraw, która
macznie przektacu łted.oi4 kra·
jow~Aby-protwlltor mógł wyko-

nywać swoje obo~ • spoll6b

rzetelny i sumienny, powinien

__ __

u,jmować

sit;-15 - 20 ~powa-

niami przyl()toWJwc:zymi mio-sfocznie. U nu na jedn4 oeo~
przypada ponad -4S.

.,..-IWOooi-·...

-·
ra

~

- Nic tię

w &ielc:ad

rue

liilWilit

nniel'liło. Nadal

brakujo S prokuratorów. Ale jl. sit
temu me dziwit. Zawód rUe jest
łatwy i zbyt bojnie wynaaradzany.
w dodatku, teby b)'Ć dobrym p~

kuratorem, tneba mict za IC)bę
dłua. praktyk~ l do'wiadczeoic.
Ciw.\1 ~ te ludzie nie ~
zaufania do pru:ownitów prokuratui"J, zatrudnionych w poprzed..
nim usuoju. a, którzy ten zawód
skompromitowali. poddani zosu..
li weryfibcji i odeszH na renty lub
emerytury, alat:te do innej pracy.
Nowi suwiĄją dopiero pierwsze
kroki i musq uCZ)t si~ od star·
szych kole&6w, którzy w wi~k·
azołci, w.te w tamtym systemie

.w .. .-...." ......,.._
klero...sctw., a prob.rUDD

ąra-

- Wiem o tym. Tyle, te domniemania i przypuszczenia nie Stano'"- dowodu przest~pstwa. MOR
b)'f tylko tródłem do ~
~powania. Musimy brlł pod
uWQf; taktcje&O koszty. Jctełi w
jUim.ł zakładzie ap. sprzedano
lnyelementowy kontener wartollci2-4 mlntJpozanitoncjcenie., to
nie jest to sprawa dla prohmtora.
Gdyby ao skradziono lub celowo
:miszczooo, to co lnoeao. By ~

JIIISipłaeonSm,ckalend_akle
lł1 Jpn'"ll..,_elię probrUor,-lł

-

mólł sl. zoioć

.........

~·e-:=::!':

wynagrodt..eaiewkpjupomnotone pacz 50. Aktualnie wynosi lO
około 80 mln tJ. Ludzie nie ut.,A
10bie ~prawy z teao, te zarówno
14djat i prokuratura mUJZ4 płacić
biegłym i ebpcrtom za wydawanie opirtii. Bywa. te kilkadziesi.tt
millonówzlotyc:haebpc:rtyz.a nie
przynosi oczetiwaneao efektu i są
to pie~dze stracone. Tymcza.
scm$4d i prokuratura, jak wszyst·
k.iejedo05tki bud.tetowe nio ~
pieniędzy na podstawowo potrzeby.

-LM*-

Id_.

W wyniku przeprowadzenia
wnikliwej analizy prawie roczne-

lO istnienia partii .;x-, stwierdzamy, fe zaistniały ratącc rozblct·
noki mi~ tym co pan Stanis-

Prasa~&oniu scnsac;i-.

Obowiąu.ie:m dziennitarza jest
dokładne: sprawdzenie informacji

w rótnych tródłac:b co, nibtety.

ław Tymi6sti propagował w

niczbyt cz~o dziennikarzom si~
zdana. Prokurator nie jest nicomylny, dobrze by wi~ było adyby
prasa prowadziła swoje niezalctnc dochodzenie. Inna sprawa, te
choć czasem z moralnego punktu
widzę.niajaki.ł czyn wydĄje si~ na·
pony, to okaz\Ve sio, te wszystko
było zaodnc z prawem. w attualD~ sytuacji aoąodan::zej kn,ju

cie kampanii wyborczej na prezy·
denta, a tym jak działał w panii
,)C'.
Oceniamy krytycznic nasr.~pu

. -·,.

pnepisypoprostunic~za

tyciem.

-~-

-Nie.Odtesoq~z.awo-

dowc itaa;op. W pnyszl:aki,

tie·

dy~zo.tarue.Jpi'YWIIty

zowana. nie b9dZ.ie tatieao pfOb..
Jemu. Mam nadziej9. te wkrótce
nastąpie tct zmlanywprawio, tf6..

-__-

re teraz inaczej ttUn.Uc młcoie
IPQłccme i prywatno, in.ac:zej
sp6łtlisp6łdzielnie.

.........,.. .... ....- .....

-MPI slę.ie zosta1,.. sale•

-Niestety, nie mam tadaeso
biskupa w rodzinie, chociat
chciałbYm mieć.
Rozmawiała

LIDIA ZAWJSI'OWSKA

Reorganizacja
w firmie
niemowlaków
bet•

.Niestety,na tłobUch nie da·
!osi~ zarobić. Wwynituncptyw-

c;ji. Wspomniana reorpoizac;ja
polepć ~na likwidacjiZłob

ta nr l przy ul. Kossaka.

Dzieci przeniesie si~ do tJobta
nr 3 prży u l. Sikorskiego.

liczne. Pan Tymiiiski talegorycznie przeciwstawił sio teJ propozycji, a oastwnie wprowadził adresy
lycb ludzi do komputera i nic. dopuścił do teao, aby je ud~~
osobom, które chciały orpnizoW1łtpartiewtcrenie. Wtenspo!6b
zablokował

rozwój partii w !Ujbardziej korzysr.nym oluesie (sty·
cuń i luty 1991 r.).
21 Zapi'8..IZIIJ4c na ljauty partii
.}C" wszystkich a.łonk6w na włas
ny koszt, otworzył szcroq furtk~
dla udtiału w ~azdacb grup dy·
werayinycb finansowanych ztcwqtrz, które miały dccyd~J.i4cy
wpływ na uchwały ~du sprxocz.ne:r. interesem mas człon
kowskich.
3/ Zaproponowany przez pana
Tymiliskieso statut jest statutem
partli totalitarnej. Zastosowane
manipulacje przy jeao tworzeniu i
uchwalaniu nie~~~ nic wspólnc-

Oó<b.
Do akc;ji

wł\CZYła si~

zarówno

mlodziet naszej sztoty,jat i pry·
watne placówki handlowe i wiusowe w Busku, nie I'ZClfdz4c dla
dzieci rozmaitych podartów.
Zebraliśmy dzi~t:i temu upominki wartaki około 14 miliooów

a takte kwo4 3.957.600
Za poirednictwem Waszej pzety składamy aerdcc:me pod:r.i.~
złotych,

zł.

kowanic wst}'Sł.t:im ofiarodawcom za wspaniałe i tyczliwc
wspucienaoujakcji.
W tradycyjnym dniu św. Miko-

pnizowane pnez mlodziet, któ·
ra mosła w liczllym aronie pojechać do dzieci autokarem, wypotyczooym nam bezpłatnie pacz
dclegatu~ Kuratorium Ołwiaty i
Wycbowartia w Busku Zdroju.
Szczeaólnie I'"'CO dzi~kujo
my p. J. Sitorze - wtacicielowi
sklepu ,.Szyk", p. J. W"łCCZorek
właścicielccstlepu .Foi"', p. Witkowitowej - włakicieloe sklepu
,.Moda", p.p.K.KozitlWcmu i A
Woazc:zytowi - właścicielom
sklepu,.Uni- Max" oraz. p. Mariu·
srowi Sobowskicmu za wyjąf.ko...
" ' ofiam<lłć w tej akcji Ich postaw:adowiodł&,ieoawetwtrudnych
dla nu cusach ~ludzie

.MeJ poJilOCD4 dłot\,

WJcUala·

zwłastcza. w

stron~.tycb. oaJJłabszych-

osieroconych lub chorych dzieci. Bar-

ch~tnie przył4CZ)'la si~ do
.Mikoł~Iowej akcji" młodziet
Przyszłe krawcowe

wiele

uszyły
pięknych ._przytu.la·
nc~, ciastbac i kucbattc upiekli

wyśmienite

ciasteczka.

Samotz~~·

dyk.lasowc zebrały 1.061.100zło
rupotatąilołć

utywancj odzie-

ty, zabawek,~
Nie popr:zestanicmy na tym.
Zamierzamy odwiedzić jesza;e

Jestem pic~ Od U lat
do Pa.llstwoweao Domu

cbod.złl

Pornocy Społecznej w Ostrowcu
Św. i odwiedzam chorego, który
prubywa jut tam ponad 20 laL

Jest to qtczyzna, który bę:d.\c w
wojskust.atałdowodyi ubodził

kf9aoWup. R~ i nogi 54 porato-

ne, w o&óle nie wstĄje, tylko lety w

lótku.
W ostatnich latach bardzo cicr·

Dom Dziecka w Pacanowie prowadzony przez siostry zakonne, a
td:1e Dom Spokojnej Starości w
Zborowie. Wszystkim ofianUemy
noworoczne upomint:i, a przede
wszystkim ciepłe Iłowa. W stycz·
niu planujemy równie! zorgmi.
zować zaba~ tamawałowt dla
ouzych podopiecznych z domów
dziocb na terenie szkoły.

pi z powodu odlctyn,jakie ma na
ciele wskutek tak długiego lcteoia.. Jednak chociat tak btidw
cierpijest ~o wspanja.
łym, bardzo wratliwym sercu.
Ni&dY nie stara sio UJb.rtat i pta.
ut nad sob4- Zawsze wjatił sp<r
16b stara si~ jeszcze pomóc dru&iemu. To człowiek o wielkim bo-

,n;rZSZwBMb2'Ainjll.

:te

-·-PCI[

nym siłom (wcwn~trznym i zow·
wyeliminowa.oia partii

za czterema olr:rtaami), mimo it
ł~ie:tebrano w stali całej Polski ponad 100 tyJ.. podpilów,
6) Nie do :zaakceptowania w
partii typu demok.ratyczneao jest
członkostwo pana Józefa Kossec-

kieao. W minionym totalitarnym
okresie naszej tz.CC'l:)'Wistoci do-

.........

Powyisz.e fakty 1tanowią tylko
niewie tą cześć z.asttteteń do pana Tymi{tskiego i Jeao ru,jblit·

szych

współpracowników.

Na7ja·

zdach(orsanizowan~hjał w p.2)
nic ma motliwołci wyetiminowa·

nia tych wypaczeó i skierowania
pani.ina tory demokratyczne. Dla·
teao tct bardzo znaczna liczba
partii ..x'" (tylko w
Szczeciniel/3) postanowiła od14czyć się od nurtu rept'ezentowa·
ncao przez Stanisława Tymiń
skiego ijcaoct:i~, i zarejestrować
parti~ o tymczasowej nazwie:
"PARTIA ,)C' - FRAKCIA
członków

POLSKA". Rejestracja partii zostanie zgłoszona do S4<Ju Woje·
~dzk.ieso w Warsuwie w pierw·
szcj połowic stycznia 1992 r.
Iom.ltet Orpa1acyj•y
PARTII "x• - FRAICJA
POISKA
7G-114S-o1.3M.,Ja
Wl
teL 425-18 (lab 627-142)
lat. Zddsław Zalewski

Do ludzi
dobrego serca

dzo

naszej szkoły.

które miały zebra·

ne po2do3 tys. podpiB6w. W wynitu swo;ej dec~l pan Tymiński
stworzył motliwa6ć nieprzychyl·

robek .oaut:Owy" pana Kosscckk:ao w te; kwestii był oceniany
wysoko przez KC PZPR. Dlateso
tetbodrinuzezdziwieniefatt, :te
pan Kossecki od drua,icj połowy
stycznia 1991 r. stał a:i~ nt,jbłlt·
stym doradą pana l)Jpińskieao,
awdniu6m.t,ia 1991r.pa.nTymi6st:i 090biłcie przyjlll\.ijc Jeao
deklaracj~ na członka partii .]C',
jat równict 17 siorpnil powoiuje
ao do Rcpreze.ntau;jl Kn,jowej, a
lo4 pudnia 1991 mianuje swoim

Wspólnie możemy pomóc
1.;. lffzynietUiśmy radotlć 173
dzjcciom strz;ywdzonym przet.
los. Było mnóltwo radoki, były
róWDiet zabawy z nqrodam..i zor-

kompletowanie S

tych ludzi, podziękować u popar·
cie i zapytać co dalej? Po takich
spotboiacb miełibyłmy struktu·
ry wojewódzkie partii i to do6ć

niezaletny".

my,~m~jsi~niemawl~tam.i.
powz.i~tod~ojejreorp.ni.za·

łych o~pch,

n~trznym)

SI Pan Tymi.óski w dniu
28.IX.91 o godz.. 22 zarejestrował
listy poparcia k.a.ndydal6w na pos.
łów do Sejmu tylko z pi~u o~
,Pw wyborczych oraz osobiście
zakazał dalszeao zbierania pod pi·
16w. Dalsze pi~ okrę:gów miały

nycb wyników finaruowyc;h fu-

ukończeniu

trowane w dniu 29.1X..91 . Nic
załoszono równicido komisji wyborczych list poparcia w pozosta-

.;x:" z wyborów w całym ~u (po-

aoz demotracj4.

;ho-

na

tys. podpisów i mogły być zarejes-

l/ W styczniu 1991 r. pan Tymi6sti otwiadczył, te otrzymał 40
tys. listów od lu~ popicrt,kcych
80 w kampanii pruydcockiej. Z..
proponowaliśmy aby zrobił li!ty
wojewódzkie nadawców listów,
umówt sale w miastach wojewódzkich i wyalć zaprÓszenia na
spotbnja przynĄjrDnicj Z CZęlŚCi4

4/ Obscrwł.{jąc osohłi pana Tymińskieao ijcso kontakty w okresie ostatnieso roku, wiemy, te nie
miał prawa startować do wyborów
prezydenckich jako .kandydat

Od pewneao czasu w Startystu

Szkolne Koło PCK przy Zcspo.
Ie Szkół Zawodowych w Busku
Zdroju w otrcsie prudśątecz.
nym zorp.nizowało :r.biórk~ sło
dyczy, zabawek, odziety i pieai~
dzy':r.pruznaa.zeniem dladzieci:r.
Domu Oziocta w Wmiarach, Kazimierzy Wielkiej, Rodzinnego
Domu Dziecka w Janinie oru dla
dzieci ze Szpitala DzieciPIO -

trak·

.;.ce-kwestio:

. . . . . . . . . . . ... ZIItw.dl

Skarżysko

działa Zakład Budtetowy

czytelników

List otwarty
do członków partii ,,X"

taz.Ue się. te ale ... wbutep.

-·-S..Wl'loi· """'

""'-

"Słowo"

=~~~~~~
bardzo
radiochciałby

mioć

magnetofon zdalnie aterowa.ny

(ma zwykły, ale jeao ~ 111 tak
słabe, te nie

maju!wtcjcbwili si·
samemu wt4CZ)IĆ).
bardzo zrobić mu
niespodzianko, ale sama nio
jestem w stanie kupił mu takicso
prezentu, adyt mam trud.n4 sytuały, by sobie
Chciałabym

cj~materiahl.t-

Zwracam si~ wit;e za poirednictwempzetydo ludzidobreao tcrca - ;eteli Pflllll4 przył~ si~
do mojqotycunia -~o pomoc finao3o'W\. De kto jest w stanic, btda złotówka będzie dla
nicao wicią radołcl4 i zuuem

mqoi-

Za. otn;ymanc pieni4dze ja ser-

deczniepa.\Awu

drio>uio.

Pieni4dzc p~ przesyłać pod
ad.rescm:
JarosStanisław

ul. Grabowiecb 7/21

PDPS

27-400 Ostrowiec św.
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BIZNES

Wyniki "Exbudu"
Kontynuu~c
Państwa

Informowanie
o wtelko6dach ekono-

miczno - finansowych osiąga
nych przez SpOikt AkcyJnfł EXBUD, podajemy wyniki za okres
l X 1990- 30JU.1991 (14 mie-

•lo<YI·

-produkcja 1uatugl krajowe18,3 proc.
- handel towarami - 12,6
proc.
- pozostała dzlałaloołć - 6,0
proc.

• ZVSK BRUTTO - 204.961

• OBROT- 1.931 .720 mln .zł

mln

" WSKAlNIK Pł..YNNO$CI A-

Jednocześnie
InformuJemy,
te wyniki za pełny okres obrachunkowy spółki (1.X.90 31.)(11.91) przekatemy po weryfikacji bltan&u przez biegtych

• RENTOWNOŚĆ- 16,8 proc.

NANSOWEJ (prawfdłowy, włfk
szy od 1)- 2,34
' SlRUKTURA DZIAŁALNOŚ
C1
- ekaport uaług (w tym budownictwo) - 63,1 proc.

zł.

-·

Norwegia sprzedaje
góry łososia
Norwe&ia rozpc)CZ9ła sprzedat
olbrzymich zapuówłososia, obliczanych na 37.000 ton. To gó~
mrotonych ryb zmapzynowali
norwescy hodowcy, od kilku lat
starający sio doprowadzić do
wzmocnienia cen łososia na rynku światowym.
Podobno sprzeda! idzie dobrze, alejej orpnizatorzy nic ch(:4
ujawn~, na jakie rynki trafiły ryby
l ile jeszcze pozostało do upłyn 
nieniA. Na pewno WSOił nic l.nĄj
dziosio narynitach EWO, Stanów
ZJednoczonych !Japonii. bow:iem
sprzcdat po UJ1itonych cenach w
tych ~ach moataby spowodo.
Wfł pastopowanic antydumpingowe.Być mote z.apasy norweskie

kupi.t byle republiki radzieckie albo inne~ Europy wschodniej.
Norwegia jest najw:iobzym
światowym producentem atlan·
tyckicgo łososia hodowlanego.
Co rok dostarcza na rynek 160 tya.
ton tej ryby. W ostatnich latach
nadprodukcja łososia spowodo.
wała załamanie cen.
Aby pchn~ je w só~ norwescy
bodowcy postanow:ili ograniczyć
dostawy. w 1989 roku zaczoli
mrod łososia i stJadać go w mapzynach. Q;ę::łć ryb oferowanych
obecnie nabywcom pochodzi z
połowów w 1990 roku. Podobno
łososia motna przechowywać w
chłodni przez dwa lata i nie powo.
dlije to pogorszenia jego jakości.

LUDU

Gifty,Japówki, oszustwa podatkowe

Kolorowe życie
czarnej gospodarki
An&Jicy m6wi4 o niej: 1hadow
cconomy, Polacy nazywają. rzecz
mniej elegancko: czarna gospo.
duka. Chodzi o to samo- o działalnmć ~ umykl,jącą

ocenom l wyliczeniom. O działal
notlć po:ta tui~&icm chciwych ła
pek flU:usa, dają~ nie opodatko.
wane zyski. Zyski m0J4 być
skromne -jeśli pan Kowalski po
pracy repcru;e qsiadom krany i
pra1ki. a pani Nowakowa sprzedaje w biurze kupowane od burtownita bluzeczki Zyski ffiOM b)t
dute, średnie lub małe, ale zupeł
nie nieuczciwe- to czarna 1<:111»'
darta o charakterze przestęp..
czym. l wreszcie aodziwe zyski z
nie zarejestrowanej produkcji. leweao imponu itp.
Jatmotoadziałaćwszarejstre·

6eczamcj aospodarti? Sposobów
ą tysip. Motn. urob~ bez
wkładu włunycbpierU~yifrod
k.ów,jcśli masi~ odpowiednie, na-

wet nietoniccz.n.ie wysokie, sta·
now:isko. Celnik przepuszcza kndzionc auta czy inny .lewy" tran·
zyt - bierze łap6wk~ . Urz~ił
mote-alenicmuai-datkon~łl

na intratnil działalnotlć gospodartz4. Klient od razu rozumie, :te
bez odpowiedniego pftu (czyli
prezentu)~ nie obc;dzic. Urzod·
niczka przed przetat&iem na dobrze rloblizowany sklep c:zy restauncjo bez zahamowań wctmie
odpowiednio wypełnior14 koperto. Sporo trzeba dać w la~ za zez.
wolenia importowe oa niektóre
towary. Inny urzQdnik dcqdltie,
która firma consultingowa bę:dzie
wyceniała
dane przedsię:biors-
two, przeznaczone do prywatyzacji.Cz.ynieopłaca.li~zape~so

bie przychylności biuralisty nawet
za cen~ jego rocznych poborów,
jeśli zyski firmy ffiOA iść przy takiej przedprywatyzacyjnej pracy w
setki milionów? Fachowcy oceniają, :te z łapówek i gif\ów pochodzi 25 proc. pieniodzy w podziem·
nej gospodarce.
Wiokszy zasiH; mają oszustwa
podatkowe -liczy si~. :te około 35
proc. dochodów w czarnej gospodarce pochodzi ze zmyślnego unikania kontaktów z fiSkusem. Jak
to sio robi? Ci, którzy w:iedz.4.
sp~ t~ wiedzo za dute pic·

Cena

komputerowego piractwa

rychw:i~masicdzibę:wSta

nach Zjednoczonych - Software
Publishers Association i Business
Software AJii.anc:e. Straty obliczo.
no poprzez zestawienic liczby
sprzedanych w C.u roku pfoaram6wz li~ komputcrówotnbiJ..
tych. które w tym samym okresie

WWm.

.Przemysł samochodowy USA
pod.ttaśladem telewizorów, clettroniki utytkowej i magnetow:idów - oświadczył szef instytutu
Qyde Prestowitz., przedsta~4C
raport w p ropamie telewizji ABC.

Pzedstawione straty zostały o.
szacowane wedłua burtowej warUIŚci oprogramowania.. S wiatowe
straty w wyniku kradzicty Software s:acowa.ne ą oa 12 miliardów
dolarów.

to oaromoc ujemne nastopstwa
dla poziomu :tycia w USA, paniewat przemysł ten wytwaTza praw:ie 5 procent amerykańskieso
produlctu narodOWCJO bruuo".

oprogramowania bez uiszczenia
opłat licencyjnych w 1990 roku
naraziło amerykańskich producentów w samej tylko zachodoiej
Europie na straty niemal 4.S miliardadol&JÓw.
Wyliczenie to sport4dziły dwie
amerykańskie organizacje zne.
s:z.t,kce ~wioksze światowe frr.
my z.ajmui4ce si~ produk~ i dyattybucj4 oproanmowania, z k.16-

niądze. Osólnie rzecz bio'ltt małe średnie firmy wykazują umiejotnie (tu właśnie jest potrzebny
fachowiec) oaromnY wzrost kosztów, no i niezwytle maJe zyaki, a
CZOSlO WTOCZ straty. Resort ftnans6w chciał urob~, Z005:Z4C w
1991 r. ryczałty podatkowe, alesio
oszukał - wpłaty spadły. CM.• ryczałt potencjalny podatnik musilłby upłacić. Gdy ma płact. od
k.onkretneao zysku. postat1 ~
dowieść, te t.a.k.oweao w osóle nie
ma. Znawcy przedmiotu jut pracuj4 nad omija.nicm zasad powsz.echneao opodatkowania dochodów. Ponoć furtek dla sprytnych jest doić . Na dziś działał
motna na wiele sposobów. Ot,
producent sprzedaje towar zaprzyjd:niooej hurtowni lub spół
ce j.v.. oczywikie, za śmiesznie
małe pieniądze. Spółki z.qranicz.·
nc q zwolnione (przez ok.tdlony
czas) z podatku, hurtownia mote
dolicz)t oaromn4. nie opodatko.
wan4 marto. Zyski si~ dzieli i
wszyscy,prócz lk.arbu paóstwa. q
zadowoleni. Czasem jato oieleplne konto l1lOIIł siutyć konta
fundacji, powoływanych czasem
przez cwanych biznesmenów tylko w celu niepłacenia podatków.
Podziemic aospodarczc za.inwcttuje niclegalną aotówko., udz.ieli
potyczki na lłcbwiarski proc:eol,
wcirnic pod zastaw dom czy samocbód. których pod zastaw nie
chce legalny bank. Podxiemie to
firma komputerowa. baodląMca
na boku pirackimi kuetami. to
producent szalików, rob~ nielegalnie pmitury czy producenl,
bez zezwolenia ~m!UN li~ do.
datkowo handlem. Podziemny
biznesmen wyłudzi po:tyczk~ z
normalnego banku, ~c sfał
swwanezabe:zpicczenie lub na to
samo dobre zabezpieczenie bło
rąckilkatredytów.Naczamo pracuje tet około 400 tys. (inni mówią. te ponad 600 tys.) bezrobotnych. Rano i~ po zasiłek, a p6tnicj pr&Cl.iją- w ban dl u ulicznym,
przy produkcji (np. w t.odzi co jakił czas odpowiednie 5łu:t~ .naktyw~ą"podziemneazwalnie)ja

to akwizytorzy itd.
Jak w:iclkajest ta czarna aospodarta? MinisterstWO FUWls6w

jest zdania. te szara strefa obej·
muje ~wytej 10 proc.. dochodu
narodoweao. GUS jest banhiej
pesymistyczny i sw:uje podziemnuospodart~ naJO proc. Niektórzy ekonomiści nicoficjalnie
stwierdz.l,k, te ta ,p.aro6ć" potrył a jut blisko polow~ dzałaloołc:i
aospodarezej Polaków. Jat jest w
rzeczywi$tok:i, ~wynrtniej nikt
me wic dotladnie. St tylko SU·
cunk.owewyliczcrua.,podejrzerua.,
mńiej lub banhiej udokumentowane ądy. Jedno ~liwoścl nie
uJep - podziemna JOIPC)da:rb
istnieje. w~ ni r. te&O ni z
oweao oaromne fortuny, me ma.i4ct tadnqo ousadnicnia w normalnym ZĄkciu lc:b właściciela,
choć prawdziwi fachowcy z podziemia dbl,k jut o odpowiednie
.przykrywJd•. F'undu.i4 :tonom salony kosmetyczne, ak.Jepy i dowodz.\,tetojcsttródłosutcesu, któ·
ry pozwolił na 2 ,.mercedesy'"• will~ i wypoczynek. na Seszelach.
Cz.~ ·ekonomlstów jest zdania, :to czarna gospodarka jest w
pewnym sensie potyteczna. Roz.
wija przcdsiobioraOiić, pornap
kumulować kapitał, anptuje w
biznes pieni.fdzo, ktbrycb wł&łci
ciel nie chce lub nie umie zainwestować wlcploym obiegu &05podan:::zym. Ponoć lepiej by powstawały nowe, nieleplnie lanie
kurlli, nit :teby facet, zamiast je
produ.kow.ć, tiul wszysilich w
OC%)' tnecim sportOwym WOZ.I:JĄ
a tooa- dziesiątym futrem do nowej fryzury. Na pewno lep1ej, te
pewna liczba ludzi motc znalc:tć
zatrudnienie i nie musi weselOwat na zasiłkach, zwłaszcza w rejonach, adzie o p~ trudno. Natomiast z cał4 pewnoici.t w:idok.
nieleplneao sukcesu fiustnUe
~ch
biznesmenów,
którzy usiłuj4 legalnie rozlicz)t
si~ w izbie skarbowej przed obliczem urzodniczki ze swoich rocz.
nych dochodów. Dochodów, któ·
re czarny biznesmen zdobywa
swobodnie w cUWu tyiQdniL Frustnijc lub mobilizuje do wzioeia
przykładu. AJe przej§ć do podziemia nie Wdy potrafi. Tam q zarobki, tam nie ma podatków. AJe
niejest to za,ję;cie dla .sttachliwych.

sn:LLA SAWAJNER(PAI)

Umiera amerykański
przemysł samochodowy?

trafiły na rynek. Okazało li~, te na
Wdy zakupiony komputer przypadazaledwie ulamet legałnie za·
kupiooego programu, co jest niezbitym dowodem rozpowszechnionego piractwa. Najgorszy wy·
nik uzyskano we Wloszecb, gdzie
okazałosi~ :te na Wdy komputer
przypadajedynie pół programu.
Software Publishers Association w ubiegłym roku na 2,4 miliarda dołarow oszacowało straty,
jakie pirackie kopiowanie propamów powoduje oa rynku amcry-

Piractwo komputerowe polegające na kopiowaniu l utytkowanłu

NUMER I I

Amuyb'*l pntJD151 .....
clutdotr)', do a.lcdaWDI. cltluba Staachr ZjedDoaoaycb. chyli a&ę ku u·
pad.kowt l zbankrut:qJe, jdllale podrjmle się dnamałyCfllyda lntdk6w
zaradczych - oserup raport ogło
szo.,-przezW8SZJlłłlo6iklłaltytut

-~·

-Jesttoprzemysłumie~cy.Ma

Amerykaństłe koncerny samochodowe .General MotOB",
,.Ford• i ,.Chrysler" nie wytrzymuj~~: konkurencji japońskiej. Tokio
dobrowolnie ograniczyło eksport
sarnocbodów japońskich do USA
do 2,3 miliona sztuk rocznic, ale
zw:iotsza produkcjo wozów w samych Stanach ZJednoczonych,
sprowadz.QIIc do nich części z Japonii. Japonia opanowała jedr14
tr'leCi.t rynku motoryzacyjnego
USA, a jej eksport sarnocbodów i
części samochodowych stanowi
trzy czwanc japoń:lkiej nadwyili
w handlu z. USA, któn w roku ubie&fym wyniosła 42 mJd dola.tów.
Warlol6ć sprzedaty samocbo.
dów .wielkiej ttójld• z Detroit na
rynku północnoamerykańskim

spadła w zeszJym roku o Ił procent. Straty ,.OencraJ Motors'" W)'·
niosły 7 miliardów dolarów i w U·
biegłym miesi4cu koncern zapowiedział zamkniocio w ciU:u n~
blitszycb31at21 zakładówizwoł·
nienie 74 tysi~ pracowników.
Prestowitz oświa4czył, te w
ciuu minionych lO lat amerykań
ski
przemysł
samochodowy
znacznie zwiobzył wy~nałt
pracy i wprowadził w:iele innowacji technicznych, ale koszty wtune wyprodukowania samochodu
ma w~ wyUze nit Japończycy
(frednioo ISOOdolaJów),głównie
wskutek. tego, te musi wiocej pła
cić na ubezpieczenie zdrowotne i
fundusz emerytalny swych załóg.

(PAP)
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Gdyby nie te zęby...
Panstwowc q lll,jlepsz.e twienfz4 starcy - bo nie bol4. b·
nimJC(Inak człowiek doczeka się::
ntuCZI'leJ szczęki, musi ~pterw
~Z)Ć si~ z wlunymi. które
maJ4 to do s1ebie, te się szybko
pSUJII..
Pomna bolesnych doświad
czeń w zakresieratowania własne
lO uz~bienia natufllne&o, wpad·
lam w panik~. &dY w pnedszkolu
oddano mi córtę wraz z kartk4 ,.Pr6dtruca•. Natychmiast uda·
łam si~ na poszukiwanie dl.leci~
dentysty.
w najb~ spóldl.lelni stomatolopemej
potraktowano
mniejak.)wirtna przepustce•. Po
tJóltieJ,ICCZboptejwepttetywyIDJaniezdań pojełam., te tylko nienormalni przychod~ pótn;yrn popotudniemdoteao typu placówki,
Złl6 normalni ustawi-J4 si~ w tolejce po numerki o świcte. l tylko
stukn.i~ przyprawa~ dzieci,
pooiewat w sp6łdt.Jelniach nic ma
oprzy!"Z4dowanla dla kilkulatków.
W'ayta w ~poej spółdzielni
pnebiepłaju:t w aunosfen:e wza,emncgo :uozumieoia: zęby
mleczne to jest nie, stałe tef nie
problem, bo molnaje zawsze wy·
mien~ na plastikowe lub parcela·
nowe. Problemem natomiast są
podatki unicestwiające spółdiiel
n;e, odpływ prywatyzujlitych si~
stomatoloaów i potwornie dro&ie
materiały z Importu., które bez
wzal~u na cen~ i cło trzeba sprowadlłt:,jako te polskie 111 do kitu.
Przyjalna wymiana zdatl zaowocowałji. Urt.k..ł z adrac.m prywat
neao pbinetu, w którym uwt.&·
l~dnilsi~istniemedzteci Boiprywatni stomatolodzy niC 1'\1-ll się do
urab111nil na kl.lkulatk.ach: malcy
płolCZił. wpadi!JII11 auli histerii.

ceao

Pól miliona osób obejrzało "Damę z gronostlljem"

Leonardo
pod lupą FBI
Przeula pól milionaosób obeJ·
rzałowWtSZynatoniewieląwys

ta<A~ ,.Clrca

1492" i na,jw~ ;tJ

atrakcję

- .. Damę z gronos1ĄIC'm"
Loonarda da Vm~:.i.,.., i'pOJ:yaunt
krako•WeJO Muzeum Ct&rtoryslich.
W) staWa, otwarta 12 pcidtiCr·
nika" w 499 ttX;Z~ odkryaa A
meryki Prt.U Kol1.1mba l prud'itaWlB,jp obru •wiata .z t.amtych
Cl&!IÓW, W!'Wa umknieta w rue~
dziel~. W Pllltek kolejka po bilety
przed Narodowt Gale04 S.uuki ok[\!llła budynek.
Czuwająca nad ,.Darn4 z aronos~em" konserwatorb z Mu·
zeum Czartoryskich Anna Grochow~a ~wiadczyla, te obraz,
chroniony podwójnej &rubości
szkłem akrylowym i dodatkowymi zabezpieaeniamt ,.bardzo dobrze• znosi pobyt w Waszyngtonie.
W zamian za J)am~ z aronos-~ern• pleria wauynatońska ma
L

wypotyu)t Muzeum Czartorys
Uch r6wniet na lny mieJiące jeden ze swych ruuwspantal~z~h
obrazów- ,.La.okQOna" ~El

o..ca.

Po 7.&mkoi~u ,.Cirea 14<łl"
ohw: L Knl.towa zostanie pnentecłony na rydzleń do pr.oowna
konscrwaton.hej, &dziel Ellkończy
a9 badani.a roz~te w pat.
IWI!łniku. Przy sposobno.ła ebpert'l FIU POrówruJ4śłady linii pa~
piłamych utnvalone w farbie na
obra7ie z Kratowa z. odchkatw
palców na ,.Gmevne de Benci~.
Wprawdzie h.i.<~torycy sztuli nie

lru,Wr!MaJ..t•H.r.IMIZ~

~
,.,......zsu ........
lldlniW.t IPRil:ł

-..jlll..,-. . . . wutołcl~

,..... ..uianl4ołftw, trab!Qete . . .
tawy jake ~1 krot wkknu&U IMIbodewr . . . . petuQal•

...

..,,i._.

Według danych o&łoszonych
przez Departament Stanu USA
dostawy te objęły mJn. myśliwce
typu .mi&-29'", myiliwce bombardujące typu ,.SU-24•, rakiety kła·
syzicmia-powictrzetypu.,SA-5•,
haubicekalibru 122mmorudzia·
la artyleryjSkie kalibru 130 mm.
Rok wcześnieJ Iran otrzymał od
ZSRR broń o wartości prawie mi·
liarda dolarÓw. Eksperci amerykańscy spodziew.;ll się, te w br.

Teberan otrzyma z republik:
wcbodz.4cych w skład postra·
driectiej Wspólnoty Niepodleałych Państw kolejne dostawy uz.
brojenia i sprzętu wojskowqo.

Rzea:niczta Oepartameotu Sta-

a

dzlcży
Zdruzgotana racbawością wy.
jaśnienia rozpocz~:łam poszuld-

wania Poradni Medycyny Slkolnej. Okazało się to melatwe, poniewa1 w wyniku ci(t bud!etowych l narastających dluaów za
czyn.;ze, opał, iwlatlo,teleJony realizowano właśnie program ko·
masacjt placówek słutby zdrowia,
co polegało na ,.dopchni~1u kolanem" Jednej prL}'ch.odni w drugą.
a nacepnie tyGh dwóc.:h w~.
wslutek cze&o nikt nie "iedliał ,
jacy specjaliści tiedy przyjm4M,
gd.Lielllttany pa..,ent6w.ktOikomuowanej przychOOm podlep, a
t to nie. Gdy WTeSLcie wd.utam su;
przed ohlicte mJędlyazlolneao
S!oma1ologll, dowledZJałl!.m si~,
J.c córka nie podlega. ponw::wat w
przedszkolu)elldenty<ota. Co oka
ało \lę prawdą teoretyczn4· rat

na tydzień pn:e.z dwie godzu1y by·
wt emerytowana dentystka, która
t. braku odpowtednie&o oprzrrz.t·
dawania oraz matenałów stoma·
tologic.znych mote co Ol\lwyieJ
WfT'fWĆ
chwic,Kce się z~y
rnleczneniewy~eeznieczu·

lenia.
Prtemiła przedszkolna atomatoloa, po pokazaniu pustawych
pólek w oszklonej szafce i nadają·
cean si~ jut tytko ,.na złomowa
nie'" roteLI dentystycznego, udzieliła kiltu praktycznych porad; wyłączyć !lłodycze pod Wdą posta·
c:i4, w razie bólu przecierać dziury
watą ~a:o~ spirytusem. ale,
bro6 Bote, nie denaturatem,
motna te:ł. uśmierza!!: ból ziarnka·
mi aotdzików przyprawowych.
lecz ne,ilepiej bę-dzie. jaUi naua:ę
dziecko udawat silny ból z~bów
unimzaCZfl4boleć .• Natitaić'"na
pewno pn:yjmą w poradni lub w
dyturu.Mcyc:b przychodniach.
Trafzwolnił mnie od aktorsk.ie·
aosztolenia córki. Pech chciał, :te
była to akurat noc. Łyth ,.neospasminy", pół tabletki ,.prdanu•, rano pól tabletki .pyraJ&iny• l bieaiem do Poradni Medycyny
Szkolnej, Na drzwiach gabinetu
kartka - ,.Dentysta na chorobie•.
Hasło ,.bóJ• poskutkowało jednak
- podano mi adres dytumej przy.
chodni dt.iałl\iąccj na zasadzie pogotowia ratunkowego. Tam poz·
bawiono córkę: dwóch Lęb6w
mloanych. mnie zaś zalicLono do
morderców trujących włune
d1ieci $rodkami prLectwbólowyml, ll;t6re tUkulatkom moaą USZ·
kodzić rdzet't kr~gowy.
Obol11l.t psychi.;mie - bo na
mył l o OSZ1.."lędzaniu mtlionów n11
pfl'l'atntlłO dentyst9 roztKllało
mnie JWałlOwnle wuystko- pod
trutun lip ..prdanem" 1 ~nic
dlatA:ao nic rot.~rrucszyła mnrc uwa&a aerbate&o młodztctu:a u
stawi~CC&O sl~ W kolejce do l"nnia,ltóry rzc:lł Teklo ,.Odyb)l niC
te zę:by, to by b)ła d._ z gęby•

ANNA AlEK.'iANOJii:OWICZ

mająd2iłwątpliwo6ci,te,.Damez.

gronos~em" i ,.Ginevre de Ben·
ci" namalował Leonan:! o da Vinci
i wprawdzie dotychczas nie zdejmowano odcisków palców pozostawionych na innych jego dziełach, ale ekspertyza daktyloskopijna bl;dzie dodatkowym dowodem, te obydwa portrety są dziełem tego same&o anysty.

Teheran odbudowuje
potencjał militarny
-~~

n~-.ct ~ymiotllJ<t

S.wlemc mda w~tka
pll)'tulneao pbtnetu cknty1t}'~
nqo ml,jp1crw długo pn:e&1ądała
Lęb)' mojej córti, a rw.t~pnie d lu
go lu>ttu.."·ala móJ wyaląd Le \lo nę
tn:ny. ,.-Grubo po11.1ld mihon rzekła wzdyd1~11c- - N~tańsza

płomba d~ ieście t)'Sięq· złotych,

u pani córki ruuta'". Widz4c uł
mqe oslupłenie poradziła serdei:mie, abym problem z~b6w
mteczoycb nJZW142Ała w ramach
polJ1canycb mi stłackk ZUS
W rejonowej przychodni ULa·
lazłam tylko pediatrów, notabene
z niepełnym uz~biemem. Lekarze
specaaliści - jak mnie uświado
miono-zgromadzeni q w odrę:b
nej przycbodni obejm!J.i4cc:j lilka
sąsiednich rejonów. Gdy dowłam tamte pospiesznym truch·
tern, okazało si~. te jest to wiclospe~CUll przychodnla dlt
dzieci małych. czyli tłobkowo
prztdszkolnych, ale nie dla ,.SIM·
szak6w zetówkowych". Sześclo
latki podlepją bowlemjui oświa·
cle, t zatem UCZ9JZCZIJ4do przed·
szkoli, właśctwt dla nic b Jest wy.
lącmie
przychodnia mi~
sz.kolna. Moje tłumaczenia, te w
pn:ed.sll:olu nie zauwatylam Upn.U
OŚwiaty,
.!ikWtiOWIJlO
stwierdzeniem. te w szłolacbjcst
podobnie - są tylko kapńce, OŚ·
wiatazaś .lefy na obu łopatkach•,
co nie pozostaje władnym ZWiąJ:·
ku ze struktul'\ orpni.taCJi shdby
zdrowia wzgl~em dzieci i mlo-

nu, M atpret Tutwiler oświadczy·
ta, te zdaniem ekspertów tuner)'·
kańskieh 1ran dąży do odbudowaniapot~gi militarnej, która zMtałt
,.zdziesiątkowana• podczaswojny
z Irakiem w latach 1980 - 88.
~ ..TKU.ADJdwll.CII"

,ocW,fl:,ull'ie~~lllewb.Rot-
J•~ehuowłbro•lllł'ROal6wl
ttWWAnaU~.
JJiałUf twłmtd, te 1raa pładzajedu

w,...w:-

~IT-7lzakdwłe501)'$.

dobni•.
M. Tutwilerpbdkreśliła,teSta·
ny Z,iednoc:t_one są zaniepokojone tymi praktylr:ami. Za najlepSUJ
metod~ umacniania pokoju i sta·
bilizacji w regionie uzlll\ią redukcj~ dostaw uzbrojenia, a nie ich
zwi~iszanie.
Sekretarz stanu
USA James Bakerzwrócil siyjui
do przywódców 4 byłych republik
radzieckich, bl;dącycb państwami
nuklearnymi. aby nie rozbudOwy·
wały swego potencjału zbrojcniowe&Q.

Polsko-jantąjska mafia

w USA

Telefoniczni piraci
Co weekend do kilkudziesięciu
budek telefonicznych pod mostem w nowojol"!kiejdzielnicy New
Yersey ustaWla 5:tę: długa kOleJka
Polaków. To tu ~tanieJ motna
porozmawiać z rodzinil i ZJlljomymi w i~u ojców. Za jedne 10 dotatów w aotówce l()dzin~ telefonuJesię do Wanuwy,Suwałk czy
Pcimia Dolne&o. Nie obowi4zują
tadne lim1ty dłu&ołci i ilol;ci rozmów. Jeteli kolejka pozwoli, to
dzwonX. mo1:na i cały dzień.
Opłat~ Ul ,.phone cau• pobiera
osiłek, stojący przed budką. Z re·
guły, to rodak z Brooklinu, lub
ciemnoskóry. Jeden i drugi nalety
do jednej z llĄilepiej zorganizowa·
nych polsko-jamlijskich arup
przest~pczych w Nowym Jorku.
W innych stanach "lepsi• są w
telefon~anym piractwie cbJopcy
z Kolumbii, Afryki i Hindusi.
Telefoniczny nieleplny przecief intetel jest prawdziw4 !yłą
Uota. Tylko w ubie&łym roku w
całych Stanach mafia zarobiła na
tym około 5 miliardów dolarów
Tyle przynajmniej stracił Amery·
iAński Telefon i Telepaf. A pau..
kodowanychjest o wiele więcej.
Metoda na darmowe rozmowy
JCst prost&, choć z bie&iem czaJU
-nieco się modyfikuje. Dawniej
wystaraylo wymyśl~ !lObie jakiś

numer telefonu i dzwonić na czyjeś konto ile wlezie. Teraz trzeba
rozpracować całe systemy telefoniczne, ale i na to jest sposób.
Przecie! we współczesnej srupie
przest~paej istnieje podziaJ pnlcy. Jedni przez cale aodzłny wys.
tają przed wszystkimi motliwymi
budkanti telefonicznymi w n8J·
bardziej ruchliwych punktach
miasta i uwa1nie obserwuj4, wy.
Siukiwane przez rozmówców nu-

mery.
Zawsze, aby nie zaprt.~~,lał tobie nadmiernie głowy, motna u·
kraśt kart~ kredytowąlub telefoniczną. Potcm przekazaić j11 do
centrali.
Druga, bardziej wykwalifikowana grupa telefonia:nych pira·
tów zaczepia na dworcach lotni·
czych lub autobU.!IOwych obcokrajowców, imigrantów i oferuje
im za bardzo atrakcyjnąctn~swo
;e telefonicl.ne U5łu&i. Z reguły
przynęta chwyta. Zawsze lepiej
zapłacić za rozmowę z innym sta·
nem 2 ,.zielone• nit 4, czy tet za
jedno pollicztnie z Europą dać w
ła~8-10dolc6wz.amiast 15.N~
wlęcej kosztuje Japonia, tt 12

.babbw'". Grajest warta świecili,
bo katdy nawet jednodniowy A·

nio dobra kottka masła.
Najwi9kszym wz.i~iem cieszą
się u klientów mafii numery telcfonia:ne ONZ. NASA i 1MB. Od
pewne10 czasu mo.tna dzwonić
na ich konto dzi~lli rozpracowaniu ~nych kodów telefonic-znych
przez przcst~pczycb speców od
komputerów i telekomunikacji
Dzi~ki temu bez przeszkód
mo:tna wyt~ trzy-luba:teroe)frowy identyfikacyjny numer
telefoniczny prawie ka!dej ame·
rykańsliej instytucji lub prz-edsiy·
biorstwa. Na razie tylko CIA oparta si~ telefOnicznym piratom
Co roku prawic 150 tys. prywatnych posiadaczy telefonów Z&IZY·
ta 1~baml, biega od instytucji do
instytucji, aby znalett sposób na
t~ plag~. Ale na rł.lie musi płacić
nie swoje rachunki sięaające na·
wet tysi~ dolarów, bo nie chce
zadrLeć z urL~dem telekomunikaCYJnym 1być pozbawtonyrn telefonu.
Oczywiście, poliąanci nie zasypiĄją aruszek w popiele, ale dopó·
ki nie ~ie nowego, antypirackteao systemu kodowania oume·
rów telefonicznych, to poi&ko-jatm,iska mafJł motespokojnie pracować, a ich klienci dzwonić.

meryk.anin lubi oszczędzać, a

przecie! 2,5 dolara kosztuje

śred·

JOLA PRAWDZIC
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Vo·mu ''zero'w.ahę"
l,omu?•
VV ~
' ~

f'!

.......,,011Yemla.&""-9, klefo• 4e INakdl M zftHrowuep
c:ątdnlb:- Mam dla was temat!
Moja toMjcstnauczycielqwk.la·
si~ ,.ze~we;•. Wc:zc>I'IJ po poł~dmu ~ow1~~· SI~ , te ~ z mnym~ pantami oraz z sześciOlatkami Jru\i4si.~ w poniedziałek wyno-

sićzes:ztołydopoblist:iegoprzedszkol a. Z dnia na dzień zlot)t wym6wienieizawrzoć umow~ztam·

"umwydo", )doetdo••'"ole•czał6wdeak61zUU

l st)'c:młriln.

stale się .tto~ewy. zadule•
paiay.CzylilOgmin.lmatern zapewnić nauczanie i opiet~ sześciołalłom, podejmując decy7.ję:,

czy ma si~ ono odbywał nadal w
szkole czy let w przedszkolu.
SrottlulmeeiJIIliayllłD;yiDalyw

lUlicli subwerKifl opjlnrJ. Spolka·
liśmy si~ ze wszystkimi wójtami,

tym pracodawą, lf'ląc niełtóre
uprawnienia wynik.ające z Karty
Nauczyciela. Nie ma nawet czasu
na k.onsult.acj~ z prawnikiem.

bunniSI.t7.a.m.i i prtzydentami.
Tylko nieliczni (m.in. Solce, Stopnica} postanowilijuż teraz przejtć

Skandal!

nie. Większ~ włecydowałajednat, iżdokokarolwszkolBecoale.
bęcllJe&doydlzmiaD,allzled,tak

Godzlna 9.30:- To jeszcze ru
ja. dzwoni~. _tebykie absolutnie
nie podawaJ i mojeao nazwiska.
Pani rozumie...
Godńu

10. Prosz~ o wyjMnie-

nie wicekuratora

oświaty

w K.iel·

lprowadzićteklasynaswoimterc-

1.e w KieJacll, bętbJ się IM21łJ' wa.,
1U1e doqL GIRiay dMq pleałltche. a ud ,..reriwtud" ~tęGie
udał cmwal Zesp6l EbDOndcz-

cach Jua KOttQ'iAiep:- O IM-

ao-A4~ySzkłł.Nadz6r

DJIIII wyrmcaaJa ale .ote łlyt ....wy, l to w 4o4a&b z dala u dde:L
Ale po to&eL SeJ• z:MeqHftl.

merytOrycznypozostanie przy kul'ltotze.
GeNbilla u.JO: - Dtwonie ;uż
poru: trzeci- mówi mąt nauc:zyci elki, pogodniejszym głosem- a-

PR1J•W H~ utawę e .,.UM
ełwłaty, if:

'"'wadz.nie M4Dał6w

leohoowu"......om~.tedy"'· Cłlłop potęgą J"est
Sobota, 11

JłJcmia.

J

lorc:z:r6-

ski łapie li~ za gl~ : - To wszysr.kowy&łtda inaczej, wtaśniedost&·
Iem informa~ z ministerstwa.
Trzeba to rozarytć ...

PonkdDalek. wicekuralOr jut
na spokojnie infonmUe: - W
z~k"u z tym, te Ministerstwo
Finao96w,
t
niewiadomych
wzcl~w, nie uj~o w subwen·
cjac:h ogólnych dla amin kosztów
zwi4Z&.Jlych z finansowaniem od·
działów zerowych, pienUJdze te
zostały w Ministei"Slwic Edukacji
Do kolka lirwartatu zatea iro4.kJ
aa wylialki zwlltzue :1 pronclzeUea 11dl tłu ~ prukalywane
pthtołll,jako Hłaqe t:ełowe., przu
b.ntora ołwlaty. C:lyłl.,. ~

-.r )tiKłt Wjtewl, a w6jt DU:IUtU
Zespołowi DoltHdczao-Matbałs
..."...,._
Proste jak drut

801.ENA SMORAWSIA

Studenci
opodatkowani ?
Od ))OCZ41łu br. we wszystkich
b~owych

uczelniach panuje za.

met. wzwiąU.u z wprowadzeniem
podaiłu

doc.hodoweao. Wiadomo bowiem tylko tyle, że zostali
nim obj~ t.at:te stypendyści,jed
na.lc. do tej PDfY brakuje oficjalnych docy~i co do wysokolici i
sposobu wypłacania stypendiów
w nowym roku.
W Izbie Skarbowej poinformowano nas, te prawdopodobnie podatek dotyczy! bedzie jedyme
kwot powytej 800 tys..zł. Ostateczne d~ w tej sprawie Sejm powinien podJ4{: do koJka stycznia..
Tymczasem wi~kszotć uczelni
wypłaca stypendiajeszcze według
starych zasad, nie odtrąCJJ4C tadnych naJetnolei z tytulu podaiłu
doc.hodoweao.
(rooa)

nastolatki

Cztery nastołatki zrezygnowały, cztery zatosiły sio w ostatniej

Włoszczowy, Niekłania, Pacanowa i Lipnit:a. Poc::z41łowo bardzo

codziennych spraw wprowadziło
bardzo swobodną atmosfert:.
Wśród z.adljących podchwytliwe
pytania był przewodniczący juryposeł Zbigniew Kośla. Po przepytaniu oraz dokladnej ocenie
wdzi~k.u i urody kandydatek wybrano 1Sdzicwt%4,t- podwie IWie
l Moalld oru Olę, Macdę, Aaetę,

stremowane tworzyły swoistą
a,iełd~ wok61 już przepytanych
przez jurorów koletanet. Tymcz.asemjury zlotone z przedstawi·
cieli biznesu, sponsorów wyborów MiSS- m.in. finn EKO-Marlcna, Do--Centa, Tejlc.iel, VideoCentrum, Jawist, hurtowni kosmctylc.ów J. Józeftlc.a, Asline-KAmir, Hydrotcst, Komplelc.s-Komputers oraz Złomet i Et:stru~ z
Ostrowca- niejako .ucielc..-iąc• od

Allil(, Iwoaę, Beatę l Ewę, kt6re
pod otte. &clloweów o4 urody 1
choreocraft,l juJ roąoc::zęły pnyptowa.aJado finalewego koncertu ploweao, kt6ry odbędzłe 5lę w lutym.
W -'bll.isq aledzielę 19 bm. o
1odz. 14 w MCI odbędl! się ellmluQe MissZiemi Kieleckie] 92. Z.PI'UISIDJ' cllJewczęt. w wielw od 18
do l41at.
(kk)
FoL K. Krogulec

chwili -

przedwczo~.

Do climi-

nacji t:on.kunu Misa Zle.al Klclec-kłej - 92 Nut. latek przy~iło 30
dziewt%4,t z Kielc, SUrtyska
(cztery) i po jednej z Pińczowa,

Boloaę,.-.."..Doaę,Moallę,hę,

Znalezisko sprzed lat

Trup w wykopie

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

Wt210' po

~

połudalu, ~

al.

--~Cklhtlbl:ie.~owały
się

one w wykopie ziemnym, na
al~ bokości ole.. l m, tu! przy samej
jezdni. WydobytO czaszko (z wi-

d~d~dziurą)ik.ilkakołci.
Wokół maleziska zaormadził li~
lłumek ppiów, przybyła na miejsce policja. Wygląd kości wsbząie,
!eletałyonc w ziemi od wielu lat.
(
)

...

• wl86 niebierzeudz!aluwatraikach • PSLmadwóch
kandydatów na stenowiska wolewodY kle!eckił!!IO

cjlszi:oływycofałal&4ztejdecyl,ji

o prun05in.ac.h...

Zadecydgje Sejm

Piękne

Ił

Na wczo~ej konfertncji PBsowej zorpnizowanej przez Za~d
Wojewódzki
PołstJeao
Sc.rouktwa Ladewep w IJebch
na pytania dziennikarzy odpowiadał-' PSL- o:-k Baco~.
• Dlaaeco Klub PSL peput
lla.adytaturę

Jaaa Ołsrewslde10 u

prudel'l?
- Był już najwytszy czas, teby
stwofZ)t ~d, wymapła teao sytuacja w kraju. Rz4dowi premiera
OISEewstiego udzieliliśmy poparcia na ~biWz.e dwa miesip,
~c mu czas na opracowanie
proaramu działania. Jdli okate
si~. te jest on spójny z naszym programem, ~emy wspierać ten
~ jeśli nie - cofniemy SWOJe
,. Pru,iddede M epezycj?

GNpa podchmielonych mlodzieócówzosicdla KSM postanowiła udowodnił

swo.M

nietykaldemo-

nołć. Chulip.ni rozpocz~li

•Cxywłdpopnezapowładaaew

łJa

tnodnJa ~Id?
-Nie. Rolnitom nikt nie dopła
ciepłej wody i ognewania

ca do

mieszkań .

• City PSLjestza4eweło.ezGa
ltridt Janowskłep u Jtaaowtsb
at..lakłn

rtlaldwa?
-Znamy ministra JanowskiC&O

- Nie. ~imy wtedy do
tworzenia rządu z innymi par-

jako pnedslawicicla ,.SOiidarnołci• Rl, znamy także postulaty do- tycące rolnictW~! zał&SZAJ~e przez

tiami

ten zwi4Zek,

reprezentoWanymi

w

Sejmie.

*PMobao PSLpopad biMiybtarę J . Ołszewskle&e taldle 1lnaydl
powod6w. Premier Hleał c:do•kom waszej partU ltaaowkb wojewodów l lnD.Ją wata,.dl w::z.ę01k6w w •ieWrydli recfoudl.
-To prawda, była rozmowa na
tentemat AlebezW7.&ł~dunaopi·
nię: premiera moralne prawo i obowią.zekpo'l(ierzenia funk.l;ji wojewody i innych watnych stanowisk w wojcwóztwie ma partia,
która wygrała wybory wdanym regionie.

daliśmy motliwo6ć

wprowadzenia ich w tycie. Czas
potate, r:r.y ~emy wspierać
polityk.(l minislrl. Janowskieao.
• Jakijest ltHUnek PSL Ile aoweao Z~a lawotłowece Roiaktwa ,.Butoobrou•!
- Robotnicy ~ kilkandcle
swoich zawodowych zwitzków,
mĄk pl'lwo mict je i rolnicy. Ten
jest Uleci. Zrodził si~ z po&ł~bia
jąccgo si~ lc.Jyzysu wsi i za małej
skutecznolici działania dwóch
pierwszych.
(ewj

Po poiarze w "Radoskóne"
Oskarżeni

o niedbalstwo

R*Hwa • Wemhtslderowała Ile s.fu Rt.Joao-n-

Smłertdaelllll popuzellh DJecla
w6wc:zas Małpaala M.. ulomlut

IOakt osbrlulapnedwkolrzem
osobom- ~walko. .,Radosll:6nll". Zanuc:a się la, a ak dopefll!W obo.,qzków wyal~ z
be:zplette6stwa l bl&łe•J pracy
pnyQ11llli się Ile poi:uu wz:akła-

ollrde6dała(epanea.łaUIWRo

Probranu:a

-·

lw,ajegopn,-~ łlyłozapalenie
się

k.Jeju w mq:ąaku

Zakłada

,nla) 4omała Au& R. Probrator
osbrła AllDę L. - ablrzr•ię a:wallli, Edwvda G.- kierenlb Ulahl
b"p oru Sl.aablaw M. - -.istn:a
moatduealeWII)'łbtespowHowa
rdełalerd M:ałpnatyM.IobrUeś

Potu wybuchl6 htteto 1991 ropodręemym

nr l RZPS "Radoskór".

Bilard z chuliganami
.................. .,..,.,...

si~ianalizujemypraą,wojcwodyi

administra(jji. Jeśli nasza ocena
wypadnie na Ich nielc.orz)'i! wys(4pimy o zmian~ wojewody.

popracic.

To nie szantaż

Awutara, 4o ll16tej lloszło 10
bill. w DOWJIR khtble. blłanloWJIR
,.BłlarddrłJlk• pn;y uL o.Jetiej •
Kiebdt., ale . . ~~~~ IIZUtaflua wWddełl lobill, była uto-

• PSL...,..,..ewybetyulldee..,-.C.,.-jołboly..,.w

ultaDOwlsb woJewCHir.
-Mamy dwóch kandydatów, ale to wcale nie znaczy, te w król·
kim czasie ~emy siodomagać
zmiany aktualneap. PrzysJ.\damy

Jowanie klubu: wybiliszy~, przewr6cili stoliki, poUuk.li szklanki.
Poniewat nie pomoaJo polubowne załatwienie. sprawy, do działa
nia przystąpili oc.hroniaru. z .Progrew~•, któny zatrzymali czterech ~Jeden został odwieziony do szpitala (pobili ao
kompani), tnecb traftło do Izby
Wytrzctwici:l.
(p)

dała AmiJ R. oraz o powstanie.
likody w mlulu zakłada w wysokołd pona4 327 mi• zł.
(db)

W aptekach

bezzmian
-WprtnndzaUc.,apote:mwycof"aniekartnaleti-powiedzialaDI!IIticrowniczb apteki przy pl. Wolnoki
w Kielcach DANtrrA POTRZEBOWSKA- Die miało tadnclo wpływu

na

Uolć t:\J.pO'ftoych med)'bmen-

tbw. Wszclt.ietabletki,syropyimald
sprzedawalilmy oormalnie. Wpisywanie da kall z.akconych irodk6w
byłou~m pównie dla lekarzy, a nie dla farmaceutów.
bu)

Diabel przegnany
Urz(dnir;y zagfądqjqr;y do c:ut(zydl kfuz~nl, ii'ISpO:tor-zy uzbroje-

kolianoidowa

nfwgroŹJtqbrońpodatlalfdomianJ
prunl~.ifi slf z culym dobytld~m z

prumówlenia l ~nla. /Jył ttf
biskup ldtltdct, który z powagą

dosntgo magistratu w Kitfl:och nd
salo'IY po rdaoradt WSP przy ul.
We.sol(}. UfZ4d$1aJtbowyotfZJim~JI
w/rcę/ ml(}sca, al~ wanltfld pracy
pn;yrtqjmnlf'j na rruie sq sko.ndalianL Ciasno, nieezyt~lna biformaQoldumpodatrtJJcówzmillonami złor,ydt slloaony jak 11f«d.Yi
stlld~nd prztd sqjq.

B(dzi~ ląJit:J. Ptwn~. bo M inaupradf praQI Urz(du Sluubowqo
w miniołO'm (nodnlu zapro:n:orto

całą ld~lec:luiwładą. Odl:lyla slroaluJtl~mia,

były

pofwirdl culy gmadr.
O temporo, o mOI'Ul Z dlrzddmllositnhitm z4ifto z/likusa uwik/anq<J w pod(}runio o
wziątki, lapdwki, pratnty, konJpQfodlum/aiSZM IW/fOl. Dlabtl JH)dJw/11 ogon i czmychnął z ldtltt:klego rdctorotłl. Mwlal to uobić. bo
prztdd wtU biskup )u1 raz ~J
witdl coly budy11tlc, polaopił b/u,..
ka l gl owy, pobl ogo$1awil coly pn-sontl studtnddt:} lrloardriL (łił)

}ańskim

Rys. M. Dul'ba

~
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Starachowice

Coraz więcej ludzi
potrzebuje pomocy
W Starecllowkacl! odbylo
łebranie

się

sprawozUwer.o-wyborae

l.arqdu Młtjsk.lego Pol!lkłt1o Komitetu Pomoq Społecmej. Wartośłudzleloa Jpomocyw1lblcctYm

Oszustwa za
l:eatro1e kkled:leto PDł ały ,odstawę Ile skłerenala llw6d awła·
lloa&e611o probratury, 10 nłoltów ollkanak H ..•JeP6w ds. ",veC21t6.~ w....ątłlo uzę44w ibrbeWJc:k.a1.5 N6111lk:anme.aallataml w

"""~""""Nl,jcz~ym wykroczeniem
jest nierzetelna obilup klienlbw
polcgaj\(:a nauwyta.niu cen i na·
lc1ności oraz nicdowa!anic towa·
rów. Zawytanic cen wahało si~ w
granicach od 250 tys. do IO.SOO zł,
a wy54powało nąjcz~ej przy
kupowaniu takich attykulów jak
słodycze i napoje alkoboiowe
Nqminnc jest równie! odwa·
tanie kupowanych attyku~w na
nlCW)'J'eiUiowanjch wapch U·
chylnych om posłuJiwanic łi~
nan~tiam.i rruemiczymi o nit·
aktualnych i niecZytelnych co-

Oołć ~ w sklepach nic q
uwidaczniane ceny oferowanych
dosprzcdatyartykulów,ciuJenic
zadowalaj~tCY jest stan sanilamołliJicniczny placówek handlo·
wych i personelu. W sklepach pry-watnych stwierdzono nieprawi·
dławości wskazujące na ukrywa·
nic pned opodatkowaniem rzeczywiJtych obrotów lub rozmia·
rów prowadzonej działałnoki O
Wdym przypadku nieprawidlowaici powiadamiano urz~y skar·

c.bacblęplizac:ji.

wszystkim ze W7,&1~u na ich ma·
nie napa~ optymiz·
mem. Dutojeszcze wody upłynie
nim w handlu obowi4z)rwtć bę:d4
zdrowe zasady tupicc.kic. Nim to
nastąPi Wdy z klientów powi·
nien dokładnic sprawdDć kupowane anykuły, ich ceny orn uwatnic litz)Ć pieni4dzc. Na wol·
nym rynku nic ma jeszcze bowiem
dobrze zorganizowanego ruchu
konsumenckiego.
A oto nąjbardziej ratące przy·
kłady działałoości na szkodłl
klientów. Kicrownilr. st.lepu nr 71,

Te powszechnie
nieprawldłowołcl,

wyst~puj4«1
uzupełnił,~•

wcale nic sporadyczne przypadki
aferowaola do sprzedaty anyku·
łów przctcmunowanycb albo nic·
przydatnych.. Na 222 partie pne-badanycb. towarów zakwestiona.
wano 121a~wl~j nit poło
wę:! Nonnom jakościowym nic
odpowia(bj• nl\iczPcicj przetwory owocowo-warzywne, margary·
na i rnĄjoncz. lnfonnacjc te dedy·
kujemy przede wszystkim gospodyniom domowym.

bowe.
Te oraz inne uchyblenia przede
soWOIŚĆ,

ladą

podlc&lcao MHSJ w Kielcach ofc·
rowała do sprzcdaty dłua. list~ ar·
tykułów o zawytemych cenach,
przctnymywała w lodówce kur·
czald l wątróbki drobiowe nic na·
daj4ce si~ do sprzeda!y. Artykuły
te nic posiadały ponadto pokrycia
dowodowego. Nicwidoczne były
wywieuki cenowe, wprowadziła
do Sprzedaty przeterminowaną
margaryn~ a waga dziesi~tna nic
posiadała aktualnych cech legali·
zacji. Kierowniczka otnymala

rob zambęła lię ~ponad 600
mili d. Mówłono o tym )tOdcasultnuUa.
A spoczywa naPKPS zwłaszcza
teraz, kiedy z mi~ na micsi4c
rozszerusi~ sfera ubóstwa. szcze..
J61ny obow1~k niesienia lu·
dziom pomocy. PKPS, na ntiafł
swołchmotliwości,asąonewci(t
nicwysta~ wspiera potrze-

buJ4cycb. A czyni to zarówno poprzez fundowanic posiłków, w
tym równici uczniom.
lnn4 fonDł opieki nad biedny·
mi jest przydzielanic im opału na
zimę:, obuwia i odzicty, Nicdaw·
no, o czym wspominaliśmy na
tych łamach, Stanlslaw Przyclate:k,

nadto poWladomiano Prokuratu·
rę: RejoOOW\ w Kielcach o popcł·
nieniu prz.c.st~pstwa.
Podobne .arzecby• popełniła
kierowniczka sklepu nr 65, pod·
lc&łcao lald:c MHSI. Tu tatle powiadonuono
prokuratutt:
o
stwierdzonych nieprawidłOW'Oli·
ciach, a ponadto wnioskowano do
zatl4Ciu spółdzielni o razwattnic
celowo'ci da!szq,o zatnJdnlcnia
kierowniczki na uJmowanym sta·
nowisku.
Personel sklepu spożywczo..
monopolowcso nr 12 GS ,.S Ch" w
Szydłowcu od 28 sierpnia do 22łi·
stopada ubie&łeao roku, w porze
nocnej, sprzedał 23.128 szt. butelek ró:tncgo rod~u wódek, pod·
nOSZijc ich cen~ o 1000 zł .

Sudte:dn.iowlrft~tpruzk.ilkon.aide:

fOdzln no dobf zamknl(ty, pndtidltdącytcdYkle:roW(yzdoloflll(}ui
przyzwyCZJJić. Tottiustoldrlmspokojrm C1.tkąi4 ai pntmklłlt)rde:n,
~r/UlU dwa podqgł 1 boritl)ł u~riosą

slf w g6ff. Aft to, t:o wydarty/o Jlf
tutqj 7 s(Yalłia ok. godz. 10.20
śwladczyole:k~lu pnt:r. PXP
obo-...·iqzlc6w /orogolłt;Jii wob« U·
tytkOWIIik6w drr:ig,
Otóż po obustronach tor6w wtawJ/y Jlf w Ieo/~ po}tudy. Cuu
mjja/, a podqg nit natQddżal.

~ Pltdsławo~ wOdetębdl rłl.in.

K.nyt Virtuti Militari om lny in·
mę:

~:;: ~x::=:~

:ra:::

zowany wypoczynek dla dzieci z
teren6wszczesólnicz.aaro;tonycb

elr.oiO&icznie- tzw, .zielone wcza·
sy".Zamierzasi~ tet w ramach rehabilitaqi ruchowej zastosow.t

czyli ćwiczenia na
koniach. Czynione próby z tcao
~u tcrapi4 sprawdziły si~ i osi.Unię:to znalr.omite rezultaty. Z
ltadq rehabilitantów taktc nic bę:-
dzic kłopotów. Nl,jwi~lr.szy prob-.
Iem, to pieniądze na rozruch
przedsi~wzi~cia.
Niegdyś planowano, te Wy·
dział Zdrowia sfinansuje czę:ść
niczbę:dnycb spn~tów, przyttą·

dów do rehabilitacji. Sytuacja w
.,zdrowiu• jest trudna, wobec cz.e·
go OSiR roZ&ląda si~ za zagranicz·
nym sponsorem.
Dyrektor Waldemar W~arzyn
jest optymistycznie nastawiony,
miejmy nadziej~, te pokona ttud·
oości i rzeczywiście sanatorium
nic .pod klepsydrą•, ale w sosno-

dutej uroczystołci, utworzo..
no nawet Izbę: PamiF!. Funkcj~
dyrektora szkoły pełnił wówczas
Wlad,UwKeblyj.
Przez wiele lat medale znĄjdo-

wym lcsicrozpocznicd.ziałaln~.

Pacjentów zapewne nie braknie.

Kronika
Ofkcr dytum 7 ldcle:ctie:j l omeady Wojew6Gtlej PoUc:ll, podkomlsan. ~n;rmor Ku.blk pobtforIDO..a IlU o alektłryda zUne..
Diad. Jakle odaotowal w ciuu 24
locbHi:

•wM...-(Jmlna

Końskie) 12 bm. o &odzinc 12.10
26-letni Leszek Sz. lrie~ ,.tu·
kicm• wpadł w poślizg i udcf%)1 w
przydtotne drz.cwo. Pasaterb,
58-letnia Irena R. poniosła łmielt
na miqscu, a drop pas:atcrka,
Iwona Sz. doznała obrażeń ciała.

8arłtaru

ltk• - Oa.aata Dulelska.

Wrrnde: po kilkunasiu minutach
nadrodztpojawilasi( JiroiniaMz
'lil'iadrmt wody. Paschodach ""-uzlo
na podal, otworrylo dm.·l do bud·
kilwniosła do Jrodka wiadro. Nasltpfllt,jokgdybynlgdynlc, otwoeylo szlołJon. Auta Nszyly.
Dytuf14iqq na I'OgD/ce pracow-nik PKPpotrub,qe:~rapłCslt htrba·
ty, czyumyć"łU-tozrotumiale A·
Ie nie mobto pqjqć, U musi s/~ to
odbywać kaszttm straconąo czo.ru
wielu mfł)ldt ludzi. To chyba td oaywl.sle. Nkste:ry, nit dla wszystk/d>...
(Mo)

Gdzie zaginęły wojenne krzyże?
Do naszej reda.lr.cji zgłosila si~
pani Lltla Domoi, która od dłut·
szcaoczasu bezskutecznie poszu·
kuje pam"te:k wojennych po
swoim mę:tu i bracie. Ot6t kilbnaście lat temu panowie WładJ·
abw 0..06 (wcsterplatczyk),
Ldwlk DoiDOli (uczestnik bitwy
pod Monte Cassino) oraz p. SołtJ·
lik (członek AK) przekazali Sd;o-

bipotcrapi~,

Mattowsldet:o.

Ociesęki

ot medale. Przekazanie miało fot·

Jat nas poinformował dyr.
OSiR, Waldemar W~ na ba·
zie .Komunalnych• od lutego br.
utworzony zostanie motel na 30
miejsc noclcaowych z restauracj4.
Bę:dzie czynny przczcał4 do~. W
dodatku obok zna,jdJ.tic si~ parking stnc:tony i kilka metrów da·
lej slacja paJiw. Cały ośrodek posiada 180 miejsc. Jest teUwietlica
i k.awiamia. S• warunk.i, by obiekt
był wykorzystany p~ cały rok, a
nictylko w sezonie letnim. Domki
kcmpinaowc są ogrzewane, wobec: czcao one ~jako miej·
sca noclegowe motelu. Główny
budynek bę:dzic pełniJ roi~ sana-

Aadrttja

RCHIWlo~. Skretanem 1:ostała
Elłbłeła Gawryjek. D! sb.rbal-

Pechowy przejazd
Do ttgo, te pn(jozd k.olt:}owy w

Motel i sanatorium

SA,

Obo~włcepn'U:S4iwpowłtrut

ao Duadc Sorytklej l

Z ukosa

mandatkamy(70.000tys.zł),apo

Sielpia

właściciel sklepu . Maxi-Center-,
połotonego przy aJ. Armii ~o
wej, przekazał na rzecz wspom·
nianej instytucji odzict nową i u ·
tywan4 o wartości ponad 95 mln
rl. Jest ona nadal wydawana osobom, które zn~duj• si~ w trud·
nycb warunt.ach materialnych.
17 oa6b pobiera stałe, zd 46
okresowe zasiłki, Sl pod opiecz·
nych, przewatnic ludzi sędzi·
wych, korzysta z usłuasi6str PCK.
T~ bumani~akcj~takte finan·
slijcPKPS.
Na prezesa ZM PKPS wybrano
emerytowaneao pracownilr.a Za·
kładów Staracbowiclr.ich .Star"

w szkole. Kiedy jednak
pani Udia w ubiegłym roku odwiedziła placówk~. po izbic i pami4tkach nic było ani śladu. OtJcc.
na pani dyrektor nic poliafila nic
na ten temat powiedzieć, Jr.jcdy obejmowała swoj4 funkcj~, Izba
Pami~cijuż nie istniała. B)t mo:tc
coł na ten temat wicdziałby dyr.
Kobry6 lub jcso nast~pca - dyr.
Orłowski Niestety, pani Domoń
nic zdołała wtal~ ich aktualnych
adrelów, nic wic jak si~ z ninti
skontaktował. A motelosy wojennych JWD.I4,te.k q znane któremuś z mieszkańców Oci~k lub
okolicznych wiosek?
(bas)

policyjna

•wKłelcacl!przyul. Zaaórskicj
12 bm. o godzinie 6.50 policjanci
zatrzymali w połcigu 17-lctnicao
Dom.inilr.a Z. i 16-lctn.iego Domi·
nika P., którzy włamali si~ do sa·
mocbodu _renault fueao", sk4,d
sitradli akcesoria i uszkodzili wn~
trze pojazdu.
• W Kiekac:b przy ul. biaznej
lO bm.okołogodziny 18 policjanci za.tnymali w pokicu Adama S,
(lat 22), który napa4ł na Edwarda
K.. Ukradł mu portfel z pienię:dz·

mi.

wały się:

• Wiłeleadl z ul. Źródłowej 11
bm. w godzinach wieczornych
skradziono samocb6d ci~
.star" (nr rej, TGM 7288) wartoścl
180 mln złotych.
• W Kłekae:b w osiedlu Na Stoku w nocy na 11 bm. skradziono
samochód oeobowy .opel ucona• (nr rej. KłA 6582) wanołci SO
mlnzlotycb.
• Wrt6cz:owłe przy ul. Klasztor·
nej 12 bm. o godzinic 17 w micsz.·
kaniu znaleziono zwłoki 63-let·
nieso Zbi&nicwa L.
Q.t.)

SŁOWO

STRONA 10

Hurtownia Papierosów • WITOLD"
Kielce, ul. Mieszka l 77, te/. 559-83

NUM~Rll

LUDU

pruzam~tlrmę

ZAPRASZA

Agencja Reklamy

PtltłJ' •stwtymv~t, SJHU.lhłt lulrlOWII. l htalialuL
h-q~ f,lllwptu:h llddeltl"fY nabota.

POPAPJBROSYKJUJOWE

..DRUGSTORE"' W~U:~Za"a, u.L Nowolipki 14,
ld. 38-41-96 łab ru. 20-69-28.

udzidQ]qc wyMJklch morf hondl"wych

"Słowa Ludu"
ZAPRASZA

oruz propon~ nMJkl wortymQrt papierosów wgranlcvrych. m.ilf.

l :Z.300 zł

łMIAllm.JE.cO)[IłCID

9 .000 zł

<l:&OOEIL
OOCIDmnl ~ llln?&
lll>umtBIIIIUL

5.600 zl

Qil<IDILWIER!~
zapałniczld japoństie,

tytoale do r..tek prodla.kqi

8.- zł

FIRMA HANDLOWA ,,H ER S E"

zatrudni od zaraz

9.400zł

zapalld
i zapanlcz:acj

~owld

TraRI& Pa61twe4o-. ~lftC: ....Iq Leekil

Nasze punkty:

l. glównego księgowego w pelfiJim wymiarze
czasu pracy, wynagrodzenie lqcznie do 4,5 mln
2. samodzielnych księgowych
3. informatyka.

KIELCE

uL Targowa 18
lei. 448-58
telefaX 469-79

Warunici pracy i placy dotyCZlice pkt. 2 i 3 do
uzgodnienia wfirmie-

Ostrowiec, ul. Furmańska 40.

RADOM

ut. żeramskiego 65
teł.237-36

290--64

SK TOCZNYCH ,.ISKRA" S.A.
Dział glótmego medumiła przyjmuje do wykonania
usługi w .TJłkresie:

Sprzedaż

mebli
pokojowych,
młodzieżowych

kolor
od białego
doaamego.
Cena
2.700.000- s.ooo.ooo rJ.
Kanapy narożne

z barkiem
- 4.500.000 zł,
lawy-stoły, fotele.

SzczukoMice 82,
doj. MPK nr 18.

OSTROWIEC ŚW.

- simgania
- nlifowama lóż i suporlów obrabiarek
-nacinania uzębień łóJ zębatych o zębach prostych i śrubowych
- szlifowama zębów łóJ zębatych o zębach prustych i skośnym
- wiercenia i roztaczania otworów na wierlarce koordynacyjnej
-prac tobrsłich
- regeneraqi pomp hydrauliłi silowej
- metaliuqi natryskowej
- konsellflqi i remontów sulfDic, wciuniłów eleldrycmych,
żurawi stacjonamych, dźwigów towarowym.
Ponadto przyjmujemy do remontów bpitalnych i wyłoiJIJnia
nwzyny i lli7Jfdzenia wszystkich brani.
Ceny usług, Ienniny i załres wyłonania do uzgodnienia.
Zamówienia łierować pod adresem:
FŁT "ISKRA" S.A. - dzial głównego mechanib
ul. Mielczarsłiego 45, 25-709 Kielce.
Telefonicznie: 551-52, 66-32-21 wewn.11-351ub 11-41.

ZAKLAD ENERGE1YCZNY

Przedsiębiorstwo

w sKAR.tvsKU-KAM.

Produkcyjno- Handlowo- Usługowe

"Cerbud"

ul. Kochanowskiego 2
216-65

teł.

hotel "Łysica"
al. 3 Maja 13

lel.523-08
fax531-89

STARACHOWICE

ul. Krzosa 27
teł. 62-43
(OT .Merlrury")

JĘDRZEJÓW
pł. Kościuszki
teł.

7/8

610--42

BUSKOZDRÓJ

os. P\llaskiego 1O
tel.28-20

spółkazo.o. j.s.u.wStarachowicach

informuje,

ie w~ z wprowadzeDJem IIICbu

telefonicmejJO pelnoaut.omatycmego1
!!JI!O!'ldza s1ę ilb 11. Sbriysko wIDieście
SWiySko-Kamieuoa nilDer lienmkowy 526... •
Drogi taryfowy czloa stanowić będzie DDIDfr
wenęinny lboneata wZE.
lafOIDilcję o DUIIIelleb wenęinnych będzie
aaoina otrzymać pod Dlllleruai:
526-899, 526-898, 531-405.
Kol. Marii SZCZEśNIAK

ogłasza sprzedaż ofertową

samochodo dostawczego marki .żuk A-07",
rok produkcji 1991, nr silnika 1156728,
nr podwozia 542008.
Cena spnedaży samochodu wynosi zł 37.518.982 zł.
Oferty nalety zgłaszać w terminie do 14 dnia licząc od daty
ukazania si~ ogłoszenia w biurze spółki w Starachowicach przy
ul. Składowej nr 39 (baza transportu SMWL • Wana(jja•).

SKARŻYSKO-KAM.

ul. Sikorskiego 20,
p.236
tel.538-155
wgodz. 11-16
ul. Sokoła 18,
lei. 514-114,
wgodz. 10-18.

Kotełucc:

URSZULI PAWLIK

MIECHÓW

WJ"I'UJ wsp61cmda a: powiHł• bderd

OJCA

MATIO

sllladlqą
lloldaaki l kekUJ z EXBUDU - l Kiekt:.

ul. Racławicka 6
lei. 313-71.

IlDia

Skład

J

reklam: Jacek K~pkowsk:i, Artur Janasuk- ,.Exbud 13'" Biuro Reklam ,.Słowa Ludu'", teł. 448-58, Kielce, ul. T&rJOW& 18. Redakcja nie odpowiada

"~

N U M E. R

s"Ł O W O L U D U

Ił

OGŁOSZENIA

STRONA l l
Sklep Firmowy" TEMA"

DROBNE

Klelce.UI.Weeof1498,tel.81-51-51

oferuJ••
zdelne~~.

SPRZEDAZ
'

LOKALE

Sf'RZEDAM,Jelcza"chlodnifz~

~~.~~~,:
~tetet.q' .~.
~-~ncJa.Kielce,

31-70-48.

257/g

OOMdo~wKI*ecłlldmlkf

~ ~- pow. 5200

~Kiełce,-437~7.

m

J)OdobnewKlelc.Kh.Kieloi,~G

CZĘśCI .poloneza", FSO, .128",
.tuka" - MOTCWlROMAX. JtdmiOw,
Reymoru.12,814-84.
412/g

WVPOSA2Ei'iEiklepu~
mu:zyny daltiWiolde)
10.521/g

~~

Kle6Qe,31-1t--88.

POKO..E do
31-88-15.

idMiny 206. 70. 14. ~
Klelce,Outa2.Sklep.TRl.IMF'HA;e,,g

fbu~· Ocleetld42.arn.~5e71g
SA=łZEDAM ~ .tMłONł'

SPRZ:EOAM t~~nlo .IMI'CMiela sor.

Kielc., 2&-631.

81Wg

SPRZ:EOAM..mg,500" ~ ctc
.El.EKTJłON"' Kielce, 86-27-53. 838/g

- &&&'g

Klelce,26-315,P018.
SPRZElloW -

.dldt" PO

SPRZ:EOAM

~

642/g

IQeloe,28-4.20.

SPRlEDAM ramy llłuml'*-, okna,
drzwi _,_.OM 180 l 210, niNZY"t

SPRZEOAM .IO)'Dlł . . . . (1988}.

Kleloe,458--81 .

7191g

SPRZEDAMt.le ~ naldepkf,

~PO~

~g

SPRlEDAM notarialnie

UlgCJipOda-

~ d;dełkf

1,04 t. Z dutymdomem

cą6clowo~~·
cym~~~
~.W..~zc:zyooymwat&Z~a
lem m.che~ oraz
dzWtdrolno--budowoolo~

0.56 t.. 2.12 hL Dołud PKS, MPK - 15

km od centrum
Rldom, 537-98.

~.

Telekin,

nfWr

SPRZEDAM .llllł"Cedeell 1GO E" moDel 84, PO W)'pedku, cer-. 40 mln.
O.Uowlec, 279-28 (po 18).
7875/o

SPRZEDAM

.12Gp" (1979) PO wy-

l*!kuwc:ełoecllub,.~iorukotn

preaor Klelce.Sewlcldell4151 . 569/g
SPRZEDAM

kirMarnit

klub bl~&rc»-

Wf.Oivft"tfi"528.Sl"l<lełol.
.SKODĘ

528/g

t2(L" (1988). Redom, lei.

.......

500-08.
TaEMZOR
28-38t,PO 18.

działkę

Sf'RZEDAM
Wollcli48..

SPRZEOAM

~.oomo.e do

gm.Chfcjny.

n61.tr

""""·
531/g

~

514/g
dzlałkę ~ -

laQOdnlerQ. Wollca ••
498/g

SPRZEOAM tanio .volksWilgene buM".I<lelce, 31-83--75.
oł94/g
SIATKA.Rabllzlo"produkcjlił~

439/g

~

"*

POMESZCZENA 00 ~
~,.bluro, Kieloe,31-78-~

MłESZl<NłE M-5 oa. Silt:howlce ne

2POkotez~Kielce,2&-187,PO

17.

863/g

DO WYNAJĘQA klkal r. aiOep (wy-

~7"'.z._,.....,._...,.,_"=
DO~~,.

~opow. 90mweentrumJOMc.
Kleloe,407-łl8.
883/g

DO~pokofeblutlMww

Domu Rzemioii!L T... 443-53..

873/g

WYNO\JĘdA

Kielce,

DO

M-2

Muuraka 1118, po 16.

109/"g

INTERLOCI..IM

wyniJem, kupno,
~ Kielce, GkMecłdego 2. tel.
~(11-1n.

53/g

ROZNE

okien

10eio1,86-7&-86.

TAACERKA,

Dmłd.Kielce,SQ9...01.

TAMEI .....kc;yjM.lfmorMskaznau-

1055471g

ZALiiiE IOeloe, ~058wg
REMONTY~.

44!5/g

KURSYifZ)'kOwotącłl.komputero

_(IBMI,~Inne.

NOVUM -IOek:e,

teł.:

411-4\ . w. 202,

219,417-74.

78/k

LOMBARD udzielll patyC:ak. ~ntor
~wrMdzlelt)-l.łolo-monety-

azlabkl

Clbli(lilełl.

-

IOełoe,

Słenidewlcm21,68-2 ...22.

535/g

POTRZEBN akw!z:yklrty uplryny
~.

022/13-46-25.
AGENCJĄ

02215-23-22,
i4lk

.R=S· kupno- ~

lokale.~. ObltugiiP""aw
nL OMrty - bel.pl.tnle. Kielce, Nowy

ŚMat98 (11-18), ..... 463-83 (całJI do-

bf). AnNo z naJwltQzym ~

86/k

lllem(81at).

DllEWIĘCKl Jllnuu: ZgUbi! dołur
menty~z~dzlllł...

~~ozwrotneadrespocany

740Jg

Wdolwrneotach.

=

FARMASOariii:IZzgubll~

693/g

MATEMATYKA, chemie - kclrepetyCje,
egzaminy,
31-90-35..

ZATRUDNIĘ preeownlłc.l

kompaerowym

Kielce,
8371g

meture.

(IBM).

799/g

Kielce.

t<Wce, W$901na a..

802/g

B11k.~
SPAZ8lAM .~ Tc::4óó",790/g
od-

MŁODA.

553/g

dobra aPI'fYCłe, biegle llfło

~.~t.nó&lzagr~o

-

niemy, 2 lelłi~:Qey w apótc:., z o.o., oczekujeołert.Oferta353.Sl"~ll

()e;lrooMec"

Koche~

283-t5-w. 33.

Sienkiewicza,
Mate,
Duta.
Pl
PartyzantOW, Kielce, 490-58.
6651g

'""'Ę
.oetrowek".
Kielol,11....()8....i1 . 739/g
numer

ne

820/g

SPRZEOAM.~u.Ac"(861no

W'ł.lllłnłkdle*.IQek::oe,25-066.
WSZEUOEUiługllłollo~

792/g
Kielce,

poleca:
_ łt)'U.. - M

"'
- 5.300 zł

~Sl"RAJANIE pALJSECM( .....
deo,UKF. Kielce, 556-18.
105817/g

DOM~. powierzchnia 90.
o.trowlec, 275-83.
1015510

- dyliaa - M
-

-5.100zl
- 4.700 zł

~,....:n-RTV,'wł

3l~ .twaf:J)m!~Mdenfa.=

- eltJIIIIfJł4owy -J..SOOzl

22 .:~r- dodetkowl mw.:~g

(1978),druglneczttd.Kielc:e, ~g

105808/g

deo(l.aCł1odnle). Klelce,31-80-00.181g

f'RlESTR.Ir..IAE

telewllorOw

u

ldlenta.~Kielce.~ol:iaua
TAPETOW'NłE- m.lowaniL

536-04.

Kielce.
322/g

NAPRAWA.pn.lełt.

lakle«Manne.

-

391/g

Kielce, 31-35-25.

201/g

NAPRAWA

telewlzon)w.

Kielce.

4łl1/g

489-44.

BI...ACHAASTWO
~.
ap~MI"IIII .. umnlunllteltM.~J?g

WYPOZ'fCVIL:J\i

naczyfl

llł0ło

wyctt. ~ll,ul. ~100łl22/g

cryrreod IB.

WSTRZEUWANE kolkOW, karrQz.a,
-.)'duanle drzWI, zamld.
Klełce,
81-76-96.
720/g
.HADES~ dodałkoM

drzwi, r0wn1et
625/g

atalowl. Kielce, 31-28-83.

OPRAWA.ot:nww, galerie .IMAGF.
831/g

Klek;e.~2.

DEZYNSEKCJA. derałymcjL Kielce,
32-26-26.
PRACOWMA

7Wg
PlASTYCZNO-

RBU.AMOWA.Kielce,31-05-48(t~g
PQL..ECAM..eługlwzakrellem.che

niki~Kieloe.Zaleale11,

889/g

t.opuazrliWiekeeB.

TEI..EAAOIONAPRWA- prusnje.
nie. Kielca, 11-18-47.
8501g

Bllkow 10. -45'--78.

SPRZEDAM

2400"

.meroedna

civszcm..e ltyoooenOw, wykhtdl:ln
Ddlodnlmi.

6rodkami

Kielce,
818/g

31-43-48.

..tenle.Oierty752.SL"I<Ielce. 752/g

TKN1NY- atrekcyJne wmry, nilide

oeny,polecenowo~sldep.Klelce,

~37{obokba:rarów).457/g

USŁUGI

gwarantowana.

od 8 do 16 w święta 10- 14

1~~~

SPRZB>AM . ater11 A2fXr (1982)

Cedeyna 141.

819/g

8F'RZ:EDAM .akodt 105$" (1984)

l<lełca,Gwtirtiil..udowel1014.

809/g

8PRZEDAM .peugeota 205 Gr' (86).

l<lelc., 526-22.

807/g

SPRZEOAM.akodt 120GI..S" (1983).

Kleloe,56-8n, oo15.

811/g

Sf'RZE(),.f,M"tuka" (l988)(1Zolerma). Klelc., F'!eriy4.
837/g
SPRZEDAM ,."Y8f" (83 r.). KieiOI
26-853.
830/g
SPRZEIJł,M

.rneiucłMI"

(1983)

Kleloe,32-21-99.
SPRZEDAM

829/g

FSO

Khtk»,~15121 .

76llt

~g

cleeel.

78"

1500

(11188)

828/g

SPRZEDN.4pilnie.polone:ra"(19901
l(uplf kartt przetłedlenla, Kielc.
438-59
827/g

·Kołebnce

Teodone Cedru
wyrazy szczerego
wspólczuda ż powodu
śmien:ł

MATKI
skl•d~ł

Kolehmld l Koledz)>
z P.P. Kslęgusko
Wydawnlc:zego
.DomKs~ "

w KieJcach

7

w1

r.o-

ZAmuONIMV akVilzytorOw,
dlovocOw {Radom. Kleb), (041)

512-207.
SPRZEDAM

.vw

l<ieloi,Krllłcowakll158.

SPRZEOAM

5279/ak

Koleiance

(1981)

Danucie SzledJcie

buN"

.I)OklneD."

844/g

(1984)

Kleice,31-18-41 (VIfeczorem).

8401g

wyrazy głębokiego
współczucia z powodu
śmierci

Ojca
WLADYSLAWA
PfAKA

USt.LIGiłU&rako-81)1.~.

konltrukcje,krałyje.k2alu$,ogrodze

skl•dllił

nle-:azvbko.aoldnle,Klflloe,11-IA'siWg

koletanlri i koledzy

z Kielecldego
Pnedsiębiorstwa Robót
Mostowych lwt

AUTO-MOTO

NADRUKI PIRMOWB

EKSPRESOWE
SPRZEOAM .lorda

s1errt 2,3 D"

= 2~;:młenłłne~
SPfm:DAM .llldt 1500" (80182 r.).

880/g

PILNEIPfUdamdzlałk41~

Kleloe,66-74-30.

350/g

TANIO ueługl treneportowe .mercedeaem" 1.3 l 3,5 tony, Sprmdatn urtą·
dunla do tkania clywanOw, kMimOw Itp.
Wloezkf~-~~
~

Jatość

Zapraszamy P.T. Klientów

814/g

USt..UGI .. ~wpeł

SPRZEDAM ~fiale 1:W (1981) lWI
dobry.Oittowiec.tel. 26-620. 10158/g

KUPIĘkel"tf~mienll..

USŁUGI

oraz ek;e .u.ibwe.

SPRZBlNoo4.nbara"wcałOIICIIub

I'IIICZf6ci.Biellny,t.Ltłl5.

nym:rakreele. Klelce,32-5.2- 79. 57(Vg

Klełce,477-72.

51 0lg

K-407. K.leicti,
512/g

66-37-00, 32-23-81, PO 15.

ftJti.a -16

5127,
7864/o

Klelcachbrenty~Wf(łliny,art.

cle lokalU. Kielce, 566-04.

•
.

I:UJ.."''II

784/g

Rlldłitlabl9, leł.474-08..

Z POWODU W)1Gdu odeqpio dzler~.wcałoecltOMrplusW'YfiQ

montu,~wKieicacłl~ul.

•
.

::"~-·""'·...."."~

554/g

f'OOE.IMĘpr.ctklerowcy.Kiek:tl,

zaprasza na
BAL KARNAWAŁOWY
l5stycub 1992 7w 1

SPRZmAM ~k C-380. Si\ieCL

Bodl~3,tel.485-301ub500-20,

po20.

Klelre,!d.T~29.

teL 31-42-77

SPRZE1MM ~ 800 ~ kll-

w aldepie
Kielce,

31-75-'t.gRIICZnOik:ic)w.

Katrlanda,.RDAXS..

Kl.IP!Ękaltf~nia,~

.-ult.llt" (19&4) • •oplarftorda"
f1988ł.!Oeloe, 31--5&-89.
8311g

SPRZEDAM .lUki" b6aa:raka 7i187.

105EI071g

llt'~llut1r1wych. 6ŃIJ

Sf'RZEOAM .poklne:ra" (1980) 17,5

354/g

'*

1konderw.Moty z ,.Miftuu"

młflonoa.Klelce-Zalesle, AI&keandr0wk8

43.

do w.wtzorów,
z. 8lnllu,

dokedery

804./g

=~~~lrytownlot~~

WYOSZAIIEcnwi-m.mld.kamRI.
Klelce.270-35.

Marchle-'dego 72,1e1. 77.

ta&ml1

MrmoniJ'"-.

dmwl

flłi)NI;tyMnartacłi-SłowecJLIBEX,

Klelce,-425-il .

2awtdobml~ak:Sepuw

PRACA

us.zczatłAłłE

CYKl.JNONAf'oE
Klek:e, 503-92.

KUPIĘkamleniczk.t,tnotetJvtdore

Boclanku.Kielce,81-85-58.

DAZW\, .Ulki, uazczelnianle okien.
Kie101,26-174.
1015270/g

~~~~~

880/g

ll1ihlkaole M-1 (W8Chodnla
częłćl<leic). Kieice,1t-o&-68.. 5401g

Klek:e1,alu.318.

~napn~wy,~~

---

~~c!M80,~
piarą 00 dr-.,..~ aprzeA.
Płlwla.
~.
dam.

.MG"Biuro~Nitucho
mołcł wynaJem, ki4JI"IO, apt:ledeL

KUPIĘ aamochOcl, !"ladMJzle, PO wy.
pedlw.Kieloe,281-81.
1057001g

talełcriczny

piloty,

POSZl.IKl.l.E~dopro
dukcll~opow. okoto100m.

10e1ce,483-77

382/g

Kli'IĘ

10444!5/g

~.

~c::.~~i~

dat. Kielce, lei. 558-75, taro- wJeczo..
mn.
105181/g

KUPNO

wlmikowo,dL

86-42-97

TB..EWIZORY

~-Dłruc:lnltakw!zytorew.

lei. gneczn. 117 (18-21).
1351g

~flak~=~

~.

.WYGOOA"-Agenc;jll~

~.tuczni~.

Sfdz!UOw,

~

Neruchornotd -~pn.-. bu-

Sf'RZEOAM(4Gt.)op::lfl'fanglelekie,
lłan

REGENERACJA pomp

~

ZAMifł.IĘPDkOJziWcłlnllil.~

runluMena~. Kleloe, 32-~

•C11fg

~-00-~pllnle~

w ~ na

ZAMIENĘ M~

wmry, nadriAd, napisy ,... tkam.ct\
I'RACOWNA bluDiacłl, dreMch, Itp. Klek:e, ul.
\NieJiopolska 5, .... 25--475 ~~~~

moduły

OESIQ 38, blole 80 IOiłfiOwe, auche,

784/g

SPRZmAM OlfiiJCl8tkl kaukaai!Je.
801/g

IQełce, ul. Nowy ŚWiat 2218.

lANO laJplo .mercedesa" modli
123,1tan otlołflny. Kieloe,Poleska 18.803/g
SPRZEDAM~włalno6c:loo-

-M-2.Klelc.,31-95-83.

nSJa

NA

* retialmówk.ach
* u.-lniczk.Kh

_

* opekowaniech fołtowych
* tńmie •moptzwlwpnej
·r6inych~.

..........

~~

_",.,,_
poleca

PracowniJ.ProdukąiP&mJ~k

Kielce, ul. Zamkowa 4.

t.e1.463-67.

Z powoda śmierci
impelltora pracy
BOLESłAWA

KOśOSZA

wyrazy lłęloołoieao
wspóiCZIIcia

Rodzime - e a o
sklada
Dyrekcja PPEB
.Fabryka Domów"
wraz z załogą

Skład reklam: Grz.e&orz Kurczycb -,.Exbud 13'" Biuro RetJam ,.Słowa Ludu", teł. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18. Redakcja nie odpowiada za tldć za.n:ueszczonycb ogłoszeń.
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NUMER 11

PKS w Busku Zdroju,
ul. Bob. Wmzawy 118

Przedsiębiorstwo

oatuza

pru.,._

oatuzaprzetux .._.......J

llieopaiczoll}' aa sprudai aastępwAqda pojaztl6w:

na najem lokalu handlowego przeznaczonego na
działalność typu kiosk .!Web" przy ul. Waruawskiej
151 w Kielcach o pawierzeboi użytkowej 41 m kw.

l • .,$W A-200", or tej. .KlJ'-9590, rok wocJ.1987- cena wyw. lSmhl il

t. ,.star A-200", nrrej.Jro-9600,ro~~ 1981- cenaWYw. 35 mln z!
3.. ,.star A-200", nr rej. Kn-9720, rok }>rod. 1987 - ceny wyw. 35 min il

Cena wywoławcza za l m kw. powierzchni- 20.000 zł.
Ofeny w zalakowanych kopertach wraz z wpłaco

4•..star A-200L", nr tej. tro-999D, to~1>tod. 1984·- cena wyw, 25 mln il
5, .star A~200L", nr r~•.Kll-9980,.roi p.ro<U984- oena wyw.25 mln il
6. Jelcz ~25", nr rej. K.IG-4490, rok.ptod. 1984 - .cena·wyw. 30 mln.il
7,"tarpao233",ntrej. KrG-476:R, .rokprocJ.· J.982.-cenawyw.7młtt.il
8. p~czepaD-83, nrr~. KIW:.SJ7N, rok pr<id.19&1 " cena wyw. 7,5 mln żJ..
9-~P• D-50, nr t~.(KfW-859N, tok prod. 19\13 ·~ ""!'' "')'1v. 6 m1n .21
JQ, Pl'?<)'~l"' P..SO, ~rej. KJW-!)04N, r~~ .1 n4- cenawy\V. 6 t111n J
J l. pny~l)-;ll, nr rej. KlW-3$9~~piiJ(l.~~4-cenawyw. ~mln zł
12. P"ł'"""'.l'O IH'Q, ~reJ. KIW-mN, r<kw>!l-1(1$$- =AW#. 6:min:.z!·

nym w kasie

spółdzielni

wadium w

wysok~ci

10.000.000 il nalety ski~ w sekretańecie ŚSM w
termioie do dnia 29.l.l992 r. do soc1z. 9.
Zasady przetargu na ww. lokal zostaly wywieszone
na tablicy agiosuń w Zarządzie spółdzielni. Lokal
motna ogląda\ 27J.I992 r. w godz. ocJ l2 do 13.
Prz.edmiotowy lokal będzie wolny ocJ 1N.I992
roku.

l'rzela!J oclbędzie się dnla29J.I992 r. o sodz. ro w
siedzibie spóldziolni.
Jednocześni<> spóldzielnia LISlnep sobie pmwo
uniewatnienia przewsu bez podania przyczyn.

P·PI%J~P..~~o/ tej.lGW:!I2i~.~P~ ~~ cenaw,w;6.hln z(·

Przetarg oclbędzie się w dniu 23.1.1992 r. w świedicy PPKS- Busko o godz. 11. Pojazdymotnaoglądać na terenie Zl\iezdniPPKS Busko na dwa dniprzed przelargiem w

godz. ocJ 8 do 12.
Wadium w wysokości 10 proc. cenywywoławczej nalezywplacić w kasie PPKS naj·
pó:toiej na godzinę przed przelalgiem.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, oraz nie

bierzemy oclpowiedzialności za uklyte wady pojazdów.
Ponadto pojazdy ZOSiarui sprzedane w takim stanie technicznym w jakim będą w
dniu przetargu.
·

--- ·---....-...--

~-nt..1

~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
S<ocjo _ _ _. .
~

~

-.........-.
-....

~~

~

Jat._mv_

~

- nierucholilOki wraz z~ s.kładowyini o powierzchni ~
408 m kw. polotonej w Koszycach (rynek).
~

...", 11-IJ-Sl, 1$ 1Cl714f

~",;
~
.&'l
" ~
~~ ""
~
"
~~
~

~

lll!ilflll~m~

al.l.lmulatur\

dlklrohl ultjt huf'!:O 11~
naJł:lOICJ
ro~u

"' ~klepu· n:t
ul \\arulnHku.•J 1

Orknna" Ktd(ach
O~unn~nn

Ut h1a hurt '

S H"lll d~ lal

§

Przet&rJ od~e si~ w dniu 28J.1992 r. o godz. 10 w Stacji
Hodowli Roślfu Ogrodniczych w Podolanacb. Cena wywoław-

~

cza trzysta mln.

~

dania pr.tyczyn.

§
§

§
§

~

przelalgu Winni wpłacit wadium w wysoko- §
łci 10 proc. ceny wywoławczej najpółniej w dniu przetargu do ~
~ godz. 8 w kasie słłlto.
~
~
Stacjazastrugasobieprawou.niewainienia przetarau bez po- ~
Pnyst~pl.l]ący do

101111

~

JI'1J'CUI1Y - sr;t. 4

·-~

~przetarg odbędzie się w dniu 23.1)992o godz.
10, U przetarg o go<\z. 12 na terenie ZUM
BobfZ)'.

w

Przystępujący do }lrZetargu winni IYI,llacić wa.·
dill!ll do kasy SORwwysokości,IO proc. oeny wY·

wólawczej.
Sprzęt można oglądać 2 dni P!led p!letargiem.
Sprzęt zostanie SJ)rzedany zgodnie ze stanero
faktycznym, a za ukryte wady sprzętu nie ponosi·
my odpowiedzialności.
Zarząd zastrzega. SQbie prawo unieważnienia
przetargu bez podania przyczyn.

~'''''''''''''''''''''''''"'\:;"':"";"':"":"':~"'\::.~~~~:~~:"':~~:."':"":. "':""'~'':_~~.~.~.~.:.;. ;::;;;:::.;~------';;;"";.,.r
:::. ~iontwo Budowłuo-Uiłqo~ ...
,.Bli)(IME'r

..

...... : .. :. : ....~ul. Sloaeczaa 4, td. 511~~.

· ~~~~~~~:::
: .;;o;~~i;llji,;;;lf~jii.iC~~:

~ioi'il!i~~~~OiH~~

UhW:Itor PPPIMBRol. w IWad,
al Towuowa6
qlotAMI~l~UdabiWtfłiiCite!~i!J'!'!łyptwe:

l. dyspozytorta s:rt. l

2. uafa metalowa m. 2

3. ...U<-J~~~D=DA"ll

4. odbiornik radiowy ,.natew" IZL 6

S. telex szt. l
6. regały maaazyoowe Jzt. 15
Ww. pnedmiotym.jduj~a si~ na Bazie PPPiMBRol. adresjw.

w betoniarni Włoszc:zowa, ul Młynanka 25:
L aadprotc L--19 o dł\J.aO&d: 120, 150,710, 300 cm. cena

••••••••••!!i~6ii'"f.i#.••••wi!~~ji0;
................... """"""""'""":
, "...~ ,··· ·· ··

;:::~~~. . ~ieio!ii)óii~·~h~~ '·
~~

U~ ;;.li;;;;~ •

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

.. .

•••• "•••'••• ~iti• ';.; iU '~~~~~m;.; ::: ::::"• ""
':: Ęi~i.i,i.i~~~ii~iii ' ii.ii' :•'
;~~ [j;;;;;;;;; ~ ~: ~; ~; ~; ~; ~ ~;;;;;. ~ j~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~! ~ ~ ~ ~ ~ jj j. ~~~~~ ~
,_..';Id

stwo~

~MI)-. . . . JlX'

wllebdl, .._ Z1llllllllna 4

>9.000zl
2.aatrywy lfUd%ienne Id 120, 140 i 170 weenieod 300 do 400

....

3. płyty nadkanałowe owym. 9S z 50 x 10 w cenie 40 tys. z1
-4. plyty dtosowe .jomb• w cenie 76.000 di&Zl.
Informacje Wloszczowa, teł. 421-99 w godz. 7-15.
W betoniarni Chmielni.k ul. [)ypsióskie10:

l.kn~iuliczne 100x20I 1Scm. w cenie 17.000zł/srt.
2. płyty cbodnikowe 50 J: SO x 7 cm w ceaie 7.SOO-zł/szt.

Informacje: Chmielnik. teł. 54--43-59 w godz. 7-15.

w zakresie rowiowaoia walców rolyńskich w
cenie 600 zł za l rob. rowta.
Zamówienia prosimy kierować do kiel:oWIIib
Zakładu Remontowo-Mootażowego lub ltionnonibftiSZ!alu.
Telefon 66-42-24 wewn. 203 lub.OOS.

• ....,......,.,..,
,..,.,...,..._....ia\1

-\A , e u
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__ .. -...-...-.
...,._,_
.................
ZUHOLPOL

RcmBiCh
Wykładzin~ podłoso~ PCV
wszerotim~wzorów

po bardzo niskiej,
równej cenie zakupu

Sprzedatpro'Nidz4:
-Hurtownia w Radomiu
uL Chorzowska 14
oraz punktysprz:cdatrdeul:icmej:
- sł.lcpwlllicD:Icl - ~

U W A GA !
- SlOSI.(jerny IU\initsze
p rom ocyjne ceny
ró wne ceno m zakupu

u producenta.

.Je:łell PZU ~

Ilelee

wllOioltuoaS9"'-56>-I5

---·-·lOo·
-Cłnaz iPłiW

poleca
Radomska Centrala Matcriał6w
Budowlanych i Ckmic;mycb
w Radomiu.

-stl:cpwlatrzewie
-stlepwWolanowie

Le.

IISIIIJI f!l•lctf'owt«lttbłJC%11~

Z. raaaaa7w . . . . . , -18

(3~.~~~:a~)

- sklep• Mnisztu
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ARECA ARECA ARECA ARECA

.....-.

WYTNIJ

___

Sklod Konoygnacyjnr
Hutr Aluminium

Do SIIIIIOdJod6w lhulalskiej liim.T AREOl:
- plyJoy ... -Ie- 35-st. c

"ŻANWO"
...,._
,
w Koninie

_ plyloy.., ~IOJII - . . , d l - l 5 s L C

_.........._
- - ......uotee wilpt

-......u---··-Y

z pnewool<iw e!H1rycuydl,

blachr również na
pokrycia dachowe
(tra pozowane)

- p1q10nty.., ayszaeaia
wtJyskowej, wtJystów i zawonlw
w sllallutdl WJSOI<opręillydl
- re•owatory lo WDętn pojuU
- ........... - łrodkloclnlu~
- ....poay i -ty-odowe

i taśmy aluminiowe.
Cenrzbytu
Info rmacje
Kielce, 12-12-1 0
lub Końskie 12-1 0

oferuje bezpośrethńimporler
Kielc.!, ul. ŚredniJI/4, tel546-66.

lub Inna firma ubezpieczeniowe

odmówiła

CI

wypłaty

ZACHOWAJ

odszkodowanie

Zgło6 ełę do nae
Spróbujemoy CI pomoóc!
BIUFłO ODWOŁAWCZO-REWIZY.JNE ,.RAC .JA"
Ki e lce , tal . 2 2 - 439
Pon.clto olen.t}enry f.ICZCłwe l flltciKwtfe utlłusl w n~kresle:
- spisów InwentaryzacyJnych (rOv.ml~ w nocy l w dni wolne od pracy),
- opiniOwania prawidłowośc i zabezPieczenia oblektOw zgodnie z wymogami firm ubezpieczeniowyc h ,
- z leconych kontroll rzetelności p racy handlu,
- Inny ch zlece ń specjalnych, dotyczących handlu 1 m a rketin g u

LIKWIDATOR
~

KURSY KOMPUI"EROWE

~ :=:u~:'~:Cc~~~~~c:~~=b'.

Produkcyjo- HMdlo'Wego ,.POlBAR" ap6lkl z o.o.

w S«artysku-Kamleonej, ul. Stokowa 16.

(ZAWIADAMIA O 01WARCIU UKWIDAc.JI SPÓt.KI
Wzywa ... wtenyciell do zgtouenle wtenyteano ścf
w ciągu trzech miealfCY od n iniejazego ogłoszet,la.

"''•

J

DRUKARKI. FUJITSU 1 OKI
KOMPUTER.Y klasy IBM AT 286 1 386

=====

:!

• Comp/ex Computers"
Kielce, ul Zagnańska 84a , te/. 31 - l/ - 41 w.181 ".,,
Spó ł dzielnia

PRZEDSIĘBIORSTWO

ogłasza

IruRTU SPOŻY'WCZEGO

Kólek Rolniczych w Opalowen

pn:etarg nieograniczony na

sprzedaż:

l. Komb"-'n zbofowy z-o56

2. Kosiarb rotacyjna
3. Kul tywator l p lug dq.

OIW w R A D O M I U
ul. Chorzowska 3

ogłasza poetarg nieograniczony
na sprzedaż
samodiodo ciężarowego:

CO~

Przetarlod~~~29.1.92r.IO(Iz.IOwSKROp.uowior:n~:oaóln1eb~

ZAKŁADY GÓRNICZO-METALOWE "ZĘBIEC"
w ZĘB CU

- o aumtne R.)estraeyjeym RAA- 143- H, rok pMilkQII98J,
III'

podwozia

102685, ar lllilłb 88715

- cena wywoławcza: 7,0 mln zł.
Przetarg odbędzie się 30 stycznia 1992 r. godz. l Ow siedzibie Przedsiębiorstwa Hurtu
Spoi;ywczego w Radomiu ul. Chorzowska 3.
W przypadku, gdyby 1 przetarg nie doszedł
do skutku, II przetarg w tym samym dniu
o godz. 13.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić
wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej do godz. 9 w dniu przetargu w kasie
przedsiębiorstwa

Ze stanem technicznym pojazdu można
zapoznać się w naszym przedsiębiorstwie
w dn. 15-30 stycznia br. w godzinach od 10
do 13.
Za wady u~m-te przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności, a samochód zostanie
sprzedany w aktualnym stanie technicznym.
Dyrekcja zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu. bez podania przyczyn.
Informacje dotyczące przetargu można
uzyskać w dziale transportu lub telefonicznie pod nr 512-51 w. 19.

ogłaszają

przetarg nieograniczony na sprzedaż:

1. wlertarko-frewld HWc,
2. tolwld numerycz. TZc,
3. tolw:ld TIJE 40x1000,
4. tolwld T(JJ 4&2500,
5. tolw:ld 11JJ 41W.500,
6. fre1.arld FSS 400x1600,
7. dlulownicy DAA-16,
8. spawarki SPB-400,

9. przenośnika taśm. L-35m,
10. "dunib Q-ll,5 ~
Ił. wdunib elektr. Q-5 ~

12. manipulatono pneumaL szt 2,
13. sam. .,star A-28" osinobus szt 2,
14. sam. .,star A-28" osinobus szt 3,
15. sam. .,star A-28" osinobus,
16. sam. .,star A-29" osinobus szt 2,
17. sam. .,star A-29" osinobus szt 2,
18. sam. .,star 3 W200" wywrotka,
19. bantkowozu-melaminy m 2,
W. budynku oblacbo'MIIIego,

nr inw. 4099,
OT inw. 41296,
nr inw. 4UB9,
nr inw. 4034,
nr inw. 4040,
nr inw. 41127,
nr inw. 4048,
nr inw. 41375,
OT inw. 61086,
nr inw. 61122,
rok procl 1990,
nr 61094, 61095,
nr 732ll, 7347,
nr 7333, 7427, 7428,
nr7514,
nr 7334, 7406,
nr 7367, 7559,
nr7653,
nr 7387,7392,
nr 1175,

cena "ff'J'If. 100 mln :rJ
ceos "ff'J'If· 300 mln :rJ
cena "ff'J'If. 18 mln :rJ
cena "ff'J'If. 18 mln :rJ
cena"ff'J'If. 18mln:rJ
cena "ff'J'If. 80 mln :rJ
ceos "ff'J'If. 5 mln :rJ
cena "ff'J'If. 6 mln :rJ
cena "ff'J'If· 7 mln :rJ
cena "ff'J'If· 4 mln :rJ
cena "ff'J'If. 15 mln :rJ
cena "ff'J'If· 6 mln/m.
cena "ff'J'If. lO mln :rJ
cena "ff'J'If· 8 mln/m.
cena "ff'J'If. 9 mln :rJ
cena "ff'J'If. 9 mlD/m.
cena "ff'J'If. lO mln/m.
cena "ff'J'If. 40 mln :rJ
cena "ff'J'If· 1,5 millim.
cena "ff'J'If. 8 mln :rJ

PnelatJod~CsiQ21J. l992 r. oaodz. 9.30 w Siedzibiczakładu w :ą1x:u.
Willhum w W}'IOtoki 10 proc. oenywywoławcu:j nalety wpl1~ w kuic zatładu, DIJp6tnit;j do aodz. 9 wdniu prutlrpl.
Maszyny i pojazdy można.o&ł4dać w zakładzie W M ,.zĘBIEC' w pneddzicń przcaugu w &Odz. 7-14.
lnf"o~: tel. Staracbowice, 70-4S wew. 480.
latład nie biene odpowl~ci za ubyte wady UWZ)'II i pojudów oraz ustnep sobie pn.wo uniewatn.ienia
przetarpa bez podania przyayn.

Skład reklam: Adam Pisarski- ,.Exbud 13'" Biuro Reklam ,.Słowa Ludu'", teł. 448- 58, lGelce, ul Targowa 18. ~cja nic odpowiada za lrdć zamieszczonych ogłoszeń.
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Telewizja-Radi o-TVSat
PROGRAMI
8.00 Dzie6 dobry
9.00 Wtadomości poranne
9.10 Domowe przedszkole
935 Gotowanie na ekranie
- magazyn kulinarny
10.00 ,.LaJka•(9 - ost) - serial
TP
11.50 Wiadomołci
ll.OO- 16.00
Telewiąaetła..kaqju

12.00 Avoszłoła
12.25 Ekonomika

11..30

,.Dzień,

w którym zmie-

nił si~ wszec~wiat•

serial dtlt. prod. ang.
13.20 Fizyka - Właściwołci
magnetyczne ciał
13.50 Co, jak i dlaczego?- Jak
powstłljlł wiatry?
14.00 Chemia- Berylowce, że
Jazowce
14.30 Tele-komputer
14.50 Przyaody kapitana Re-

mo
15.05 Seum- magazyn populamonaukowy
15.20 ,.Świat chemii• Pracowity elektron serial dok. prod. USA
15.50 Klub Midi
lfi.OO Studio 7 proponuje
16.15 Dla dzieci: ,.Tik- Tak"
oraz fl.l.m z seril.Pr7ygody kaczorka Kwaka• (3)
,.Królewski rubin•
17.15 Teleexpres
11.35 Narodziny ftrmy (4)- Elemcntan przed.si~bior
czości

18.00
18.20
18.35
19.00
19.15

19.30
20.05
21.30
22.10
22.50
23.10
23.35
23.40

Famiły

album ameryka:óslti kursjt2fka
an&ielslde&o
w Sejmie i Senacie
.Królik Bugs przedstawia• serial animowany
prod. USA
Wywiad tygodnia
Dobranoc: ,.Pifi Herkules
Wiadomości
•
.Cierń w !ICrcu•- film
fab. prod. niem.
Sprawa dla reportera
Z prywatyzacją na ty
Wiadomości wieczorne
Giełda Pracy - giełda
szans
Poe.zja na dobranoc
BBC - World Service

PROGRAMil
7.30 Panorama

735 Rano
8.00 Gazeta domowa
8.10 TelewUJa biznes
8.35 ,.Denver - ostatni dinozaur- - serial animowany

9.00 Swiat kobiet- IIlll&8ZYil
9.25 .,Pokolenia'" - serial
prod.USA
9.45 Rano

10.00 CNN
10.10 J~zyk francuski (12)
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 ,.Pokolenia'" - serial
prod.USA
17.05 Przegllłd kronik filmowyoh
17.35 ,.Pod wspólnym
dachem• (26) - serial
prod. fr.
18.00 Proaram lokalny
18.30 Moja modlitwa
18.50 ,.Sztuka świata zachodniego•(l4) - ,.Kreacje z
dystansem• - serial dok.
prod. ang.
19.30 J~zyk. angielski (14)
20.00 ,.Non stop kolor- Kneb·
wonbJ990-StatusQuo

i Robert Plant z Jimmym
Pqom
Panorama
Sport
Ekspres reporterów
,.VincentiTheo•(2)-serialprod. ang.
22.50 Lustro-program Wandy
Konanewskiej
23.20 Stefana Niesiołowskiego
spotkania z Leninem
23.40 Prostytutki w Prochowni
-retacjazpremierysztuti Eugeniusza Priwiezieooowa
Zł.OO Panorama
21.00
21.20
21.30
22.00

RAIUNO
6.55 Poranek w RAI UNO,
10.25 Film z serU .Superbabcia•,.Superbabcia i nowa matrykuła",
li.OS Film z seru .Spróbujmy
jeszcze raz Harry", 12.00 .Bardzo
mi miło._ RAI UNo•, 13.55 Trzy
minuty o ... - ciekawost.lri ze świa
ta. 14.00 .Bardzo mi miło.• RAJ
UNO"cz.2,14.30,.Bł~titnedne

wo•- program dla nąjmłods:zych,
15.00 Kronika motoryzacyjna,
15.30 Czterdziesty równoleżnik,
16.00 .,Bi&l,.- program dla nastolatków, 17.55 Dziś w parlamencie,
18.05 Kupon z ocztiem, 18.15 .Italia woła ...• cz. 2, 18.50 Quań:
,.Dzik- pan zarośli•, 19.40 Almanach, 20.40 Przegląd tygodnia,
21.45 • Wyaoka klasa chce tak
tyć•, 0.30 Dziś w parlamencie,
0.40Północiokolice, t.OO.Uitryte
skarby", 1.45 ,.Długa uasa•- film
w ret.: P. Gabora, wyk.: J. Savage,
3.15 ,.Bunker- - fl.lm w ret.: C.
Rees, wyk.: Otarles Aznavour,
5.00_2:yj,cy poza prawem•- film,
5.45 Program rozrywkowy, 6.05
Film z serii .Davinia'"- ,.Miłołć i
interesy"
lłTI..PLUS

825 Wiadomości, 8.30 Der
Haromer - serial anim., 8.55 Au·
tostrada do nieba- serial, 9.45
Reich und Schon- serial tv, 10.10
WettlaufmitdemTod -serial tv,
11.00 Die wilde Rose -serial tv,
l 1.45 Gem.ini Man - serial tv,
12.30 Zawszeady bierze pigulk~
seiral tv, 12.55 Wiadomości, 13.00
Ein Vater zuviel- serial tv, 13.30
SantaBarbara-serial tv, 1420Die
Sprinsfield Story- serial tv, 15.05
Dallas-serialtv,I5.55ChiPs-scrial krym. USA, 16.45 Riskant! teleara,l7.10 Cenajest właściwa
teleturniej, 17.45 Dorchgedreht,
17.55 Wiadomości, 18.00 Die wił
deRose-serial tv, 18.45 Wiadomości, 19.15 K.night Rider- serial

tv, 20.15 Columbo- serial USA,
22.<10 Explosiv- Der heisse Stuhl,
22.50L..A.Law-serial USA,23.20
10 vor II, 23.50 WlAdomości,
2(.00 Słutba w Wietnamie, 0.50
W.Jkazmafl4.1.50Twili&htZone
-serial tv

PR07
8.55 Muppet-Show, 9.25 Agenlin mit Herz (powt. z poniedziałku), 10.15 Automan-der Superdetektiv (powt. z ponlecWał
ku), ll.IS Das ist die Liebe der
Husaren - niem.-austr. komedia.
1956, U.50 Der Nir:ija-Meister
(powt. z poniedziałku), 13.45 The
Highwayman - film przyg. USA,
1951, 15.10 Air Force- serial sensac. USA, 16.0STrio mit vier Pausten - serial sensac:. USA, 17.00
Trick7-serialeanim.., 19.(1001uckliche Reise - serial famił. RPN,
20.00 Wiadomości. 20.15 Hui'Tll,
wirsind maJ wieder Junggescllen
- komedia RFN, 1970, 22.00 Wariatka (Nuts) - film fab. USA,
1987, 24.00 Starsky and Hutch
(powt. z poniedziałku), 1.00 Wiadomości

EllROSPORT
9.00 Przed Zimowymi lgrzysb·
mi Olimpijskimi w Albertville,
9.30Narciarstwo- PucbarŚwiata.
11.00 Eurofun - mq. zabawnych
sportów, 11.30 Boks, 13.00 Burogole- magazyn, 14.00 Wyścigi samochodowe, 14.30 NarciarstwóPuchar Świata, 16.00 Wyścigi na
tobopnach, 17.00 Golf, 18.00 Euroaole- magazyn, 19.00 Pned Zi·
mowymiJgrzyskami Olimpijskimi
w Albertville, 19.30 Eurofun ma&. zabawnych sportów, 20.00
Wyścigi samochodowe, 21.00
Wyścigi samochodowe- natywo,

RADIO KIELCE
6.00, 16.05 - Aktualności dnia,
8.10,12.05- Kurier ogłoszeniowy,
8.50 - Z teki kompozytorskiej H.
Klejneao, 9.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 19.00- Wwtomości. 9.10Muzyka dla wszystkich, 10.00,
14.00, 20.00- Maaazyny informacyjne,IO.IO-Juz, 10.30-.Kalendarze• - aud. arch. M. Smotewskiej
- Wójcikiewicz, 11.05-Rozmaitości i muzyka w opr. D.Sło6,12.30W ludowych rytmach, 13.05 Sprawa na dziś- podatki, 14.10.Souland•- aud. T. Jatutowicza,
15.05 - Koncert dla fonoamatorów, 16.00, 18.00- BBC. 18.30,.Całe życie Matyldy" - cz.l - powt. rep. M. Karpińskiej, 19.05 Rockowa fala, 20.10 - Radio po
kolacji
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Sport

Sport

Sport

Tenisowa elita

..iaft i u.,...iUw, traka~·
cydl u łflk••ZWJc:ięmro,ale

wany przez Nieme., Lana Keilewskiep l :6,6:7,0:6.

."2

ftialpol.28~dla.,..

le~,rnHŁZ•~

~ reuUiwirał

IeMaii

MoolcoSdaiSWu-

w

inaUJUTUY.inym dniu obeszło
si~ bez seoucji, cłlot kilU pojedynków pnyniotlo niespodziewanO rm:stnygnięciL Pot.ecnallli~jut Z impro7,4 rozstawiony z numerem dziewił
tymCc.ccb,~KMUpormegr~

neJ Z Amef}'taninem,. .kłl'ftl TIUU·

. . 6:4, 6:4,3:6,3:6,3:6, Ekwadorczyk
AHra C..U, kt6ry uległ F"mowi,
.ui~6:4,6:3,4:6.l:6.4:6

onz .l~ Ariu(USA). wyelimino-

Krótko
~

w

IUIDUmtftliftbc:YJnoDaip-zJ'Ikaohm·
PU"iedoAlbeltV!IIe.p~łlęnall

uez;nnował

z

wyst~puwMelboumejedenzfa.wory

t6w,AmerybninPdes...r-,kt6ry odniólllr.ontw;j~ rwmienia. Zul4Pił

--

&o~tenl!ista,hta' .......-

I nne ciekawsze rezultaty pierwJZeBO dnia.: kobiely - .Jellaifa'
pńałl

ca-

(USA) - Natalbl

~ie-

n(WPN)6:2,6:0, Lariut.S.Waa~

Q-Ndlaa4

(Łotwa)

- S.W.c

ą

pce..... (Bdsia)

7:5, 6:2, MMia
Seks (JupJła.wia.)- AkłU llijł..c.
(Ja.ponia)6:2,6:0.

lllldyai.UIJie IOOOm. Na
1500 m Plwd Janpft z. MKS Pionki

• W fmalolunu~u dn.atynowqo llllpd.eynaJtJdowydlmiSinoii"'Ansl•i•teni·
tle llołoWJm Nlt.eJ pokOIWiły OlML
l: l, uł Sl'llf'HW D')"tlębłr ,.YPrl..
3:0
•Frmcwll:illoiii'CIIIU, ...łriU~

nuc:pa~wbtqu

1W}'pałw-GarmiJc.bPancmki!dlenslaJom

fpCCja!ny, ulla:any do ki.Uyflbf;jt Pu·

~271obt~
•Polłkalekk:Dalletb.,

bllkb!Z.I.n·

W pełni 1ltdowolenl mOJII Q:Ut
orpnlntony rn1.ecrueco osr.mlow IOela~cb l ogdlaopokklea;o
tumleju su.cltowych nacbJei. lmpma udała 5łę tak pod wq.lę«m
sponowyajak l orpnlzaeyjaym, a
jej ucz.esłłliqwyje~-wu.wlall
słę na kolejne spolbn.Je z:t rot.
Ciszę~. te nasz pomysł przy·
padl do gustu młodym szachistom
-poWiedział dyrektorSzkoły Podstawowcj nr )2 im. Janusza Kusocmskiego w IGelcach, Ryszard
KuperO::, a inicjatywa podj~ta
wspólnie z Komitetem Rodzicielskim doczekała siy realizacji. Od
dawna wielu szlr.oln)cb działaczy
tyło przygotowaniami do teao
turnieju. Spo~ satysfi.kcjy dla
mnie stanowią ta.kte wyniki uzys-kane przez naszych uczniów, kt6·
rzyzali~ll się do szachowej czołówki w kraju.
5lę

l!5"i!

chwili

toństiw~

o PutJJ.r

s.............. AllnlUnria:~ 101·

..

Ollatn~

bwysrab.mi,cłzynttocloW]IbiO&~

•WO.vo.~u'II'Odywtyt

dsantSwtata.

Do zobaczenia
za rok
Sporo pomogli nam sponsorzy
- ~lbkqa ,.SWWA LUDUW oraz
,.FO-MAX"', które ufundowały nagrody dla szachistów, w
postaci sprzę:tu sponoweao i turystycznego.
Impreza ta na stałe wejdzie do
sportowego kaJendan.a sz.koły podobnie jak planowany na wiom~
lurniej tenisa ltołoweao czy tct
majowe zawody małego Memoriału J. Kusocińskiego, do których
oprócz kiclect.kb uczniów zapra·
s:zamy ta.t:te reprezentantów
szkół z calego knlju, którym patro-nuje ten znakomity przed la1y
sportowiec.
(tl)

nn...

Dziś

i jutro
pierwszoligowe emocje

TrcnermlomianAHncjWia-

lnlll nie ubywa, te &fównym celem
zeapołu w n:wantowej rundzie ro:za·
rywek b9dzie wallr.a o zaclłowanie
pierwszoliJowego bytu. Skrom.D)', zaledwie l-punktowy dorobek z pierwszych lhicwip;iu pojod)'nków stawia.
radomian w nicłatwej 1)1Uacji, l)'ln
bardziej,tezn~gn:Jtniejszymi fYWI·

luni w rywal.iw;ji o pierwszoliao..-y
byt Broni przyjedzie mlie~ lię. Dl

W}jct.dzie.
Okres przYJOtowawczy radomscy
tenisiści stołowi przepruowali na
miejtcu,a.wlr.adrzcpierwszejdrutyny
nie uszły zmiany.
O!o tenninan.~polt.ań Broni w rcwanżowejrundzieelr.strakł.asy:

14sty-

cmia. (wtorek) 8t-H- u..t-c.-pld
G4i.-.. IS stycznia. (środa.)
BrM- Za&tęiHe LUla. 18 stycznia.

lJdou

BrM - Baihloa Kaolowk:e, 25 Slycznia Siub TuaoiJnq- Bre*.21utegoBnNII-AZ8Gibabk, 8lub 121utcaoBtH-VicqriaW~ 15
Ju1ego Gnik Caenrioab- Bro6,

Sport

Sport

1:11 Plebiscytowe kupony
nawet z Mielca
na antypodach r.1

Na. k011adt F1iałkn Palt. "
Me~ WJI&artował wao·
1"111 ~ wielkoulnMWJ
twaltj teaiaeWJ
rob:,
Autnllu()pn.WIJdo ....til.oliJJdll awMadl INuu •·

Wiamwle RYbkim

STRONA tS

St.OWO LUDU

NUMER!!

14 tnarcl Cl:ar1lll o.- Błebb ...... 21 man:a.USCihria- BI'Ho.
Wprawdzie radomianie S-kromie
W)'St4pi4 w roli J.OSJ)Odany, • tylko 4
razywhalacbpa.eciwnitów,jedna.to
zwyci~ wcale nie ~dzie łatwo.
Kluczowe z.naaenic dla lr.ońcoweso
układu tabcli powinny mi«: spollr.a.nia
z 5iarł.l! w Tarnobncau 1 c.a.._
Dtu.ljwBielsku.
W nicdzielnycb meczach pierw!IZO!igowycb Bail. . . pokonał Sładę
7:l,~....W.W)'JI"IIozeiar
~o--.. Bidske 8:2 i AZS GUaH
ule&l.USGUwice3:7.

l. Bailllo•
l. Zqlełtle
3.
l.
4. ~nik
5. AZS Głiwi«
6. AZS Gilalisil
1. VidoN
8. BROŃ
9. Czaru D.
IO.Siarb

um-eo...

••
11
'
9
JO
10

11
U
13
1J
11
11

69-31
63-37
58-32
53-37
57-43
.a-52

9 9

4ł-"

9 3 :M-61
l 27-13
10 :Z 31-69

Ił

M~ni : Słeful:6cq(Sl:we
qa)-~Bata(W. Bryu,nla)6:4,
6:2,6:4, .... ~{Holuidia.) 
.I..-M,..._(USA)6:4,4:6,6:3,4:6,
6:2, -hlul tltzpnlkli (Australia) -

~~Hollllldia7:6,6:4,

7:6, ~ eza.olew {WPN) f'mlatc: fHIUI (Franc;ja.) 6:3, 7:6,
6:1, o..r ~ {Włochy) n.-Rep:c4t(SzweQa)3:6, 6:2,
6:2,2:6,6:1, m. LnMI (CSRS)- Rl·
dlAN:~(Australia)6:4,6:2,

6:2, lleris Btde' (Niemcy) - Ju
{Szwecja) 6:1, 6:4, 6:2,
A.llńcj CHtbMw (WPN) - ....
trtdiiCHIHIN (Niemcy)6:3, 7:6,6:1.

c--n.s..

Nożem

w serce

W Gorzowie Wielkopolskim,

wev.lasnym mieszkaniu został z.a.
mordowany były znakomity potski tu!lowiec, Ed.,..._. Ja-an.
Podejrzana o zabójstwo, jego tona Katarzyna przyznała się do za·
rzucanegojej czynu, zada,i4c maltonkowi podczas sprzeczki trzy
ciosynotero w serce, z którychjeden okazał się śmiertelny. Przyczyną kłótni był alkohol.
Podejrzana, która nie była pod
wpływem alkoholu podlega karżc
od 8 lat pozbawienia wolności at.
dot:.aryśmierci.

Rełaie

ai•teftMwuie

CQłelaiUw

Przypomnijmy jeszcze raz, te
termin nadsyłania kuponów mija

25 stycznia, a 'głosy oddąiemy oddzielnic na sportowc:ów Kielecczyzny i ziemi radomskiej. Na
tych, którzy trafnic przeWldzą nazwiska laureatów czckąią atrakcyjne nagrody. Ufundowały je

Widobnudowe Pnedsiębion
two laaonc;ii TttltaJcnydl
,.Mis.._" • Kielatch, Pnt4słęiJJontwo U.ndlowo - ProiiUcyjae ..Mao••" w Kidatch oraz nldomskie Przelisitbłontwe lbnil.lowo - Ushpw~ ,.Meblolanil"'. Na czytelników czekają między innymi prze·
nośne radiomagnetofony, zestawy k:osmetykó.,.. a lakte funkcjonalne obrotowe krzesła.

Oletl do labl jenae spore

an• •il~ niupiNb:Uiakt llb

u.nydl aytei•Jków pnyaoto·
..U d.daba~ TtcZJ Kidce,
fud•c tny bezpłatae k.u1y
woiH&O wttępłl aa klaboWJ
baH• w obu~ wallacji.
Zgodnie z nasz.ą tradycją publi·
kujemy kolejne 1ypowania fa

P.M

Z •tb.We. «prue.tut6w pięci• ki.Ww ulidec:kiej plywal·
•i oAyty się ostatalo piennu uwo4J IIIP •lęilzrwojewHakJej
.rodzilt6w l Uied w płJwaJahl. W Ucji o~ił..,- taUeJ•aionłw TłttJ, kf•ny atartawa.li pau ko.Unn..

CUJJ Kielu, KSW Ostowi« i
SZS Standtowke, a w konfrontacji z rówieśnikami reprezentanci Kielecczyzny radzili sobie dość
dobrze. Bez wątpienia na najwytsz.ą notę z nas:zycb pływaczek zasłutyła KlłlanfiUI Gerłowska

z

Tęczy, która zwyciętyła na 100m
stylem dowolnym - 1.07,67 oraz
na 100 m stylem grzbietowym 1.21,17. Niewiele ust~powała jej
klubowa koletanka lu otqewab. która ząięla drugie lokaty na
200m stylem zmiennym -2.44,98

W zimowych dyscyplinach Jpor-towych nprt:rmtand Pobkl rzadko
odnosili o.na/amiqjqtz sukcuy, co
nie znaczy, U l my nie mamy chlubnych trodyt;ji. Choćby tylko narciarstwo. zapisało w historii kilka ład
eych 1 obieaQqzych rozdziałów. W
Jkokach nordarsklch mieliimy
mittrza alimpljskiąo (Fonuna),
wioemittrzów Jwiata (Marusarz,
l.adak) i kilku wybitnych UJwodni·
ków (Przybyta, &bak. Fija.s). W
biegach mistnem świata by/ ~un
cuk, medalistą Stasze/. W kombinafil no~kltj medal olimpl/Ski
zdobył Groń-GąsieniCJl, a mistnostwoiwiata Hula. Nawet w nardarstwiealp(}skfm m Ieilimy wspa·
nlałych :awodników jak choćby
.Andnej Bachleda czy siostry 71a/kówny. Mirdzy bqjki włóżmy wlfL:
teotyjki, że Polacy nie mqjl{talentu
do nardar.sfM.•a, te kiepskie warunki
terenowe f klimatyczne uniemoż/f.
wlqjqrozwójtejdysc;ypliny(aCzuii
NRD-owcy miel/leprze?). D/aaąo
w/re polszy nardarze od "';fe/u już
lat nie potrqfiq nawiązać do tro-

..

jeUU. ń lNU l taUdl apou ftlło••.jak dloiltJ a Midca.

pływalni

W łącznej punktacji z.awodów
ekipa. SWi Miel«
przed s~ T..-.o.bn:ea, Te-

płebisCJte.

1991 rHa. Z ~-e.t~•J c:oru więttj bpoMw.

Niekt6ny pnJSJ~ ida ..wd pe lkilbadde. ~ ear-H·
de,Jió.,U~czytea.iq ..Siew• a...n•z oHbUJdl ~.

Na kieleckiej ~

%W)'cięt.yla

USQW

~dlaportew~wKidecayuyińe.lrU...-łej

oraz na SO m stylem dowolnym 30.01. Tett osblbtl r"fttlłtat jftt

rd.onle. ekręp ~dedieso
juiortk(!).Drugiem.iejscapnypadły także Midłalowi

.larl!;owi

z KSZO w wyścigach na SOm stylem motylkowym - 33,87 oraz na
200m stylemzmiennym- 2.43,69.
Warto odnotować kilka -wyni,t.ów juniorów kielect.icj TłCI.}':
Aaeł)'BieUn:naSOmstylemmo

chowców, 'które powinny pomóc
czytelnikom w doborze sportowców do honorowych dz.ieshttek.
Tęaa.Kictce:

I.Zblpft.._.

td {kolarstwo), 2. Artv Oa . . .
(lekka al1etyka), 3. BeałaMabJ·
..ow Qudo), 4. MaiiOf'Zilła Zekk Gudo), 5. Ryu:.arili A.apJ(JII
(nUdy motoro~). 6. Zbipiew

GnUleli (z.apny), 7. Marła:r:
Bilewskl (kolarstwo), 8. Mariu:r:
M.uu (karate), 9. Malaoruta
Jararól (lekka al1etyka), 10. Mllr·
cH bib (liÓjbój silowy).
Radomski

Okręgowy Związek

Piłki Not.nej:
(łucznictwo),

l . .loaau Lahz
Płlwd Jarostek

2.

(łytwyszybkie), 3. Knys:ztorKoloaahkl - Michał Sta•isuw·

ski (kajakarstwo aórskie), 4. Pll·
wtł Sło.U. (sialkówka}, 5. .1•·
roslaw P}'un (zapasy), 6. PawC'ł
Fijalkowakl (siatkówka), 7. Jaa
MottU (tenis stołowy), 8. Zbia
•lew ~k (kąiakarstwo aórskie), 9. Juan Sllnek (ll.ompozycje szachowe), 10. Jakub 811M
(piłka nożna).

(wiO)

PLEBISCYf "SV'
! ..............................
2............................ ..

3............................ ..
4............................. .
5............................ ..
6............................. .

7............................ ..
8. ............................ .
9..............................
10.....•.......................
Imię

i nazwisko

Adres ....................... .

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

tylkowym- 33.84. Madola 8wlta
naSO m stylem dowolnym- 28, 12 i
na 100 m stylem dowolnym 1.00,63 oraz Jada Skowroab

Plebiscytowe kupony z dopis-k.iem na bn.ce poc-ztowej Kielce
lub Radom prosimy nadsyłać pod
adresem: lteUk.c:ja ,.Sion ....

naSOmstylemdowolnym-29,19i

d•'"U-953IKił:LCI., ... Tarp·

na SOm st}'bn mot)'łkowym- 33,95.

nl8,1lr. pocztowa ..-111.

Gdzie ci narciarze?
dyr;jl i o.Jiqgnirf wspomnianych
sportowców?
Gdy w roku 1964 pohlca rep~
unrar;ja olimpi/.Jko w Innsbrucku
poniosła klpkf, prutanowiono, te
nasze narciarstwo postawi na ntrgt...ludowe Wotrko Potskie. Wtedy
głośno było o patronaciearmii nad
tą dyscypliną, wytyczano optymistyczne plany i prognozy. Potem
przyszła koi(Jna lclpl«l na zimo~ch igrzy.Jfcoch olimpifsklch w roku 1968, ale nikr nie oimitlił sir
rozllczyćzlłł(Jwojsko.

Przed czterema lary na igrzyskoch olimpljJklch w Calgary polskich nardarzy jakby nie by/a. Startowali, ale bez powodzenia. Zaraz
potem rozpoafto przygotowania
do nasttpnych :imo~ch igrzysk, opracowano czteroletni progrom
szkolen/Q. Nająo realizat;Jr Kamitn Mlodziey l Kultury Fu:yczne}. a
późnię/ Urząd Ku/tul)' fi:zyantj i
Tuzystyki, pne:znaa.a/y spore pie-

nlqdze. Wpmwdzle dotyczyła ro
proportjonalnie wszystkich dyJQ1pIJn zimowych, ale nie ukrywano. it
nqjwlru)środkówfinansowych, inwatowano w narc/antwo. Zowodnit;Y kadry olimpiJski~ ob}tci pn:ygotowanlamlolimpjjsklml miell UJ·
pewnioną pdnq oplekt szkoleniową l materialną (włącznie

u

SI)'·

pendiaml promocyjeyml). Innymi
słowy - stworzono oprymalne waNnkl Pr!J1SOtowań dla wszyJtklch
dyscyplin i konkurenr;ii.
Po tntch latach ol«lzaloJif}ednak, że dzialocze l trenerzy nie pot·
rqftll właśctwie wykarzyJtać posła·
danych plenifdry. Spaśród 93 zawodnilc.ów należqt;Ych do kadry o-ffmpjjskięf, zaledwie 41 z nidl M:)'konalo
postawlont
zadania
sponowr.Nojgoi'Z(jwtęja«nie~
padł Polskl z.,."lqztk NamarskL
Moie ktol wrtszdt wydq~rnle z rego

wnioski.
TADEUSZ WL\O:K

SŁOWO

LUDU

NUMER

Ił

"Kodak" kupqje KMPiK

Centrum promocji,
.kultury i informacji

• Nowo oddany do uiytkll wlathikiNJuLPiotrkowJici<jjlli:slfrl/·
łyi/Dzluryruk/f!,i~lcolamoż1tDtgll·
bił_ nie mówlqc ftd o W)lpodkadt.

Zlroay Jif. m1 AutOJtrado da niePrzekształcenia własnościowe

• Klu.b "K.u.mak" przyjmuje ta·
pisy na naukę! py aa plulnlelelt•n.e oraz na zaj~cia ł2llanetłesu i
stretchJDIU. Bliższe infonnacjc w
klubie, Kielce., ul. M. Konopnic-

kiej5,tel.31-20-85.
• Zapisy do udziału w Mlstrz.ostncb w Wędbrstwłe Podlodcnrym
z opłatą startową przyjmowane są
wiokału kołaprzy ul. Słonecznej -4
w dniach 14, 21, 23 stycz.n.ia, w
godz. od 16 do 18. Szczesółowc
informacje przy zapisie.
• Klub "Uroczysko" przyjmuje
zapisy dzieci na gimnastyk9 korekcyj04, ul. Warszawska 155.
• Teatr Lalkil Aktora .,labuś"
proponuje ,.Szopkę kra.kowsk.ą"
dla szkół i zakładów pracy. Zgło
szenia pod nr. teł. -458-36.

• Biuro W:rstaw Artysfycmyda w
Kielcach zaprasza 15 bm. doGalerii BWA ,.Piwnice", ul. Leśna 7
a.a prtltkdę o szluce polski~ pt.:
,.Arseuł

l Jeco :mac:zenie".

(A.S.)

Komunikaty
policji
Świadkowie wypadku drogowego zaistniałego w dniu

18.XII.1991 r. około godz.
20.15 w miejscowości Kajeta·
nów, w którym kierujący samochodem m-ki ,.tuk" na prostym

zaśDietonym

odcinku

drogi wpadł w poślizg, prz.ew·
racąjąc pojazd na prawo z wysokiego nasypu drogi, prosze-

ni są o zgłoszenie się do WRO
KRP w Kielcach ul. Buczka lO
pok. 108, lub kontakt teJ. 29178 w godz. 8- 15.

"dotarty• do Klubów Międzyna·
rodowęj Ksi4fij i Prasy, Pod koniec listopada ub.r. w miejscelakJadu KMPiK. zarejestrowano
spółkę z o.o. "Bmpik'", której udziałowcami są : Przedsię~biors
two Kolporta.towo - Handlowe
,.RUCH" i Finna K.aufrina Ltd. reprezentująca interesy ,.Kodaka".
Przed kiUrunastoma dniami tJuby
MPiK otrzymały pismo, zawiada·
miające it w oparciu o dotychczasową strukturę KMPiK powstanie
system .,Centrów promoc;Jł kultury
l lnfona.rjl z:apulemej". Kierownictwo spółki ,.Empik"' zakłada,
tcsyitem ten powinien b,.t wsparty dziaJalności4 handlową i usłu·

kaw/o sit, i~ ni~ ma wody, fXJbi~·
lam z wiadrami na drJ4i1 u/iq. Po
drodz~dowi~zialamsię. ż~w nocy
pfkłD rum, przyj«ńalo pogotowi~
wodnokanalizacyjn~. zakr(dlo do·
plywwodydokifkublok6w. Wspól·
ni~ z sąsiadami przy)fliimy do wiadomofd lf smutną nowint spadzi~
wqjqc Slf. Ż~ dO poniNzla//al ZOSta·
ni~ntJI z sudfymilcranaml. Naucze..
ni doiwiadcunl~m dzi~siątków lat
nie imit!llś"')' nawet morzył. ż~ w
niMzi~lę awario zostani~ usunifta.
AJ~nak. Około godz. li przyprk·
nitt(/ nme knqtalo sir kilku robOl·

bi~t na działainOIŚĆ kulturalną.

Pa-

nowie z ,.Kodaka" rozmawialijut
z władzami Kielc-lokal nale1ydo
RPGM. W przyszłymtygodniuja
dę do Warszawy dokonać osta·
tecznych ustaleń.
l.. KROGULEC

PS. Oku:u.fe się, a repreuatu-

~

.,Koclab" rlna Kaufda1 Ltd..
l&a:ltC boje o lokal po Skłt.dnkr
Harcerskiej - w ktOre J:UBpionl

się prezydeat Kielc - zucmle
•ł2dnłd rnlala "Jaadepue"
atrakqjac lobie " eeatrum młu
la. Produkty .,Kodaka" KMPIK
sp~eocl dw6dtlalaostatnlofo-

tolaboratorlum ,.Kodaka" otwarto
takfil przy

kiełeeklm depłab.

ba?
• W OJ. Barwindc. nie opodal PQ·
w/lonu spo~ )Dt słcatUf!tl
polskldr buddc handlowydl. Prr;yttOJowane do JpnNoży srarr kiOJJd.
mlnllwtti~MIY z blocJryfalisttJ 1)«1IW UltfYCZNJ budJca obita boozeri4.
l wszystko: jfedzle w Dl(/ll, Cli klot/,
paszt~ nuuowi«::d. Czy noprawdr
nikogo nie razi rald dyJOnaM .lfYII.IfYCVIY1 Mtnt wlcrółu pqjaw/q .1it
ldoslclzrobloneze.ltatydJprr;yczep
PKS-!Jwslddl Jday"7
-Dsoby, ktÓI'ymniegrozi:ztii(Jittirnit z pracy to MQiulde wrótld. /dl
staranio MI tak:deeydowan~. :l~ ty/·
ko potn.tćjokwopotrzq s(f w Wfdkl.
zacz1tq łapać. a wtedy nikt sl(nleu·
chroni przed prawdą o pr-zy:n:loid.

Ogłaszamy

"Słowa"

konkurs
i ,,Apollo-Film"

· Można wygrać...
"Milczenie owiec~'
W kieleck.im kinie .Romanti·
ca" mamy głośny amerykański

film se:nsaćyjny ,.Mhc:zenie owlec", nagrodzony na festiwalu w
Berlinie.Ztejokazjirazemzkleleckłm oddrlałem ,.Apollo-mm"
orpulzujemy kolikan z atnltcyja)'lll.i lllp1)da.ml. Najpierw trzeba
odpowiedzieć na pi9ł; pytań:

11 Kto jest autorem powieści,
na której podstawie zrealizowano
tenfllm?
•
2/ Prosz9 wymient tytuł jeszcze jednej powieści tego autora
wydanej w Polsce.
3/ Kto gra w tym filmie rolę lekarza, mordercy, kanibala?
4/ Proszę wymienić tytuł filmu

w kał h

za roi~. w którym Jodie Foster
(grającagłów04 rolę w ,.Milczeniu
otrzymała nominację do
Oscara w roku 1977.
SI Ktojestdystrybutorem fllmu
,.Milczenie owiec• w Polsce?
o.,jec}

Odpowiedzi prosimy prusłać
pod adresem redakcji ,.sto- Lada" (lS-953 Klelee 12, str. JIOI2l.
171 z dopiskiem .,Koalnus ftlmoWJ'") do 20 sty121:1la. W~ród O!IÓb,
które przyślą prawidłowe odpowiedzi wylosujemy następuj~tce
nagrody: trzy ksi41ki "Milczenie
owiec". trzy dwuosobowe wejś
ciówki oa ten film oraz trzy plakaty do tego film u.

a .. , •••• e ,.u., ,raw•lcae
(a• • •- 1.. - 16 ). w s ld a:ł łli i e ntla.kcjl

wł•re•

Obuchem w leb...
Kiedy w niMzi~lf mno odkrrcJ·
lam w swoim mieszkaniu kran l o-

gow4 poprzez wprowadzenie do
pomieszczeń byłych KMPiK: laboratoriów fotoaraficznych, s!lonów wideo i fonograficznych, sa·
lonówoptycznych (komputerowe
badanie wzroku) itp. Nadal usad·
niczą rolę ma odgrywać ,.lokalny
plan oferty kulturalnej przygotowany i realizowany przez lticrow*
nictwo tJubu w porozumieniu z
władzami lokalnymi".
- Popieram takie rozwiązanie
mówi
dyrektor
kieleckiego
KMPiKprzy ul. Warszawskiej 0.nutll Ślllldtlsb -Jedna piąta pomieszczeó KMPiK stoi zupełnie
niewy.korzystana, skóra cierpnie
gdy płacimy czynst za powietrze.
Fotolaboratorium i optyka zaro-

ników, przyjechała kaparlciJ, wOz
pogotowia technlczn~o, motopompa .."...rotko i .żuk". Proct1 trwało
do zmrokll i około godz. J7 rurami
pop/ynflo woda. Nie do wio,y! Uden;ylom sir, U wnszde co.ł sir w
t(} nasze)' kochaney Polsce zmieniło
no lepsze.
Ale moja rodo.ić trwało krótko.
Nastrpntgo dnia, w poni~ziold,
upsul mi sir ttltfon. Wciąż pdna
optymizmu zadzwonifam do biuro
napraw. Zostałam poi'l{ormowono, że kabeljest uszkodzony, a naprawo nastąpi w dągu tygodnia.
Szybleo wrócilam do smutn~ ruczywłstoid.
(ew)

Fot. D. GacH.

Fryzjer
bezpracy
W czwtrtek, 9 styttnia br. am.łtśdWmy notatkę o podwylbc:h
cea usta&, wprowadzonycli JłfUZ
radomskich rumieślnlk6w, a W)'ILIkWfcłl ze wzrostu cen pzu, deplej wodyleaergl.ielektr)'onej oraz z
nowycli tuyf podatkowych.
lnformacja,jał twierdzą kielec-cy właściciele zakładów usługo
wych spowodowała..nagły spadek
liczby kientów, którzy ju1 w progu
pytąj~ o nowy cennik. Natomiast
wielu rzemieślników w Kielcach
nie wprowadziJo jes2:cze padwytek.
- Po informacji prasowej o
wzro§cic cen usług zaobserwowałem
znaczny spadek liczby
klientów - informuje GrLtton
Sobczy-Mkl, właściciel salonu fTY·
7jcrskicgo .,Bea" przy ul. 2:tódlo-wej 19.- Uwzględniając ostatnie
wzrostycen energii i gazu, nie planuję tadnycb padwytek i zdołam
utrzymaĆ dotychczasowy cennik,
chyba 1e sytuacja znów ulegnie
zmianie.
Korzystający z usług wahąją si~
w wielu przypadkach bezpod·
st.awnie.
(mpb)

Pizza z ananasem
przyprawiona sztuką
Kielecka arteria pryncypalna
wzbop<:iłasi90D0WitPiZZerię:~
dą,ą g.IStronomicznym

debiutem

fumy ,.Promont• specjalizuj'~
sio w instalacjach sygnalizacyjnoalarmowych po1ar6w i usługach
budowlanych. LokaJ oferuje at 36
roduJ6w pizz przynądzanycb w
oryainaJnym włoskim piecu i w obecności konsumenta, który wi·
dzi, co musi~ w placek sypie, któ·
rym mistn ceremonii potrafi podrzucać efektoWnie i z wpra~. Co

=~~:~~g=:~n"!~~

ność lokalu, a pośród nich i wojewoda J6zeC Ploskonka (który, jak

podejrzeliśmy, szczegółnic wychwalaJ p~ .codeone} oraz pre·
zydent Kielc Rołtert RzepU (pia·
cek.,amore'").
Lokal ma ładne, utrzymane w
bieli wn~tne. "' którym bardzo
dobru prezentuj4 się barwne ry·
sunki Marb w•...".. Bo pizzeria
prowadzi spnedatn~t plerię dzieł
sztuki U~ ją historyk sztuki
Ap1tszb Orłowsb zamiei"ZĄ)4ca
do tej galerii dobierat dzieła wed·
Ie klucza ,.sztuka na papierze" r::z:y·
li grafika, rysunek. akwarela, pastele, tct malarstwo. Prace plastycznejut od 600 tys. zł, a pizze od

20tys.U.

(elan)

Przedszkolaki staniały
~Miasta w Klelcsc:b .,-co&l koatro•ersyj~l oprotesto....._.pnez
~-~('Omlesłę~opł:atęapobytdzlecb•pttedszkolu•.,-so
kołd 150 tys.zl. NaJetałoM 1Jlł0Słta.itzaltt.leocl teao, czy dzledF:o rhod.zi-

lo do przedszkola, t%1 up. choro'lflllo przez dłu-Jszy czas. o tl'j sporej kqty
dochod.:dly stawtiu -wytywlenle przedszkolaka.
-W pierszym dniu zbiemnia opiat stycz.n.iowych, tzn. 6 bm., otrzymaliśmy telefonicznie zaJecenie, 1cby nie pobierać opłaty stałej, a jedynie stawki za wy:t.ywienie. W naszej placówce wynoszą
one 6.S tys:zł za dzień. Nie znam
więcej szczegółów, niestety nie
wiem tet,jak dłuso bę:dą obowią·
zywać te ustalenia - mówi dyrektorka Przeds:l.kota nr 24 w Kielca·
cb łb.linaPalbyt.
-Jesteśmy w trakcie działań organizAcyjnych związanych z
wprowadzaniem w tycie uchwały
Zarządu Miasta z 8 stycznia br. wyjaśnia Wlldaq Wasilewsb z
Wydziału Oświaty Urzędu Miasta
w Kielcach. -Z opłat stałych zrezygnowano bezterminowo, natomiast nic się nic zmieniło w zasa.

dach odpłatności za wy1ywienie.
Decylja ta wyn.ik.& z postanowień
nowejustawy osysternie oświaty,
jest te1 konsekwenc.ilł wyroków,
jakie zapadły w Naczelnym s,.
dzie Administracyjnym w Warszawie w sprawietego typu opłat VII
2 stołecznych przedszkolach.
Stwierdza ti!t tam, it uuzymanie
przedszkoli jest zadaniem wlas·
nym gmin i nie naJety nakładać na
rodziców obowiązku świadczenia
na utrzymanie tych placówek. W
związku jednak z trudną sytuacją
fm&MOw4 gmin, powinni oni podjąć teraz de~ w sprawie ponoszenia lub nie opłaty stałej na
rzecz przeds:z.kola i określenia jej
wysokości.

(mors)

r

