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Oszust jeidzi po kraju i "kupuje" traktory
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Zapowiedź

procesu
w sprawie
FOZZ i ART-B

Postępowania w sprawach afer
%Wiązanych z Funduszem Obsłu·
gi Zadłutenia Zaaranicznego i
spółką ART-B ,..q doprowadzone
do takiego stopnia, te motna bę
dzie winnych postaft przed 511·
dcm• - poinformował 20 bm. na
konferencji prasowej minister
spraw wewnętnnych Antoni Macierewicz.
Macierewicz powiedział, te
pragnie, aby w ciągu trzech miesi~ mogło dojść do takich roz-

praw.

.Strukturalną słabość" aparatu
pa.óstwowego i afery &ospodan:zc
Macierewicz uznał u .,dute wew~
nę,trznc zagrotcnia bezpiecz.e6!
siwanaszego ltrąju". Afery FO'ZZi
ART-8511-według niego-tylko
"wierzchołkiem góry lodowej".
Macierewicz
poinformował
dziennikarzy, te początki afery
FOZZ się,gąją 198S r .. nic podał
jednak tadnych blits:zych szczegółów, a dziennikarzy zachęcił do
samodzielnego wyjaśnienia tej
sprawy.
(PAP)

Najniższe wynagrodzenie 20bm.ml..nm.erpracyipolityld!IOCjalnej podwytszył kwoł; n~,~nits:zqo
wynqrodunia pracownik6w z '700
t)'l. do ł7S t}'l. zl miesi~ie. Zan.tlizenie wejdzie w tycie z dniem Oli o-

W b. ZSRR
można
kupić bombę,
WJtOid przedstawicie! administraQi USA oiwladczył, że tlał. i.IO przy·
do byłych n=publilt ts-

jccllałbydziś

dllectichztorbą~dcwiumi,
mOlłbY tu !)C u. nic brOn outl~
Opini~t;przytoczyłw piątek. w wy-

wiadzie dl• sieci tdcwizyjrlcj NBC
pncwodok:qcy lto~i sił zbrojnych
lzbyReprezentantówl.cs Aspin,tt6I)'Wl'ÓciłwłdniezwizytywRosjiim

Ubainie.Ohriadczyl on. te poeWda
te obawy, pon.iewat w byłych rcpubli·
UCh radtitd.icb panuje .chaos'", 1
,.ludzic,zar61!mowojstowi.,jakcywile. ą; zrozpacz.eni• z powodu drotyzny i niedoborowtywnOiici..Jestto po
proilu i.westil ustalenia _..akiwej ~
nyidotltciado*łaici-,josoby".

SLiuCLne kwialy
holendersine

( :~j!S~ )
PWSIGMA
IUel<e, Sleoldewlcza 56
lei. 66-24-32, 66-44-32

875 tys. zł

sunia,z!DOC\od 1 bm. KilJOtaLa pod·
lep ,.ubnattoWieniu• U. pruliczeniu

Rol-

sprawliR autcn-

miałaby się mieścC. Sprawdziliś

tycznołt czeku, musiałby w ciągu

my tet penonalia oszusta w tam-

=~d:er:~u:i~~~t!i~

dobme.ataml oru cze-

potwłe:nizoaym.l pm'!:l

But

we modawta.
- Klientjak klient, nicszczegól-

Spóldz:l.ek:ą

nego-mówi EU:IIId:ll Mad~ refcrent handlowy 'Wierzbickiej .Apomy", która miała pecha obsłu
giwaćos.zusta..- Młody,średnicao

wzrostu. Zapytałam, dlaczego tak
pófno pnyjecbał - było jut pi~t
naście po czternastej. Odparł, te
po drodze zepsuł mu si~ samo-

cl>ód.
A.tcja

musiała być.

starannie

przemyślana i przygotowana. Oszust zrobił poprzedniego dnia ro-

zeznanie, jakie maszyny motna
kupić "od ręki". 21.xn. zjawił się z
zamówieniem, upowatnieniem,
dowodem osobistym i czekiem
potwierdzonym przez bank.. Podawał się za przedstawiciela
Przedsiębiorstwa ProdukcyjnoHandlowego .Mcdix• S.A. we
Włocławku. Fakt, te zjawił się w
,.Agromic" pned 15.00, dawał mu
niemal pewnolć, te nikt nie od-

Włocławku .

Przy naszej tele-

komunikacji- raczej niemotliwe.
do głowy
sprawdzać potwierdzony czek...
- Dokumenty były bardzo dobrze podrobione - dodąje pani
Eltbi~ta- O ile w oaóle byty sfał~
s:zowane. Mogły to b)t przecie!
skradzione komuś autentyki.
N"i!jlepszy dowód, te w kieleckim oddziale Banku SUp.kiego nie
zorientowano się w fałszerstwie.
(Wien:bicka ,.Aaroma" jest bowiem oddziałem kieleckiej, w której odbywl!ją się, rozliczenia). Dlatego lneba było at trzech tygodni
(tyle czek w~wał do Włocław~
b), aby dowiedzieć si~ o oszust~
wie.
- To był dla nas szok - mówi
~w Nopl, kierownik działu
handlowego. - Po otrzymaniu informacj~ te w Banku Spółdziel
czym we Włocławku nie ma konta
tadna spółka .,Medix", zaczęliS
my sprawdzać na własną ~kę,. OkazAło się,, te w tym mitAcie nie
ma nie tylko takiej finny, ale naAle komu

przyszłoby

czlowieka, nigdy nie był tam zameldowany.
Oszust kupił ciągnik ,.zetor",
sadzarkę,,

kosiarkę,

ładowacz

.cyklop", czę,ści maszyn rolni~
cz.ych. Poniewat czek opiewał na
W}'tszlt kwot9 ni! warto6ć sprz9tu,
więc dla równego rachunku wzi41
jeszcze dwa abmulatory.
Pracownikom,.Agromy" wyda·
łosię dziwne, te klient upomniał
ksiąteczek gwarancyjnych na niektóre maszyny. Dogonili go na pobliskiej stacji benzynowej i ... oddali zapomniane tsiątecz.lci.
W czasie rozmów z Włocław~
k.lem dowiedziano się, te podobna kradziet miała miejsce w
.,Agromie" w Kutnie. Ten sam
scenariusz, czek wystawiony na
ten sam bank, to samo nazwisko.
Tyle te w Kutnie oszust był dzień
czy dwa wcześniej, do załadunku
u1ywał ,jelcza" i oszukał "Agromę" podobno na 300 mln zł.
WOJCIECH SZCZEPAŃSKI

Negocjacje
będątrwały
lzractski premier Icchak Szamiroświadczył w poniedziałek, te

wla.ldsposób,bypopot~niupodat-

negocjacje pokojowe z Arabami

i.u docbodowqo wynapodzenie nic

bę:dąlrWllłydalej.

b)'ło nitszc nit prz.cd przeliczeniem.

Dziś głośny

telefon

Czy obroni nas policja?
Czy mamy bronE si~sam.i przed przestępcami czy obroni nas
policja? Na to i inne pyU.nja czytelników zwiąune z policyjną
dzd odpowiadać: z-ca naczelnika Wydziału
KWP w Kie lcach, nadkomisarz Wojciech Jagiełło i
kornisan Eugeniusz Kundera. Gł~ny tcleron .SL•- nr w Kici·
cach 489-91 -czynny bę:dric w godz. l l - 13.
prewencją będą

Prew~ncji.

Po lekkie nadwozia - do USA

Star na diecie
wStan&ch l.le4aoc:wll]'ch pne-

b~prezes Zakładów

Stancbo-

wiekich ,.scar" 8.A. Juusz KróHbwski l Jqo zastępc:l ds. teclmkz-

IIJcb. Bogdan

Marszałek.

Celem

tcto wyjazdujest mJa. u~
WSIIMPr.cr z ameryb.Ukim przedsiębiorstwem
IJfiLIMASTER.,
które wytwamlleWe, aluminiowe
nadwozia samochodowe. Stancbowieka firma :r.amlermje w Dleda:leJdq pnyszlośd sprowadzX l moato.t: u podwoziach ,.stan74:Z",

ekumeniczny

Chwila prawosławia
na Karczówce
WnJedz:lelęwłeczorem w kMde-Śll'.

Karola Boromeusza aa
w

Karezów~ odpnnńoae zostało

Chodzi o to. aby oboityć o co
nl\imniej 20 proc. cięiar własny
tych pojazdów. Temu przedsięw
podponądkowany jest
równiet zamiar wyposatenia ma~
łych ci~tarówek w ltejsze od .leytandów- silniki Perkinsa. 36 tych
silników, zakupionych jeszcze w
grudniu ub.r. zn~duje się w drodze do Starachowic.
Prace nad odchudzaniem .stara 742"' prowadzą tet"rodzimi i.onstrułtoay.
(m.b.)

-MARKETINGU- 18 i 24 godz.
- SZTUKA SPRZEDA W ANIA- 35 godz.
- SZKOI:.A SEKRETAREK -l20godz.
-KSIĘGOWYCH (z komputerem) dla początkujących- 160 godz.
- KSIĘGOWOŚCI KOMFUTEROWEJ - 68 godz.

Tydzień

. Ie p. w.

zi~u

-DLA DYREKTORÓW I KADRY KIEROWNICZEJ- 108 godz.

®

wet ulicy, przy której rzekomo

ktoś chciałby

we

~ z rozpoc2ęty1n Tygodniem
Po~ Modlitwy o Jedoośt

Cluzekijan aabe:ldstwo pl'llwo-

sh.ne, kt6re w obrqdku błzantyjs~
ko-slowiaóskłm celebrował ks. Tadeusz hwala.
Kaptan pochodzi z parafii
rzymskokatolickiej na Chełm
szczytnie, a ma uprawnienia do
odprawłania liturgii wschodniej.
Nabotcństwo odprawiono przed

ikoną Uk:rzytowanego ustawioną
w Ue kościelnego ołtarza, wobec
innych ikon. W homilii ks. Kawala
nawiązał do przypadającego w
kościele wschodnim Swi~ta Objawienia., do istoty tygodnia ckumenicznt&O
obchodzonego
w
chrześcijaństwie dorocz.nic
w
dniach 18-25 stycznia. Oryginałn.ą
liturgię z charakterystyczną inwokacją,.Gospodin pom.iłuj" śpiewał

chór pieśni cerkiewnej złotony z
kieleckiej młodzieży katolickiej.
(dao)

Filozofia "uraYR'!iłowki"
Co~

SZKOłA ZAIUt\DZAMA l MARKETINGU
Kiel<e, al. 1000-Jecia P.P. 178 tel./fax Z4-624

'

kryjejego zamiatów. Nawet, jeśli

45 minut dodzwonE się do banku
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Złodzieje

Bogatyłup

V

C\1

==~~~~~;~dl~ ~tłujących- 40godz.
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- ponadto: kuny na :zam6wicnie, organizacja seminariów i konferencji
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dorobili klucze

W Dledz:le)ę w Radomiu niemani

sprawC)' wbma.łi
Dułusa M.

się

do mleszbaia

Złodzieje dostali się do wewn.ątrz otwierając podwójne drzwi
wejciowe dopasowanymi klucza~
mi. Zginęły wieże .philips"', magnetofon przenośny, komputer
.,atan• z m.agnetoronem, srebrna
bituteria,sk6rzana kurlła. Z sejru

utradziooo S złotych rubli can-kicb, tS dukatów złotych. bituterię złotą, srebrną monetę z wizcrunkiem papieta, 200 dolarów
USA, 8 mln 1.1, 8 kurtek slcóna~
nych mp:i.ich, 60 metrów tw.
skóry garbowanej, futro damskie z.
lamy, IS litów srebrnych i dwie
kurtlei skórzane damskie .

<••l
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Sprzedaż "iłów" była

BiałyDom

uzasadniona
-twierdzi dyrekcja LOT

Dyrektor PLL .Lot• Bronisław
K.Jimaszewsti neguje zarzuty dotyc~ce niegospodamości przedsi~biorstwa i
nieuzasadnionej
sprzedaty samolotów ,.ił-62 m".
Na konferencji prasowej 20 bm. w
Włli'SZ.Iwie uznał on takie Slwitr·
dzcnia z.a nonsensowne.
Zdaniem kierowniclwa fumy,
kres ekonomicznej opłacaln~ci
użytkowania radzlecldch maszyn
przypadł z chwilą wprowadzenia
taryf lATA, czyli przejścia od l
stycznia 1990 r. z ,.fikcyjnego" na
rzeczywisty kurs dolara. Tilit obecnie nie ma perspektyw dla
.,iłów" czy .,tupolcv.>6w", zwłasz·
czate Moskwa nie potwierdziła ubiegłorocznych
Zllll'i>wień
na
części zamienne i naprawy.
Stan~liśmy przed dylematem powiedział B. Klima.s:zewski -czy
dołączyć do upadających przedsiębiorstw WSX-PZL, czy tet
bronić siCl pacstawianiem na
sprzęt zachodni. O jego walorach
świadczy m.in. to, te w przeliczeniu na pojedynczego pa.saicra

kosztzużyciapaliwa na 1 km trasy
wynosi w przypadku ,.ił-62 m" 187

zł82gr.,a,.boeinga 767" -1lzł 64
gr. W dodatku Wda nowa maszyna z Zacbodu ma sz.ereg rozwił·
zań dodatkowo zwięk.sz.ającycb
bezpieczeństwo

rejsu.
Protesty grupy przedstawicieli

spółki,.Lot"-AIRuzn.a.neZOSIJlły

w przedsi~biorstwic za niesłusz
ne. Pierwotnie oferowała ona z.a
siedemsarnolotów ,.il-62 m" wraz
z częściami zamiennymi i zap~
wymi silnikami Iewolę niewiele
ponad 1,5 mln dolarów, aby w połowie grudnia podnieść. ofenę do
3 mln dolarów. Tymczasem lJkra.
ioa gotowa była zapłacić 15 niln
dotarow, a transakcja zyskała dodatkowo gwarancję tamtejszego
rządu.

,.Lot• nic kryje, te miniony rot
finnie deficyt rzędu 350
mld zł. Głównie z powodu spadku
o ok. 20 proc. przewozów pasatcrsltich. W opinii dyrekcji pOdobne
problemy dolknęły wi~k.s:zołć
światowych przewotników. Tak·
przyniósł

taką ofe~.

żelużelew

krytykują rząd

prezydentem

Jeżeli

nii zbiór ba.sel zamiast programu•
- cz'yt.amy w stanowisku przcdsta·
wianym przez liderów lewicy,
KierQwnictwa OPZZ. SdRP i
SLD uwatają. te program społe
czno-gospodarczy, jaki przyjmie
Sejm musi uwzględ~ m.in. określenie minimum C}'1ol'iliz.acyjnego, utworzenie nowego systemu
ubezpiecze6 społecznych i koocepcjęl aktywnej walli z beuobociem. Jednocześnie - icb zdaniem
- analiza prowizorium budteło
wego wykazuje, te rządowe propozycje wydatków będą prowadzić do dewastacji słabszych os·
niw słutby zdrowia i oświaty.
,.Rozumiemy toniecznołć wy·
rua.eń,alenicwidzimy~ipro

gramLl, dla którego

miałyby być

ponoszone•- głosi stanowisko ugrupowali lewicowych.
(PAP)

masz wątpliwości

Możesz sprawdzić
emeryturę
Rzecm.ik pruewy ZUS Bogdan S~pie6 poinformował, te w
przypadku wącpliwości co do pra·
widławości naliczenia zrewaloryzowanej rency lub emerytury ist.nicje motliwn'ć sprawdzenia tej
operacji.
Katdy ze świadczeniobiorców
otrzymuje ulotkę, w której poda·
ne q zasady rewaloryzacji. Pozwala ona samodzielnic oblicz)t
wysokość zrewalorywwanej renty lub emerytury i por6~ ją z
kwoł4. wymienioną w przekazie
pocztowym.
Do katdego uwiadomienia o
wypłacie dołączony jest ponadto
druk dec}'7ji rewaloryzacyjnej, z.a.
wierąjący indywidualne wskażni
ki wyliczenia, uzasadniające wy.
sok.olć świadczeniA.. Oprócz tego
do niektórych dokumentów indy·

l0 W0
.......r'lllll

widualnycb, dołączone q wydruki zawierające wysokołć średniej
płacyświadczeniobiorcy z lat, kt{)...
re przyjęto u podstawę rewalory·
zacji emerytury. Dane te przedsta·
wiooe są w zestawieniu z wysokością średniej płacy ~owej dla
k.atdego okresu, przyj~tego d la
obliczell.
W przypadku powstałych wąt
pliwości na.lety zwrócić się: do terenowych inspektorów rus,
gdzie motna wyjaśrOC te sprawy i
dokonać ewentualnej korekty.
Rzecz:nik: dodał, te nie do
wszystkich
zainteresowanych
mOJłyby w po~ dotrzeć te doku·
mcnty. Przyczyną byłoby spię
trunie prac przy obliczaniu wy.
płat rewaloryzacyjnych i waloryzacyjnych.

(PAP)

Biały' Dom rozwata nowe propozyc;je wsparciaopozycji irackiej
w celu obalenia Saddama Husajna, świadom, te upadek przywód·
cy iracUego móafby być atutem
George l Busha w listopadowych
wyborach prezydenckich.
Jak podaje niedzielny ,.New
York Times", powołujtte się na
.wysokich rangą urzędników" administracji USA i Arabii Saudyjskiej, w ciąlu ostatnich lO dni rótnc warianty tlijoych i jawnych operacji wspoma8Jijących przeciwników Saddama Husąjna były te·
matem rozmów przedstawicieli
USA i Arabii Saudyjskiej,
W prasie amerykańskiej od kil·
ku tygodni pojawiająsi~infonnac
jei rozwa.tan.iao mot1iwości .niespodzianki kwietniowej•, Q. wybuchu powstania antysaddamowsltiego, które - korzyst!Qąc z pomocy USA i ich sojuszników - obaliłoby prezydenta Iraku wiosną
br. - i za.razem umocniło pozycjCl
prezydenta USA w kampanii wyborczej.
~wiadczenie Białego Domu i
pnedstawicieli administracji zlotone w zeszłym rygodniu z o!caz.ii

(PAP)

Ugrupowania lewicowe
20 bm. w J108Cbu Sejmu człon
kowie ltierownictw OPZZ, SdRP i
klubu parlamentarnego Sojuszu
Lewicy Demokratycznej wystąpili
z krytyką dotychczysowych posunifJĆ rządu Jana 0\szewsticgo.
Na konferencji prasowej po
spotkaniu przewodniCZlica OPZZ
-Ewa Spychalska, przewodnicz.ę
cy SdRP Aleksander Kwaśniewski
i wiceprzewodniczący Klubu Pat·
lamentaroego SLD - JózefOleksy
pnedstawiłi stAnowisko, w któ·
rym stwierd.ulją. te ,.sytuacja w
Polsce w miesittc po wyłonieniu
rządu napawa obawą i troską".
.Rządzqce elity ~ę:te są prze·
de wszystkim grami gabinetowy·
mi. Deklaracje premiera nic zysltują odbicia w praktyce. Pierwsze
tygodnie potwierdziły nasze obawy, te koalicja rządowa i partie je
twor74CC prezentowały w tampa-

rozważa plany
obalenia Husaj~

te ~blitsu u:zy lata nie rokuję
popmwywyników,st4d oczet.iwa·
nia przedsiębiorstwa na uzyska.
nie gwarancji rządowych dla kre·
dytów zachodnich w wysokołcl
ot. 60 mln dolarów. Są one niezwykle watne w sytuacji, gdy- jak
podkreślano- ,.Lot'" fmansuje bu·
dow~ mię:dzynarodowcgo portu
,.Okęcie U" oraz spłaca budynek.
terminalu _tot•.
Dziennikarzy poinformowano,
te prawdopodobnie w ~u br.
nastąP..i dostawa do Polski. dwóch
pierwszych maszyn średniego za.
się:gu ,.boeing 737", za.ł ,.Lot'" zło
tył tzw. opcję: oazakup kolejnych
dv.>6ch samoJoLów długodystan
sowych ,.boeing 76r.
Zaskoczeniem była dla B. Xli·
maszewsk.icgo Wiadomość opojawieniu się: w USA pisemnej oferty
niewiadomego źródła, dotyczącej
nadzoru nad działalnością PLL
.Lot"'. Resort liansportu RP -oj.
wiadczył dyrektor - nie potwicr·
dził wystąpienia ze swej strony z

Bułgarii
Pierwsze wybory prezydenckie
w Bułgarii wygra) dotychczasowy
prezydent2ciu Żelew, który uzyskał w drugiej turzesz,gs proc. gło
!l6w- podała w paniedzialek buł·
garska komisja wyborcza.
DruJi z kandydatów, popierany
przez Parti~ Socjalistyczną (d. komunistyczną) niezaletny prawnik
Wcłko Wyłkanow, otrzymał 47 ,tS
proc. gło96w.

Syberia przeciw Moskwie?
Syberyjska pzeu ,.l?l:onomlta i
Riesursy"poparlawponiedziałck-u
przykładem niektócycb inn)'t:b wyda-

wni<:tw-~odł~aoci~IUI"I·

lu, Syberii i Dalekieao WIChodu.
-

nafto""- ~eł, drewno. Om:zędnic
wykonylt}'Wlt UIOby oaturalnc ...,..
Jioou tllOA t)llko ci. ktltny ~
własny 101 z obszarami surowcowymi.

JCR.c:Zenil(lywhiltoriilliebyłota
kiejkonfrontaąimi~centtumlpc

Autorartytułuproponujeregiono
wi,by~.li~iutworeytpół!H»
DOal,jatyckiestany~oc:zone.Jcco

l)'feriami, jak w Jłodn)'tb dniach po-

:ulaniem,

kowanym w poniedziałek artytule
pod tytułem .Syberia pn.cdwko Mo.
me•.ObecnyfZ.\d-pia:r.eJUCU-połwip na ołtarzu swej polityki ropt

mi stanami 7Jodnoczonymi Jl&nł li~
suwerenne l)lństwa Tldaraao l Bu:t-

C%41ku I992rok\l-piszc~wopubli·

rwural.n4

lf&Di~ mi~
~ centnl~ 1 pMnocnouja!ycki-

tonooton.
(PAP)

Prezydent Gmnsachurdia priewidgje:

Wojna domowa w GRI2ji
Siły lojalne wobec usuniętego
prt'Z)'denta Gruzji Zwiada Gamsacburdii OpUŚciły jeden z K!uczo...
wych punktów oporu w zachod·
niej ~republiki, miasto Sam.tred.ia - poinformował przedstawiciel dotychczasowego szefa
państwa.
Dziesiątki zwolenników Gamsacburdii wycofały się z Samtredii, w9Zfakolejowego połotonego
ot. 300 km na zacbOd od Tbilisi i
udały się do połotonego 25 km dalej na zachód miasta Abasza.
Jednilie oddziały wojskowe
nie zdołały roZp~ uczcstni·
ków wiecu zorganizowanego w
Tbilisi dla poparcia Gamsacbur·
diL Ok.3 tys. osóbzgromadziło 51~
na placu przed dworcem kolejowym w stolicy republiki, domagając się powrotu prezydenta, którego opozycja usun~ła 6 stycznia.
Wysłane przez rządzącą rad~
wojskową siły wojskowe próbowały ~wiec strzelając w
powietrze. Jedn.a.ktc uczestnicy
akcji protestacyjnej ruszyli w kierunku tołnierzy i zmusili ich do
wyoofaniasię- podała wieczorem

tele~agru.zióska.Rzecznik.kra

joweso komitetU nicposłuszell·
stwa w Zugd.idi, Rene Kalaodia
poinformował o starciach między

zwolenni.bmi Gamsacburdii a
oddziałami sił bezpieczellstwa,
wysłanymi przez radp wojsk.OWł
do miast Poti i Abuza. .,Doszło do
wymiany ognia, ale teraz panuje
spokój.. - powiedział K.alandia,
dods.jąc: ,.Odparliśmy ich w Aba·
szy i na razie kontrolujemy rów·
nie:tPoti•,
Reuter pisze, te sprawująca
władzę w Gruzji rada wojskowa
zwię:k.szyła kontro!~ nad zbuntowanym regionem zachodnim,~
dącym twierdz.ą Zwi.ada GamsachurdU i wy~ e się zdecydowana
położyć k.resjCJQ próbom odzys-

kania

władzy.

Współprzewodniczący
rady
wojskowej Teflłi,z Kitowani OŚ·
wiadczył w niedzielę, te Gamsachurdiajest ,.skończony jako siła
polityczna" w Gru.Qi.
,.Gam.sa.churdia stracił wseyst·
koi nie mote j ut wywierać wpły
wu na sytuację w Gru7ji, bądt tet
kontrolować jej wjakikolwiek spo96b"- powiedział Kitowani dz:ien·
nikarzom w Tbil.isi.
Stwierdził, te nieposłuszne
wobec władz rejony zajęte~ w
ciągu trzech-czterech dni.
Reuter pisze., te łączność w
Gruzji w ostatnich dniachjest zerwana i dek.laracje rady wojskowej
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pierwszej rocznicy .Pustynnej
Buny" stanowiły wyratną zachę·
~dla ukrylych dysydcDtów w ar·
mii irackiej i w partii BIWI do wys..
ł4Pienia przeciwko Saddamowi
Husajnowi. Prezydent Bush wyraził uznanie ,.tl'Si4com męfnych f.
rałijczyków sta~cycb opór
rz.ądom Saddama•. l4anicm komentatorów amerykaflskjch wypowiedzi te zaznaaj4, te rząd
8ushaje$t obecnie gotów zaanptować Sl'K.Ij presitt- i taktc pewne
środki -wpró~przyspieszenia upadku władcy Iraku.
.Biały Dom- pisze ,.New Yort
Times"-bard:zosioniepotoi tym,
te przywódca Iraku jest nadal u
władzy na po<:Zttltu roku wybor·
czego w USA, na pfOIU kampanii,
w którejjego przetrwanłutało si~
jednym z tematów walki politycz.
nej. Obalenie Husajna przed listopadowymi wyborami U$Un~oby
cień, jaki przywódca Iraku rzuca
obecnie na kampani~ Busha i za.
pobieBfobygrożbie,teHUSII,in zasz..kodzi staraniom Busha o ponowny wybór, ogłaszejąc w Sag~
dadrle prowo.kacyjne ~wiadcze
nia".
(PAP)

o odnoszeniu zwycięstwa mo&llGtu.ać się przedwczesne.
Oba.IOI!.y prezydent Gnn,ii U·
wa.t.a, te tylko ponowne objęcie
przez niego władzy moi.e zapobiec rozpadowi Gruzji.• Podczas
moich rządów panowała de~
kracja i wolność, opozycja mogła
bez pn..eszkbd wydawać swojtt
prasę: i organizował manifestacje•
- oświadczył Zwiad Gamsacbur·
dia w wywiadzie opublikowanym
w poniedziałek przez boliski
dzien.nik"OieWelt"".
Według byleso prezydenta, to
nie on, lecz obecne władze gru.
zińskie zabroniły organizowania
antyrz.ądowycb demonstracji i
wydawania opozycyjnych dzien·
oików. Jest to typOwy faszystowski retim- dodał Gamsa.churdia.
Wyraził on przekonanie, it do
przewrotu w Tbil.isi przyczynił si~
były szef radziecltiej dyplomacji
Eduard Szewardnad:ze, który -jat
powiedział Gamsachurdia - stoi
za pleca.mi.ieao przeciwników politycznych. Ga.msachurdia u wata,
tenittwGruzji.niemote rządzić
przeciwko niemu, a władza rzą
dzącej rady wojskowej ogranicza
sięjedynie do Tbi.l.isi. Knj ogarnie
anarchia i wojna domowa - prz.c..
widuje były prezydent
(PAP)
Redaktor wydania

Grzegorz ŚCivrlłarskl
Redaktor depeszowy
Marek Macłą,gowskl
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Amerykański koncern
chce sprzedawać
polskie zboże
WA Corporation. która powsw koócu 1989 r. aby promoWIĆ polski eksport rolny na rynki
tała

światowe, utworzyła na początku
br. joint venture "Z ~wi~~
światowym

koncernem rolnospotywczym Conagra INC. Ta
nowa finnao oazwieConagra ffiA
ZĄ,imo~ si~ ~dzie tylko i wy.
łącznie rynkiem polskim - powiedział jej dyrektor seneralny Matthew Jarosiństi.
~
- Z polskimi pannerami - po.
wiedział M. Jarosiński - chcemy
mieć dJul!oletnią. współpra~ i
twonyt dla Polski rynki eksportowe przyjmując, te utrzymają si~
nadwytki zbob., nawet niowiel·
kic, alo stałe, np. tyta.
· M.Jarosiflskipoioformował,te
sprzedano jut pewne ilości polskiei!OtytaJaponiiijdeliodbiorcy
będą zadowoleni z jego jakości. to

jest szansa eksportu do tego kraju
corocznie od 300 do SOO tys. ton
teao zbo:ta. Zdaniem dyrektora
motna tet eksportować polsk.i
rzepak do zakładów Conagry w
Meksyku, które dotychczas kupo.
wały te nasiona :za pośrednictwem
fum spekulujących na handlu roi·
nym. Dyr. Jarosiński uwata., te są
tet motliwości sprzedaży zbota i
innych produktów do wschodnich ~dów Polski. Jest to naj·
bardziej opłacalny ekspo(l, gdyt
nie trzeba przeładowywać towa·
rów w portach i w ~u z tym
motna uiystać wyts:ze ceny dla
polskich producentów.
Dyn:ktor aeneralny Cona.gra
ffiA :zatnaczyl, te zamierza si~ utworzyć z Conagrą nową joint
venture. w skład której to spółki
weszlaby arupa młynów z okOlic
Warsuwy (Szymanów, Białoł~ka

Oficerowie ONZ
na pozycjach

w Jugosławii

i Ptoósk). Jeśli dojdziemy w tej
sprawie do porozumienia - OŚ·
wiadczył - to dro14 stopniowych
kroków motna oczekiwaĆ- wu·
chamienia wspólnych iowestrc;ji.
Cooagra wprawdzie dobrze nie
zna rynków Europy wschodniej,
ale uwat.a, te Polsk.a jest Dajlepszym krajem do postawienia
pierwszego kroku w tej ..części
świata.

Dyr. Jarosiliski przypomniał,
te Co nagra niejest fumą spck:ulacyj04, która tylko kupuje i sprzedĄjc. ~est oslomiast najwi~kszym
w USA producentem mąki i ma
nl\iwi~j młyo6w oa świecie oraz
jest olbrzymim producentem
tywności i przetworów mięsnych.
Ma tct S dutych finn handlowych,ałącznie,srupujcponad

100

finn z całego świata.
(PAP)

Oczekiwanie
na inflację

John Wil!on. australijski puł·
kownik stojlj,cy oa czele grupy
lącmikowej ONZ, wysiał jut
pierwsze dzienne raporty sekreta·
rzowi generalnemu ONZ Butrosowi Ghalemu. W niedzicl9 po
południu ostatnia kilkuosobowa
grupa oficerów dotarta do Dub-rownika i tym samym zakończooo
obsadzanicjedenastu placóWek w
nl\ibardziej zapalnych punktach
po obu stronach frontu. Pochodzący z dwudziestu krął6w oficerowie sil ONZ znaletli si~ po stronic chorwackiej w Karlovcu, Osijeku., Zadane, Gospiciu i Dub-rowniku. Po stronie przeciwnej w Sxidzic, Dalju, BarUa luce, Bi·
haciu, Kninic i Bil cezy. Rozmieszczono ich przy miejscowych sztabach dowodzenia, skąd mogą mV·
łatwiej śledzić rozwój wydane~
na frontach.
Pułkownik Wilson. który po
dwóch dniach rozmów w Zagrzebiu wJÓcił w niedr.icl~ do Bclgra·
du podk:reślil, it obie strony bardzo dobrze przyjęły jego ludzi.

proc.-tcmniqlz&,l4proc. badanych

przewidl.tic taki am poziom WU'Oilu
cen,jU.w199lr.
Nl,jbanb.iej pcsymiJtycmic Dlll·
rojcW .. Iudzie z wytszym wybztlłco
nicm, intcll&cnc;ia i pracownicy sfery
budtetowej. Nieco blrd:dcj optymlstycme -. przewidywania ludzi mtodycb i emerytÓw, aospodyń dornowycb i Ol!il6b z wytmalcenicm podsta·

..,.,..,_

(PAP)

zos-

swe oceny wyłącznic dla
sekretarza gcoeralncgo. Wg
W'CZdnicjszych,
nieoficjalnych
wypowiedzi Cyrusa Vaoce "a, oficerowie mUSlJI śledzić wydarzenia w Jugotlawii przynl\imnicj
przez 1- lO dni, by Butros Ghali
na podstawie ich donieslc6 mógł
sformulować własny raport dla
Rady Bezpiccze~stwa. John Wił·
son zapowiedział nieustanną inspekcję placówek. Jeśli jego raporty dzienne okatą si~ pomyślne,
Rada Bezpieczelistwa podejmie
dec~ę o wysłaniu pełnego kon·
tynsentu sił pokojowych, a Cyrus
Vance ruszy do Jugosławii z kolejną, szós(4jtd misją.
Rozejm jest jednak wciłt bardzo kruchy, a koniec tygodnia
pnyniósł wiele kolejnych incydentów zbrojnych stanowUjtych
jego naruszenie. Ponownie padli
zabici i ran.n~ wciąt też powtarza
si~ schcmal znucania pełnej oopowiei:!zialności na przeciwnika.
tawil\iąc

Grand Prix festiwalu w Avoriaz
dla filmu W. Marczewskiego

Ankicta~wJ)ietw

szra polowie stycznia specjalnie dla

dziennika .Rzeczpospolita• przt:z .a~ pracownię ba<WI społccmych
wytu.ła, te społca.citatwu ,podzlewallię w tym rotu inflal;ji wi~tsr.ej nit
w u b. r. 81isko60proc.dor011ycb Poll·
kówqdzi, te infll(lja będzie wi~bza, S

Nie chCiał powiedzieć nic o trwa·
jącym od 3 stycznia rozejmie,

Film Wojciecha Marczewstłea;o
.UdeczD z tina Wo1Jl06ć• ZOltli wyró:tniony pie!'WSZ4 naa.ro<14 Grand
PrU Festiwalu ł'Lim'lw Fmtastyc:z.

•

nychw Avoriazd~jury,kt6remu
przewodniczył brytyjst.i aktor MaJ.
t:alm Macdowell (.Meebmicz:na poman/u:za, . •To wspaniały mm- powicdzlal: Matdowcll na uroc::l)'lt(Jki
wroczenil naar6d w 10bot~ wieczorem. Z pcwnokl, odniesie wielki IUk<a".
Festiwal w Avoriu: (Sabaudia),
ttóry w tym rotu odbywał si~Jid: po
ru dwudl.icsty,jcsl imprtz4 fllmowlt
o dutej renomle. Wtcaor~jury

zasiadały

tak VWIC OIOblstoki świata
filmoWC&O, jak Clarlą Aznavour,
Pbilippcdc Broca, Ricłwd El!! er, Maruscbb Detmen. o Ołl'o69 rywalizowało 14 filmów - zarówno .,ci~· '
tich• borrorow,jU. i obruów utrzymanycli w at.mosfc rze clzi-wnald, niearnowi toki, fanwtyki ubuwianej
b~~

GrandPrix

filmowi Man:uwskicao, j ury dało
pi~stwo oryainal noki l niczwykłoki

przed kluyt:znym horrorem

s~~

l

wprawi~

w

przeratcnłe. Zdaniem krytyków fran·
custicb,jcsllol&Siutoocwyrófnicnic
dlaobruu,~pocb~woJ

noki.

(PAP)

"Golden Globe" dla Agnieszki Holland
Sądzić

naszych polityków
i piosenką, z dutą dozą humoru, przedstawiąją telewizyjni
prześmiewcy, autorzy ,.Polskiego zoo•- Marcin Wolski, Andrzej Zaorsld, Jerzy Kry:ruk (oa zdj~ciu) oraz Jolanta Zykun. W niedzielę motna
si~ był o t nimi śmiać w Kielcach.

Fot. D. Gacek

Włoski

sposób
na złodziei samochodów
Właściwic każdy Włoch. który tupił swoje auto w Silenic samochodów

utywanych, mot.e w tyCh dniach obawia! li.~ przykuj niespodzianki. Włos
b poliqa odkryła bowiem prosty sy.tcm, jakim posl:uaujc si~ jeden z n.Q·
~tszycli

tutejs:eyehpn&ówUodDci
IIDIOCbod6w w celu ,.lcpJizowania•
skndzlonychmazyn.GADJtcn.zwi1·
ZII:'IY z ncapolitll\sq CIJDOrt\, JUJ:zu·
pełniej leplnic pru.rejestrowujc te
samocbody: skradzione na południu,
przen:ucancqnapółnoc~u,wno
lttym~ nowe numery, skradzione na
północy przcrzucanc q do południc-

wych Włoch. Auta wystaW li.~ nast~
pnie na sprzcdat w ~-
nych salolliCb. W nocy z nicdzieli na
poniedziałctspcc;jalncpatrole

policji

drogowej przystyJJ\U4dozrcalizoWI•
nil nakuów .cłwestru picrwszcao tylli4C& Wadzionych aut, tt6rc icb DOM
wbśclciclc nabyli w n.,jlcpszcj wierze.
Prawic tyle sarnocbodów knieinic

;,~~~?.:=
I)01IlO&ło

przypadlewe zatrzymanie
pcwncao 79-lctnicao neapolitailczy-

ta, który miał 145 łi010Chodów :r.arojCitro11i'10ycb na awojc nazwisko.
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"Europa, Europa" -

- nie sądzić?

Znaj(lłjąc tematy m. in. dzi~ki partyjnym sporom,

słowem

w..,...-.".,.

łiL

445-61

z szansą na "Oscara"?
FilmAgnieszki Holland .Europa, Europa'" zdobył w sobo~ w
Los Angeles wysoko notowaną
nasroc:J~ .Golden Globe'" dla najlcpszcso filmu zagranicznego, ale
wci.ąt nic jest jasne, czy ~e
mó&ł ubicg.ać si~ o najwytszc amerykańskie trofeum fdmowc .,Oscara•, gdyt Niemcy, kraj producenta tej historii tydowst.iego
chłopca w szeregach Hitlerjugend, odmówiły zgłoszenia go do

...,OOy.
,.Golden Globe" jest czwartą amerykańską oagrodą dla ,.Europy,
Europy"': poprzednio za najlepszy
zaaraniczny" film roku uznali go
krytycy Nowego Jorku i Bostonu
oraz ok. 80 krytyków prasowych i
telewizyjnych - uczestników dorocznej ankiety ogólnob'JUowej.
Po ,.New York Times" i kilku
innych dziennikach · amcrybft.s.kicb perypetiami ,.Europy, Europy" ząięła si~ • Wasbington Post"
w artykule pl. ,.Film bez kraju".
Dziennik pisze, te podczas gdy
w USA film cieszy si~ wielkim po.
wodzeniem (w Nowym Jorku i w
Los Angeles jest wyświetlany od
kwietnia, w Waszyngtonie pokazywano go do połowy stycznia), w
Nicmc:z:ech .jest pr~.wic niewi-

doczny'".
Według

• Washington Post'"

przewodniczący niemieckiego jury, które postanowiło nic zgłaszać

. Europy, Europy• do .,Oscara•,
Manfred Steinkuchler, oświad
czył, tefi1mjest,.kłopolliwy"' i nie
pasowałby do " bollywoodzkiejatmosfcry eleganckiej rozrywki•.
Zdaniem niemieckiego proclucenta fllmuAnhura Braunera i in·
nych jego twórców - pisze dziennik- d~a niemieckiegojury oznacza, te ,.niemiecki przemysł
filmowy unika konfrontacji z ludobójczym dziedzictwem swego
kraju".
Tom Bernard, wiceprzewodniczący amerykańskiej firmy Orion
Clasics., która jest dystrybutorem
,.Europy, Europy"' w USA, nazwał
-decylj~ niemieckiego jury "szokującą•.

,.Niemcy nie chcą. 'teby rep~

==~temat"-powie,.Washiogotn Post" zwraca

U·

wagę, te jeszcze w zeszłym roku
kinematografi~ niemiecką reprezentował w konkursie bollywoodilim film o młodej Nicm~j

kotowanej przez l udna§ć jej fnias..
ta za to, te napisała pracę o tym, co

robili niektórzy jego mieszkańcy
w latach Trzeciej Rzeszy.
.,Jednak - pisze • Wasbington
Post"- zdaniem szeregu niemieckich retyserów filmowych i komcntatoJÓw było to zanim 7jed·
noe2.enieNicmiec ośmicliłopno
mysł fdmowy do wystąpienia
przeciwko obrazom ~wi~
nym z.qładzic 2ydów",
,.Popnednio - cytuje dziennik
opini~ Braunera-niemieckiejury
nie mogłoby zignorować filmu,
który osiągnął w USA laki sukces.
Obcenic uwatąją. te nikt nic mote im mówić, co mają robić".
Amerykańscy
dystrybutorzy
filmu i Brauncr starają sią ominąć
przesz.k:odę wzniesioną na dr~
do ,.Oscara" przez komitet oie.
miecki, prowadzą k.ampani~, aby
skłonić członków ameryk.a.ń!.kicj

akademii sztuki filmowej (decydujących o nagrodzie) do 7.iłoszc.
nia ,.Europy, Europy"' do nagród
w innych kategoriach nit dla ~
lepszego filmu zagranicznego, takichjak: dla n~lcpszego filmu, za
nąileps:zą retyseri~ czy najlepszy
scenariusz.
()zloszeoie nominacji do "Oscarów" lliSiąPi 19 lutego.
(PAP)
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U:~twanełatapracyw.tutbKhapec.jalnycb.Twarznie

wyrWJ~okze&o.
-Ci~Ji~pulkownih~Wttenhl&cn-podszcdłdoniqoiwy·

~ręki'. -Poinformowaoomnieowuzym,owuz.ej ... -s:r;ublebwi}fodpo-

wicdniqołłowa- o wuzej propoz.yc;ii. GeJleiW Kaa.usr.ew miał z.utrzeteniL A·
Je,jak.llyszdilcle.atat.cn:a.Janiemamta4Dycb z:all.IU;te{l.

Wii.enbapn uWJeao dłoń. Byłazimna itokilt.L W oc.uclJ aeoetala. takamo jlk • ocucb GńbOcunki nie IPOfiU'Z.tłł nic. Nawet c:zmwoay blasi lampy
pił wnleh,jUłwiatlo•caane prz.ezc:z&młddur; wv.cebhriata. Oczy Mk:ze..
woja były dokładnie wypłukane 'l kolorów l uczuć, i przypominały IDOI'7Ą w któ-

=~;t~-~~~=~JP~::.r:=::::=ru'"!
z zatrolbniem w
te to

I!J pierwli., dziJiJ,j

Kostuszcwm6wiłby

JłoGe,

WSZ}'Itło

p17.CZ bUIZC na lłollcu, rozumiecie Wikenba&Dn. JlfZCZ burze mqnetyc:me, niemal w tym samym czule Griboczcnko i Mk:z.cwoj dostali tat.ieao zawalu, te nie
spo!Ob było odratować. Tylko, te wtedy on, Wikenhqm, td. nicspodziewanie
dla WSZ)'Itkicb mllrlby na udar JerCL WllenhqetJ uśmicebn.ll sit. Wyobraził
10bietl'ra~ wWaBZawie. Nowa numeracjaeblał.abypnezkilt.a dni,niezwa·
t.l.iltC na zdradliwe promienie ałoDecme.
Cubl wresuie, kiedy uprosą 10. by usiadł. Narazieatali we trójt~ blisł.:o
si.ebie,jllby dopiero prl}'IOtOW)'Wali l il'do llO'ftj l)'tllaQL cniyby na Kremlu do- wi·
edziaDo IIII'. to tu lloM i gdyby dowiedziano li!'. o czym teraz myłl4, musieliby
~wtejJ&IDI:;j&ekundzie. lt.atdyprzyai~by,teniJdyniemałichnaz.

wisk, a co dopiero ich samych.
-No włałnie- przerwał milczenieMicuwoj.l atartl sil' uśmiech~, choćjo
lO uśmiech był tak samo martwy jak twarz.- Gdyby wiedzieli. Papierosa1
Mlatjutoddawnaoc:bcąnauczypt~dymu . Zadąpl41:si~.Jł~to. Niepyt.ał

o nic. Czekał.

-

Analizowaliłcie, pułkowniku

wojn;: irleto- amerybMbl?

-T.U.- Wlkeohqen powłe4riał to ciebo, od nieebceniL

-Kiedy analizowałempai\ląpropozy*przypomnialemiQble ~ OOW-\kOD·
oepc:K wojetJn4. T;:, klón. po wojnie inctiejjest obo~p. Nawet wu:z mi·
nisterjll niedawno &k>sił. Potój zapewniaJ l! nie llilne annie, lecz l)'llem bezpie·
czdtstwa.-Czebłchwil~aleWikenhqecmilczal.-Co._azieieotym

admirale?
-Nic-Wikenha&ensmat.owałjcsl..czeostr:Ydympapierosa.-Nic-powtórzyl .

- Jest dla mnie nikim.
-Ale- Gribocz.e:nt.oclleial mznaceyć IWQj11 obealoAć , lecz Wlkellhqen prm-

""'·

-

-lhdury. bdnelle.Niematad.nc3 władzy. Wtym~uniktniema wladzy.
Ten krł,i przypomina burdel, a w burdelu rqdzi burdelmama, co wale nic ozna.
cu., :te bunteJmama majaqi władze;.
Burdelmama pilnujejat i tomu dJt torzystnie dupy.
Micuwo; tym razem zaśmiał łlię: cicho. Słyszalnie.
-U nu tak aamo. Mote tylko inny W}'ltt6j bunleJ u.
-Kwwyątatlcumcwtatdymbutdelu- Wikenhqen pt'ZYII4dlł•il'bielej4·
oej smutcc dymu. - WJ1itr6j nie ma :rnaczeoia.
-A eo pan teru robi, pułkowniku?- Miczewoj pn.estał !li~ jmiać,

---··

-Co?- wjeJO &losie Wikenbqeo llllysuł ledwie dostneplcy dtwlf'kzdzi·

wieoi.a.Włlłfjatro~si~eień. -WJpOmnienia1
-Tak.Zp~o6ci.
-Zp~aici? - iDiimiallsi.~WI'Q'ICYrazem. Tymctwakttl}'ltycmymłmio-

cbem, w którym nie motna UJłymt ~ci.
- ~n.ale:tydoa.u-powiedzilłckhoGriboczento,niep~się:
hlitł .
podsu~ Wit.enbqenowi popielcic'tt.I'A t.iedypsil papierosa, pomyŚlał te teraz, po tym mało~ bleblanlu
~ ~ nmnowy włakiwle. Ale pnede """ltim chciało mu~ jeM. Cbołer

-No to kolacji? Co?- Miczewoj

Diecbcllłomusi.;:~ .

Griboacokoodsu.n4łeic:tkll, demnoczerworlllxułooi'. Nie byłouoi.l!otna.
Były lllU)'Yt'DC drzwi, % otdob04, połytk\Uo\C\ llU'OCZil4 c:zcnrieni\, t..la:mq.

l kiedy Griboczenio ptworzyt te drzwi, WW:nba&en ujrzał pokój Diaay
byszal:owymłwi.alłem, 1 byształ~łwiatłolało li!' na u.stawionyst61:. ~.
kawior ,osuyai, krewetki, bomu}'. l wiiJOtne płatyazynki. Banany, winopooa, a·
n.anasy, melony l owoce sranatu. Mię:dzy zaąat.ami pię:ł}' li;:" Fil' butelki
,.&mimiiffa•, zai mi~ owocami przysadziste, dute JR;yby szampana połylki
wały ptt)'ID&Ionym.i kroplami rosy. J przeuetunde,jedyoie przcuekulKil' Wi·
tenhqen upomniał, po co tu prqjc(mł. AleJdynobil Jriento'EO' trok tu kryształowemu światłu, nie widzitl jut: :wtawionqo atołu. Byt Ikoncentrowany do
tych granic, u ttóf\ cz.ai sil'~ Popat.nylqtem oka naMicz.ewo;L Griboc:zcnki niemósl zobact)t. Zoltal: t:rot w tyle. l z.obac:lyt,~ Micze'I'Oj, W samo
jak i on, ~e jakkinina na syberyjst.im mrozie woda.
Niebo rozłwietlał jllł sury bruat, Jdy 1rl"'Cał do botel\l. Moskwa napływlla
swa. brylata i opUSWStała. ,.Mcrcedes" 1Uil4f szybko wymiecionymi ulicami.
Wikenbqen roz.lutnial: ~ po1f'Oli. llo'tpio\ł kOEWę.. poluz.o1nl m.".t. Dopiero teru. poauł WJ'Pil411'6dt.l'- Wypili wnójk;: aterybutelkl ,;.anirnoffa•i to
nie była, OCZ)'Wi;łcie, duto tylko te butelki miały pąjcmno6ć 1nJ czwarte liU'L
Kierowcaodsun4łp~SZJbl'isurywistr~lię:cbłodluafaP4podko
~l~

Outowy,iltu kOII'ZlOWlłoao, by nie p~ oczu,alewiedzi.alteJdybyto
uczynił, tietowa llllUilłby Fdłu&o bu~ pn.ed hotelem, a dla Wlkenhqena
byłobytou~N"IJdyniepD%Wilai:IObienadnemkl'wpociuu.,wł.ad

nych publicznych mlejtcaeh. .Jeśli miał przymknif'le OCI:Y, to wcale nie omaczalo,fdpi.
A teni wiedział,tez:un4łbyllllydlmiast.
Ra2; jeszcz.e pi2)'JIOIIllli.l lObie l.d&Die po zdaniu. Sło..o po llowie. Zapami~
wszystko. Pamitf mial doatonaq. Po .la1acb.twicz.e6 doprowadnłjlj dopeńekąi.
Nic miał lll,jmniejseych ~tpliwołci, te coł ukrywali pncd nim. Jaqt nilll'tbyt
Wltn4dupcrel~icoś,oobytowatnenaprawdl'-besz14.z.dz.iwiłbyaię:,gdybybyło

inacuj. On letnie m6wił wszystkiego i oni wiedzieli o tym doskonale. W tym

IPQrcie ~ytnia pdatli-.raić przypomina do.zlU'dz.enia wyp.rnianieł®at4pobu.

<'*l

IUHJ aie ~
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ZblpJew
tomendant
Hufca ZHP w Radomiu, jest roz.f:alony, te nie ma dobrej współ
pracy ze ,.Starówk4"': - W marcu
ubiegłego roku ,.Stalówka"' l!:osta·
ławłączona do struktury ZHP,jako zwi4,zek druiyn. podle&tYcb
hufcowi. Wyglądało na to, teruch
ha.n::en;ki w Radomiu sił" %jednoczył. Rzeczywist~ ~ si~ jednak temu pn:eczyt. Nie mamy
tadnycb stałych kontaktów. Harcene ze .,Star6wld"llłe ac:zesb:lk2lt

cielnych. Nic wszystkim to widać
odpowiada, bo ostatnio drutyna
ze Szkoły Podstawowej nr 21, PI'O-'
wadzonaprzez dh. Ił:ted:ieao, od·
l4czyta ~ od ,.Starówki" i działa
dalej w ramach hufca..

Złelulab łtp. Na"....._ rękę (co
jest apn.eczae :tle Jbtllte.. ZHP) ·-

nowy ze .Starówki":
-Od innychdru!yn hufca rótni
nas pojmowanie harcerstwa jako
idel Chcemy aby bylo ono takie
ja.t.:uswoichkorzeni-zews:zystti.
mi zewnętnnymj atrybutami i
al~boq pracę nad stl'On4 duchową młodych ludzi Prowadzimy
np. odrt:bne dJutyoy dla dziew.
cząt, odrę:boe dla cbłopo{)w. Poniewat ich konstrukcja psycbofi·
zyc:zna i przyszłe :udania tyciowe
są inne, stosujemy odmienne programy i metody wychowawcze.
StarlmJ się realll.onć. ftiJS(kłe
paakty llan:mtie&o leblop (ap.
ltarcen aJe pije alkoWa, ale ,.U

roc:z:aeco obml letaie&o od ..t.a

t:%1

~o!'::ś~'"'=:;

..._.., . ,...._
"1fsze
ę-sblł

de

doł~Du:sowaaie ałliello

Rl.łc:alybaftec..Wruałtt.
mlołtz:ld x Jaarca ~au!lab po-

nłeU

prawie pelą odpłatDołt :a
lebli W1JOCZYDCk. • d • ,.&aniwkl" mleUobóxllle.-.JzaclaruM. Cą
to spnwłe411w? Tym bardziej te
,.Starówka"' nie wynUnia si~ jakimiś szczególnymi osi.ąani~ia
ml w pracy wychowawczej. Według ostatniego spisu b.an:erstiego, " Radomiu dziab 70 ~
lwcenklch l mcllo",.dll - oPte•
l,S tys. DK:Il6w,lweti'.I:YIInltrU.tcri•. ..5tuft'b"••b~roku
HCZ11aStlnaf1LDo1mdala91 pozostały dwie QU. llll wWo.o).,
~ w szkołacli poUtawo",.ch nr 31 l 39. Ubolewam oad
tym, te Ruch Odrodtone&o Harcerstwa zanika. Przyczyn tego 7jawista nalety upa~ w działał·
ności programowej - spłycaniu
idei barccrstwa. Instruktorzy
rówt.i"' ogranicują jfl bowiem do
kultu marszalta Piłsudstiq;o i
uczestnictwa w imprezach koś·

.sta-

lłni'ZIIw..t.llltjtcetlb~·

kldl. Ak pmrała td -

.z innymi. w pozytwnym sensie.
-Statut ZHP określa~ organi·
jako wychowawClJl. patrio-

zacjł"

tyczną, wzo~ sił" na uniwerwanołciach etyki chneścijańst.iej. Przekładając to na j"-

salnych

zyk praktyki",....,.. aleMideą MpowłMaJe .....1Jf praz kalty1rowułe 1J'Miydf laisteryCDyda

•P· przez obdM4J: rDCDicr b..",.
OtłdzlaNw .U u Plolmrym Połta,

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

l JuJiau

lliofl-~ 10 ~....._

poą• (w 1989 r. abzała się
,.Włelkopebb•)zpluo....qaril

_
_ . ._
_(f __

K5iąt Wielki.
Charszni~ R.lcławicc i Koszyce
oraz rezerwaty przyrody ,.Biała
Góra"' i ,.Kwic"'. Przedstawiono
n:ut dawnego zespołu kluztomego botogrobo6w w Miechowie i
rysunek pawilonu zamkowego w

i m.in. Miechów,

~u.
TtlcsiążJąwartoml«wdomu, bo
i"fomr.Dl;}~ jak/dr prdino

sq w nit)

JZillcoć~~awetweneyfclopfiliach.Noi

trzt!baczdcabroprztwodnikpt.•MJJtopot.rlca półiWOio- UlduJdnia", w
lct6rym opisane bqdq WQ}. kieltdde,
nulom.fkJe f aptochowslde. (Ca)

rffake

pnllr'UH'IJ~ l ",.......cze. Sęk "

.,._..,, ...........,......,•• lmy
chcemy właśnie tak- rywal.izowat

_

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

aec:ą~W

-

ma., z

allil wiele ...w.tyda

J-cWI Hucertlwa l łl.rao ... ,...

--~-

. . . ,...~Pewnie,
te nasze ideały q trudne do realizacji i nie t:atdy potnfi im sprostać,alellie~~.

NaasalłMrtłpi:QdtoG:Iok. I OO

-~---·-

..,.. Jedna, z Kowali, faktycznie
nas. ze WZ&Ił"du

odllłCZ}'ła sił" od

_._,._

na trudnołcl z dojazdami do Radomia.
- Jeśli chodzi o n.as;ą wnod.zielno6ć

finansow..,

..... . .

wyjaśniam,

alzllalca,ltak-.Mtłla ... fud'llSZf. Czy mieliśmy siedzieć z z.a-

.,ułlkcrnlo ~au

~.Opisano"62kmterenu

tMkll

truktor nawet skrupulatniej powiJJien przestrzegać usad moral·
oych, które ma przekazać mło
dym ludziom aby odd:ciaływać jut
iB.Dlym pn:ykładcm. Ateby oasi
wychowankowie nie stykali się z
odmicnnyrni,.przykład.m.i•, izolujemy się trocb" od innych. Nie
znaczy to, te chcemy Sil' -.yłamy
wać z ruchu ZHP. Oł»eeay stallit

........... ,......_. __

14 pne-a.D:4w fO recJoucl
PobtL Ta wspaniałe pnygotowa·
na publikacja kosztuje dodć duto
-72 tyS. tł-aleza to na 606stronach prezentuje szczegółowe informacje o dziejach, środowisku
naturalnym i obiektach wartych obejrzenia, a znąjdujących si~ w 4
województwach: miejskim krakowskim (ta.k:t.e Kraków!), tar·
nowskim, nowosądeckim i bieJskim.
bło-J kaDit. ~

•

- RCMizke usąda 1aaromJ "

testuula o ~uoWzldal

Książka

Orłl6lklep

czesłałc:ą

dodo!

"'1Mtk6w -lwurz
bdtnaktor.Uwat.amy, 1e ir,s..

f11ollła) łUt bu

dla turystów
Wr..........",...,-b'"
,..,...
_...
Nonerta

jokll~J-1-~

łotonymi ~kam.i? Zorganizowaliśmyob62 niedaleko Radomia, w
Starym Młynic k. Przytyka, aby
bylo taniej. My nie porywamy sił"
nawyjazdywl6ry, czynad morze
jak inni. Drił"ki temu niektóre
dzieci 2 ubotszych rodzin DlO&łY
wypocząć z.a niewiei q odpłatnnł·
ci4, lub niemal za darmo. Zres:zt4
trudno wymapć od nas - wieloletnich io.struktorów- abyśmy we
wszystkim podporądł.owali sił"
hufcowi, calr:jak inni 16-lctni drutynowi. Tya baraleJ :Ie ~
łw'Wo!Młt, lt olftta ll.Jc:a jelt

-Otl

rMakdł:

Nasi rozmówcy .z

hufca i ,.StArówki• podkreślali. it
niekłóą lił", 1 tylko rótni4 i wyratali nadzieją .owocnej współpra
cy•. Dziwne, 1e skoro taka wola
istnieje z obu llrOn, nie ma&ą si~
ooe dogadać bez niedom6wie6 i
nieporozumień - a czego im serdecznie tyczymy.
(ws.)

SŁOWO

NUMER 17

"Słowo"

10''"··
Niewfmt dolc/adrtle Ue Wasjat

.

wyrruilem

nlerz«n~le,

Moorraflizatorzyzorganjzlciqdom
dzl«::uu dla wszysllcidt dzi«i nie
chdalfYclł.

r .......

Gdńd".,......

ktJtzy-przyp.mł.)prób~llasad'

nąć o /Id UJm slłll«< wstecz..

Nap/sol hn rucr,ywlstq prawdł

o ludzladi.Jctdrzypowlrtlłi być łudź·
mi odr6inlqjqeyml sił od prudfl·
lfYch, a}ftlnak r,Jazd ten temu UJ·
prua;yl.
Ja osobUdepopleram Pana. Pa~rle rrdalctone, aby przedstawlekIom tąo TJou}u, kt6n;y po4}fll to
lwzprawie poodbiDPć dyploMY
{..J, aby ~tle pst~ li dobn!p lmlrnla
młodych 1 rouqdlf)ldlldc.arzy.
W poprzednim vlaflhl mole Sił

..SławoLłldłlz U bm. (nr 1/)ttPilbllkowalo elaborat Zllt,ytuloWl·
lfY .List otwalty do ałonlców Partii
r. podplsoJtY przez. Zdzisława Zo·
lewskląo, krdty zawiera ewidentne
lc/amstwa, m4}qa na ~lu ,.,-~
rzenle fllrprzy}azrtQ ormofiny ~
kół/Idero Pllrtii.X"'StonlsiOWIIJYmilukląo, wicelldero J6rda Kossedcląo.}tJk równ/d Nie} 11asz(}
Partii.
.Ustu otwartego• Z. Zolewski~
go ilo drlJ nie o~malnlkr u zna·
ll)ldr mi czlonkówpartli..X"', dowkdzlalmt sir o}ąo lstnlerriu dopiero
zpubllk4QI w .Siowk l...lldu". .,Komitet Orrall/uJcy}lfY Portli ..X"' Frakqo PoJskD• jut mLłtyflkliQą.
Zll/ctótą layJelit(Yiko Z. Zolrwsłll
Jqo osobiste 11mblqr, 011 td ()'lico
jest pod tym ll.Jtmt podplsllny.
Z. Zlllrwsłrla/e jot alanidem
portli ..r od /H Nadrtł!YC'Z4/nąo
XO"'T'Ułl. /ckdy to odpadły od lłtu
rrlqof4dane demen()' tlzialąjqce
lłll szkodł naszQ partii.
Ust Z. Zll/t:ttt$lckJazmvlno le/o·
ltU1WG w kahlym .rwo/m purrlcde.
Ptosll,ffe"fY tylko nqjwalni(/sze z

ak zwn:Są

ltoaor,jrHIJuautrriQ~tąotJo,zdłll

(mlaktorów). ale dopii'To Pan odluyl po długim c:z4Jie, te 7,)tud (1~

PlnfgłfbokoobutzaiO'flap. F~

Jiluo Kuźmf l rnlaJu;Jf .stowtJ 1...11tJu•. Jctdra opublikowała 13.1.1992
r.}ąo anykllł .Rftłlity bezprawia•.
XatąoryczlłleŻ/łdamsprostowaflla
kłamstw i pruproszeni/l wszyst·
kich. Jctói)'Ch p. XJdnu1 obraził w

swoim tJttylode oraz wplaomla ()'hlłmt flawiqzlclkwol)' l
na rz«:: PCX.

mllł zlo(Ych

Nle}utmtomusemaniprzyr/łl

put

a jediUJk twlmht. te

Istni~

..x·

thleck4111

SpodzlewoM sif, te p . Xuimq
zq,Jmie slf prokiltatar UJ utyde w
do ustawo'ltl(/ ~pnun
UUJt ldcorzy okrdlńt ,.ltlpolaycr 1
.dyletand·.
Klanutwrm}rst, te kkoru z Izb
lduJnlcich l Ideorze dobru sllliqq
poqet~tom to dwie adrfbne pupy
ludzi. Jutem Jlftłlllfl. te mimo podpruzad p. Krd"ff' Ideone nie~
dzielą slf Ił O młodych l statydt 110mlcqjqQJchmlodszymkoddcJ, kr6'Y p. XJdnuJf•l .rzyw/1 olad/11 jako
lłllnkbny. H11nldJny jut lłie koddu,l«::alfYhd p.KiliN(vbroniqQł prawa do zob(lonla.

stOSłlllku

•

~~-

KC PZPR Józda Xossrddt~o J}ąo
w olcrrsltPZPR-owJklch rządów a·
~mowany l skazorryna karf wltzlenkJ zo przynaldrtoić do tqjrręj
OfJonluu:il o narwic U,a Narodowo-Demokratyanll.
RN4/0

Ad3)NamNadzwyaqjnym Kongrule Partii
nie leJo Inny jok
nasz lldtr S. 'l}>miń.rkl. wsparf)l
przez wlfluztńi ucztstnik6w konrruu, obronH nasz do(Ychao..sowy
stlllllt.. któty jut cJryba nąJbtudzltJ
dtmolaufYaJJ)'m Jtllhlltm wPobr:e
(}atorr wzroroWOIQ' fili SIOliiiOch 11·
M6Ykiliuklch pattli 1/~rtarlDii

.z·

skldł).

Ad-#) Te11 punla listli Z. Zalewskiegojat (Ypo_,.m bniiowodowym
pom6wloritm wsty/11 stallnow.Jiclm
!.mówlo}llkidtJrulwnrydlpodq..
rzolł)ldt korrtaktodt nie ••iadomo z
id~

..x·

dzlalaifloićiwladczyfakt,

•1 1]
·•

te był on

~ Na~yehmiast zsłas>Jii

r:l

~Itlłlfflbki.

-··-___
pojuli

.".

J~~któnlbhlnaa

•

WdllkJd!8-li.XI.I991

r.-lfVIłlld

podplnlłl- byłiJifV w:rundblffl .,c~t
aldtloWW~Wz•fłł~MoMJ"naJGtl«.
łqK-dfCJrorqpiZHP. ,..,..__,..

dtakiPflewldywa/rwialuutleBIDtpł~a·

lł'1{lo.xi.91 dtJ,odz. U) lmknH'fYI»"

.,..,., Wied11łll (j. 10. Jl.x1.91-przrz:NJ·
CZOII)'Ił0po%Mt!kmilut4. Wl'lllfftldl
łwllltkztfibhii'OI'/WiotakttuqwwJtlłu·

ClUilłlkomlt!lild~alłitikolaqfiO.D.91r.
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popełnioneao włamania.

W taz.ie potrzeby s~ si~ oawi4Z8Ć kontalt ze swoim
dzielnicowym i informuj go o istniejących za.
aroteniach w tej dziedzinie, o złym zabezpieczeniu drzwi i okien domu i mieszkań, o za.
niedbaniach w dziedzinie ochrony mienia lokatorów ze strony administracji Twojego domu. W wypadku dokonania włamania w Twoim domu s~ si~maksymalnie pomó<: policji
w ustaleniu oi.oliczoołci przest"pstwa i sprawOOw,m.in.przei.aząilłCfunkcjonarius:zomswo

~/lepf't:zattłl',ji
l..obbujhrtii.x"•~

".nG~t

n>Jblit-

=~os:j~~~ic!d~;~o=:

go lub

je spostnetenia o zauwaionycb zdaneniach i

okłamani.

..wo.. ..,....
Wycieczka do Wiednia .........

PRZEaWXO WŁAMYWACZOM
siadami, uwat.Ąi tat1e na ich mieszkania i dobytek. Podczas nieobecności sąsiadów zainteresuj si~ bliiej .odwiec.t.ujlłC)'Ml• ich osobami
.obcymi lub mało ci znanymi. Starej si" ustalE
p~ hałasów: pukania,stukani.a., h.alaśli
wqootwieraniazamków- w mieszkaniach połotonychobok, ale tet nad l pod Twoim mieszkaniem. Wespół z komitetem blokowym i osie·
ellowym oraz z samor24Cfem miesziańo6w d4t
do tego, bY orpniz.oU jak DJ,jleps:q w tym
wza.i~e pomoc 54siedz4 Działl\icie wspólnie. aby w Wdym bloku był zainstalowany
sprawnie działłJ4cy i chroniony przez. ws:zysl·
kich aUeszbńoOw przed zepsuciem lub miszcuniem, automat telefoniczny. Podejmuj<:ie
tówniet starania o uinslalowanie w domu domofonów. Twórz razem z sąsiadami i miesz~
tańcami srpiednic.b domów (bloków) spotecz.
oe komitety samoobrony chroniące mieszka·
nia i mienie prywatne (samochody, piwnice,
działki itp.). Wskazane byłoby, aby te komitety
orp.nizowały i utrzymywały dytwy (najlepiej
w zespołach dwuosobowych) w miejsuch nsjbardziej zaarotonych kradzietami.l włamania
mi, szczególnie w miesi4C8.ch letnich w czasie
nsjwy1Szego ich oasl\enia. w godzinach 9- 17
oraz w porze wieczorowo-nocnej.
~Współdział!Uściślezaospoda·

.S/()W(JJAdłl•zostallprztz.Z. Zal~

wskirgo

KONIYNU\JJEMYPOIJCYJNERADY

~Współdziah\izawsześdślezsą-

rzem domu (dozorcą) w celu upewnienia po~i ochrony mie&l.kań. Sl..an\i si~ wptyruF
na dozoą, aby- jeśli tego nie robi- zwracał uw-n na obce osoby ~ si~ na klatkach
schodowych l w pobliiu domu l aby dbał o ał
wictlenie klatek i korytarzy, a tak:te zamykał
wyjścia na strych l do piwnic oraz drzwi wejściowe i b~ domu w godzinach 23 -S.

lłlldzywall,jn11 prokłlrgtorg J~tlt:

rgJnezoRPw}4osprawle}otwlaJ..
nlew Sąthle Nqjwytszym (RN l 6301
SJ/9l). J11k. wysolco oornkJły· wł 11duPZPR dorobd no liko.,. J. KtnHdciezo Jwloda:yt tlt()Ufakt, u w
olcnsk Jlrdzrwll lllmlt:llno mu 01'pnlzowt~flle 14/nt:to zwlązb. ma)qctp nil c:rhl obaleiile sil q kDmuni.r()'alł~ łlStroju, UJ m pazi/a
nawetkara Jminr:L
Do RrJHraentor;ll Krąjowtj Portli T, na.kf 11 Kon,ruir, wybrali J.
Xo.n«<cląo łlC:UtniQJ kongruu
zdeqdowanq wltlmoJdq f/O$Ów.
Do RepnuntaQi Krqfowe} non(}
partii, nikt nikogo nie fiowoląje,
(rtawt't lider 11/e ma takich uprawnień) tylko wybloa kongres - o
czym Z. ZalewJki dobrze wie, gdyt
uc:zutnlczył w 1kongmoch partli
.X".
Wyndllflt)' tal, te czyitinicy

.

_'y:J~Ąoź~.--,

}IUUU( ~Lidce

D;Ych kongresów zopadaly wltknoidq głosów, nie mogły WlfC Ich

Ad6)0tym}llko«nlaływłlldze

Ad1)Na l ?Jazd Xrąjowyzopra·
SVJI wszystkich członków KGmiltt
Zalo:J;ycielsk/ Partii~ {patrz List
nr2), zaJ lła rtastymedwa leon·

Xllłm.ttwm Jnt.. te abotQo )nt
ftd:yrrymspoMJbml łlniklłlfdD)az
ru wlfłcsz40 zła. m)okie widocz.
~tie IIWCta p. XllhruJ. .. urodurtie

pol(jqć}aldd ..,n1pkl dywtrry}nr•.

wylqcznle lldtr poTt/L Uchwoły no·

juzcztnleLłtlflala.

sif O

tylftprukoltałwystarr:z:y 74jruć do

enoll:lopftlll.

W sprawie listu
,,Do czlonków partii X"

ITe.QI~pmtlłtatjokrqjoWG,nleza.J

Adi)Partla.rzostlllozor(jut·
rowDna dopiero /3./JI./991 T., o
czym Z. ZAlewski dobne wie, jur
wltcklamstwemstwltrdzenlt,Urozw6) partil.r m6rl być .zablokowarzy•w/111 1991 r.,gdyt MIÓWttll.ł

1/f OlłO skodyjlkqtłYJł. f.lby

takle pq}fde .eykD IdcankD"I da

Ad5)Aktiq rrj6trr:uilpodpls6w
poplerqjqqch listy kandydatów do
Sdm11 portli
w ostalllldt 4
dnilich przewldzl4nych prztz. ordylfOtk ,.,-borrzq klerowal J6zdCiu·
ruJ(po wyjddzieS.. 1}1mi;,sklq:o do
Kanady)- mial on Zll/«eflle S. 1}mlluldąo re}tstrowanla list w kolqlfYch okrrgach _,. borczycli (patrz
.Gaura WybofClQ• z 29.VUJ.J99J
r.). Sam bylem ŚWiadkiem rozmo,.,-, wdniu29.Vfll./991 r, wlctdrQ
S.'fYmiirskiWyraitliepoltdł J. Ot~
nulowl doprowadzenie do ~utra·
rjlllst w kolęjrrych 5 okrfgadt.

nido.

WYDZIAŁ PREWENCJI
KOMENDY WOJEWOOZKIEJ POLICJI
W KIELCACH

czytelników

Rewiry be:(J)rawia
C:i:;ttl}ącpa;,skl artYkuł .Rn.·Iry
lwzprawlo • doszedlmt do Wfliosh.
U Jan jut mlaktormt rtomull-

STRONA S

LUDU

. "ILII• :\1,1.,,1

faktach przed zaistnieniem przest~pstwa. MoM si" one przy~ w bardzo poważnym
stpoiu do wykrycia sprawcy,jak to zresztą potwle~ą wynW wielu bada6.
~Nietolerqj w swoimdomu ist·
nienia melin pijackich, skupi-.ilłC)'ch alkoholi·
społecz:neso przep~ przy okazji spotywa.nia aJ.
koholu i nieleplnego nabywania go obserwacj~ i wywiad złodziejski o mieszkaniach 1 majdujlłCfiiJ si~ w nicb mieniu.

tów i inne osoby z marainesu

~Ubezpiecz swoje mieszkanie,
aby w razie włamania zrekompensować poniesiooe straty materialne.
~Pami~,1e ani policja. ani są·
siad nie ustrzegą Ci~ przed złodziejem i wła

mywaczemjeśliwyWeszw~~powa·

niu nieost.rotnoić, lekccwa1en1e i niedbalstwo
w ubezpieczeniu i ochronie mieszkania i ma·
jątku.

~Jeślitoczysi~jutdochodzenie

śledztwo w sprawie o tradziet .z włama·
niem do Twojego mieszkania, powieo.iend
wiedzieć Czyuolniku, to P'"WO ....,..tuje Ci
motliwo6ć WJSt4Pienia w postępowaniu kar·
nym w cbaratter.ze osb.r:tyciela posiłtoweao.
Uzysklijesz w ten ~b mo:tli~ ~
10 uczesinictwa w ~powaniu karnym, pomapaz orpnom procaowym "Jl'OlD8dl.Cniu
dowodów~ i pi'ZJ'CZ}"Dil:st~ do
szybszeao w y b y c i a -·

lub

SŁOWO

STRONA6

NUMER 17

LUDU

W ,,Budopolu"
BIZNES
Zmiany w opodatkowaniu Spowolniona prywatyzacja
działalności

gospodarczej
podatkiem obrotowym
1 . -oddnlo 6 otycz-

-

1992 r. opodatkowano podatkiem obrotowym produc.nnł8

-mydła,

puty,

płynów

do pra-

nialCZ)'łZCZtnia ... (SWWI322-I

do S i 1323-4)- stawką S proc.
- soków z owoeów cytru50wych- stawką 20 proc.
-czekolady, wyrobów czckola·
dowanycb i czekoladopodobnych, kakao, wyrobów w polewie ka·
kaowej, wody mirleralncj, uty-

wck-20 proc.
-sumy do tucł& -30 proc. papierosów- 6S proc. i wyrobów ty·
toniowe- 40 proc.
2.-oddnłol ......

nie br. ~OWMno..,.. 5
proc. nieklóre Ulług~ kt6re dotychcz:u kon:rsWY• zwofn5.nia, stawką lO proc. spnedat napojów alkoholowych (bez wzalo·
du na uwanolć alkoholu) w uł·
ładach pstrOnomicz.nych, podwytszonostawki podatkowe od usłul polepj,.cycb 01. prowadz&.
niu aier losowych. Wybz usług
podlepjfłCycb podatkowi obrotowemu opublikowany jest w
Dzienniku Ustaw nr 124 z 1991 r.
Ponadto szczegółowych informacji udzielają WSZ)'łlłie u~y
skarbowe l Izba Skarbowa.

Biuro Maklerskie
"Do - Centa"
w Kielcach
(tel 464-69, fax 435-63)
OFERUJE
Art. prze.,alon: radiomagne-tofony dwukasetowe fllDl)' .Hyundai" t compact di.skiem 1 .700.000zł, półtrampkicbińskle-

4S.000zł.

Japo6ska firma ,.Sony" wypwiel-

rodukowała mlnłaturowt:l

_.-·-·
---3. Poc:z.tliWIZY od dnie 8 etyc%·
nie br. wprowedxono opodaikoWIInle )ldna.t.k ł'll nd~

.

nłone

Sama kaselajest wielkolei :maczka pocztowego- 30x2lx5

mm.

Nowy minimqnetofon, o zapisie cyfrowym, znajdzie sio w
sprz.edaty w przyszłym micsi4cu-.

"'""
'"""'
oliGialnJ
tunNBP

"''""'

4. Z dniem 1 Jutego br.

apotywczych takich
jak : bekoD6w, szynek, ~lin i konserw, 'mietany, mula i napojów
mlecznych, pieczywa ps:z.enncao,
opłatków, pieczywa półcukicmi
cze&O, wyrobów ci.ut.karikich,
cukru, Jillłkj ziemniaczanej, przelworów z suszonych ziemniaków,
marmolady, powideł, d1.em6w,
plaretek, przecierów i soków owocowych oraz DApo;ów o"·~
wych.
Podatkicm obrotowym w wysokolci od 40 proc. do 6S proc. w
tym samym terminie opodatkowani zoslaJ14 producenci win, wyrobów winiazskicb, piwa i napojów alkoholowych.

... -o którym
.. -wyteł
tekzw.oco
obrotowy,
mowa btdłll opłltceć takie pro-.
d ucencl •rtykul6w spotywczych zwolnieni od ~tku ~

-·

Art. spoąwa.e: cebula kl. l
roun.od3,5do9,0-1.200do l.SOO
zł Ił& fasola i&Ofomsb- S.SOO lift&.
kapusta kiszona- 1.400 zł/ka, ryt
bill)' dłUJi; worki 50 kg- uoo :d/ta;
torebki l Q;-5.500złfk&.

POSZUKWE:skórcieJ~ch
tli gładkich 01. buty o JlUb.: 0,9-

l, l mm (kolor czarny i granato1,4 - 1,6 mm (kolor czarny)

wy),

1,6- 1,8 mm (kolor czarny) oraz

skór 3,0- 4,0 mm (kolor czarny,
bf\Z). Do SOO m tygodniowo.

Minimagnetofon

"Sony''
Ma kosztowE at lJ)O
czyli ok. 800 dolarów.
rozpoczęciu

obnitą cenę

tyS. jenów

te po
produkcji seryjnej
magnetofonu.

Producenci

upewniają,

.......

11120

7212

11<00

7120

"'"'

7220

lllOII

7100

KARtYSKO

114.50

12011

11l.SO

1000

OSTROWIEC

IISOO

""'

PICOS.A.

11329
116SI

fR12
1110

OAOOM

bfdll

- S proc. P<od uconcł

....
us.-. ~ """
ID&idlki
"""'
"""""' ~· "'""'
6930
"'
"""

Iw>!<"

.....

w przepłMch dol podał·

•rtykułów

ilości macnetofon , kasetoW,. o
wymJanoch li1J55s23 mlllmet~w.

w

tlekala Pn.Ndębiorscwie
Ba4GWilk:tn Ollltkt6w UtJtta-

19182

2032

20590

21l4

2100

1000

lOJOO

21,.

1020

420

...
...

,.,

196011

19SO

"..

noo

21011

1025

2102

.. l
1019

19100

199113
20469

1025

-

<lO

390

""

CJ wykupienie mniej wi9tej 20
proc. m.,iąlku pan.ntuJ'łcego

Hid"-•Ba-·-- dzlol"""".
Z przcprowadzoocao sondatu
"

przebz:blc:t:ale wfuHłdow..

•rworua&e.......,
Po•

r..pyt prze-

wśród pracowników przcdsi~bior
słWII wynikło, te taka składka bo·

plsJ, adaaJ w adalalstnql cea-

cizie trudna do wyeszekwowania.

popnez

dadł.

pnepadł.

nlM,J, DIOrJ ,łamk:r.e uie. .ill-

Zmyślfłotych.którycbnie~zie

włłyptJWIIłJ!ac'Ję.

stać

,.Budopol'" jest specyficznym
przcdsiobiorst.wem budowlanym.
Cały potencjał wykor.zystany jest
w zasadzie do realizowania zamó.
wień budtetowycb. Państwowe

rzono wi~ w ,.Budopolu" Funda-

przedsiębiorstwo przeks:ttałcone

mo.te b~ w spółko sblbu pań 
stwa. spółkę akcyj114, spółko z o-

aranicz.o"' odpowiedziało~

Gdy uruchomiono motliwoki
prywatyzacyjne w .Budopotu•
:r.dccydowaoo, te zostanie przekształcony w sp6łk~. Wwlomo,
te budowlani do potentatów fi.
nansowycb nie nalet,. i pieni~y
na wykup akcji przez :Wog~ fumy
po prwtu zabraknie. Nie sposób
ocen~ jak wysoką ceno pod,yktuje
skarb paitstwa, ale wydawało siO
realne, te kilkaset O!l6b rat~c
swój warsztat pracy zdec:yduje łio
złotyt po t Omilionów złotych. by
zarolnlCłd kapitał umotliwiajfł·

na jednorazowe wpłaty utwo-

cjo Wspierania Prywatyzacji i Restrukturyzacji Przedsit:biorstwa
,.Budopol". Z wypracowanego w
ubiegłym roku zysku przelano na
konto fundacji 2 miliardy złotych.
Zaodnie z przepisami, adyt
pttedsi~biorstwa paóstwowe moM dowolnie dyspononć zys.
kicm, .1'0084 wspierać orpnizacje
społeczne i charytatywne. P~
wstała w ten sposób rezerwa fi.
nansowa w:nottiwiljfłCa udz.ielenie potyczek nisko oprocc:ntowanycb t)'m. którzy :r.dec:ydowaliby
si.~ wykupił udziały w tworzonej
spółce ,.Budopol•.
Zycie okazało si~ jednak brutalne i cały pomysl szybko łiO zdewaluował . Zatory płatnicze,

osra·

niczony spływ nale1noki u wykonane roboty budowłano-mon·
tatowe., ograniczyły J:l)'bko pole

manewru. Dzisi8,i bud!et jest
dłutny ,.Budopołowi" ponad 10
miliardów złotcb, uudno przewidywiĆ jakie roboty ~ - poz.a
kontynuowanymi - realizowane
w tym toku. Na domiarzłego kry·
zys w pbinecie minisua budownictwa, ustawicme zmiany w depanamentach, reorientacje polltyki inwestycyjnej_ sprawiły, te
nikt w Warszawie nie pod.i4J decy7Ji: czy ta.U łcietka prywatyzacji ,.Budopolu" jest mo1liwa, czy
kielecki eksperyment motna akceptowE .
P6łrokutemuprywaryzacjapo

przez fundacjo była absolutnic
mot!iwa.Dzisi~2 miliardynawytup 20 proc. tntJ'łt.ku to znacz.nie
z.a mało. Innej motliwoki zasilenia zaromad:r:onyeb przez pracowników przcdsiobiorstwa udzialów po prostu nie ma.
Fundac:jajest~estrowana w
qdzie, ma 01. swoim koncie miliardy. w ,.Budopolu•sromactzo..
ne 14 dokumenty do zalotenia
spółki Z OlflD.icz.O"' odpowiedziaJn~ Prywatyzacja nastąpi
zaDdnie z obo~'łC)'m w całym przemyśle lcbcmatem.
RYSVJlO BISWP

Towary ze Wschodu w:e francuskich sklepach

Niskie ceny,
dyskretna obecność

---

Fruca:r:l jftzae 11łe włNq, te
.,WscltU" jestju.ł u p6lbck kb
sklepów.GamłbuJ,Iod6Uł,a&IH

diiMy, pe buUo kollbrueyjDJCII

......

kt61'J:1 aęsto ale -.M
poeHdu.D1a tonr6w.
Sieć lk.lepów Auch.a.n proponuje te\ewiwry kolorowe .,.super electronica" made in ZSRR po
1.600 franków. Wyrób daleki od
marki światowej, ale działa. De la·
veine- król gotowej konfeicji- ~
feruje czeskie garnitury po 700
franków. Krój klasyczny, ale tkanina wyaokiejjakolci. U Fauchon
Francuzi mOJ'ł kupić butelko w~
giersldeao ,.tokaju" u 134 franki .
Doskonały uunek do wątróbki ...
róWDiet w~aierskiej .
Zachód zawsze kupował towary ze Wschodu. Nie tylko surowce, jak ropa, bawełna., 01.wozy,
lecz lUte towary luksusowe, jak
czeskie kryształy, rosyjskie norki
czy kawior. Jedne towaty q atrakcyjne ze wza!odu Dl. ..-ysoq jakałć (np. rosyjski t.awior Belup
jest sprzedawany po 17.800 frau.
ków u k&). inne ze WZ&)~u Dl.
nisącenę;.
•
Dyskretnie i po konturencyjnyc.h ceDACh fraucustie sklepy ~
feru,i4 coraz wi~ wschodnich
towarów maso..-ycb. Niemiecki
Huao Boss sprzcdl,je pmitury
ll.łle.ijw,

szyte w Czccho-Słowa~Cii, włoski

l&nis i holenderski Philips handlujll jugotłowiafuik.imi zarnnlta.rkami, lkea oferuje bulguskic kredensy, Poiot S- Juaotłowiaflskie .
opony, a Monoprix - tarówki z
Polstl i rumufiskle torby podtótne. ZadziwiąMce. bo jdli wierzyć
szefom ds. z.aopauzenia wielkich
stłepów nikt nie sprzecbJe towarów ze Wschodu. OOc;jalnie uwa·
ta lit oferto ze WICbodu za zbyt
mało tóillorodnł. A tymczasem.
w ubiegłym roku Francuzi kupili,
nie domyłlaJ'łclio teao 1,5 mln razeprtów,
ponad
dzieckich

400.000rumuflskichkrzcsełdrc:w·

nianych. ponad 100.000 pmiturów i 60.000 lodówek juaosł~
wia.ństich. 100.000 lodówek radzicckicb; 7,iedli 12.000 l m~ z
W~gier, prawie 7.000 l fJ.Jetów z
morszczut:a i 600 t łlimak6w z
Połski Wolimy zacbawiĆ dyskrecję; na temat :f: tódoł naszego z.a.

opatnenia -wyznaje z-ca dyrc~
torads.zakupówwMoooprix.. Towary te ~o .cierpi!~• na zł4ja·
koić i smulny wyJ.111d, jak sprzot
gospodar.rtwa domowego, na którym t.ółtnie farba, oarz.~ia stalowe, które wyginaJ'ł si~ w czasie
utytkowania.
Oprócz problem6w jakości istnieje równici obawa imponcrów
przed protestem rodzimych producentów oskartsJiłcych o dumDin& cen. Hutnicy nie chq stali z
tr.jów wscbodnich. rolnicy od·
rzua,M importowane mipo. ,.Polacy oferu)'ł cielota po 50 franków
za sztuk~, podcz.as ady my, napi·
na,iąc ceq. nie moterny zejłć ponitej 700 frank6w" - rOOwiła rolniczka z Normandii podcŻas manifestacji 29 wrzdnia ubiegłego
roku. 2 patdriemib bodowcy ~~
&i WJIZUcili przed prefekturę: w
Gen półtorej tony ~gierskicb
wątróbek..

WWXJ, dzi~ nowoczesnym
rzetniom, wielotysi~ym sta·
dom i dOBO<Incmu do uprawy ku·
tutydzy klimatowi, uczynili :r. aosi
prawdz.iwy przemysł, gdy tymcz.asem wioksz.ość producelll6w z połudoioweao zachodu pozostała w
tej dziedzinie DA etapie lnrdyeyjnego-rodzinnego rzemiosła. Kon·
kurencja proponąje wttróbto po
170 frankówlk& a francuacy bodawcy usiłu.M,.M; sp~ z.a 2SO
franków/q. W 1990 roku Francja
importowała z W~er 912 l 'wietej ~bki sęsicj, a wi~ półtora
raza wiocej nit wynosiła rodzima
produl:Qa. Prawie wuyxy producenci konserw r.aopaltujfł sę na

Wschodzie. Cz.asami jedynym
sposobem na przetrwanie jest ~
derwanie metki dokument\lj!lcej
pochodzenie. Czy towary ze
Wschodu 14 staune na wiec:zrua
anooimowo6ć?

Coru~jspecjalil;ciod

re-

tlamy 111 zwolennitami .aJasnosti" . • Nie ma jeszcze Monoprix na
placu C:r:erwonym,aJeqjut rosyjsDe dtinsy w Monoprix"- siosiły
jut w 1990roku dutetablice reklamowe. Dzi~ki akcji reklamowej
skierowanej Pównie do młodej
klientcli odniesiono uderzejfłcy
sukces. W ciu;u !S dni sprzedano
· w Monoprix 25.000 par spodni Bieriozt.a prosto z Moskwy (choć
tkanina i trój q wtosk:ie).Aprzyokuji upłynniono 8.000 radzleckich zeprków kieszonkowych. Uwaianych dotycbcz.a.s z.a towar
oiczbywa.lny. Aby towary ze
Wschodu mosłY b)t rozpows:r.ecbniane 01. Zachodzie, pozos.
~e do załatwienia jeszcze jedea
~W~~cyproblem- problem limitów
iloiciowyeh.
Narzuca li~ aamlimit 7.000 te-lewizorów rocznic, ady tymc'U.·
ae.m moalibyśmy ich spaeda{: co
DJ,jmniej20.000- ubo&ewaAnatol
Wolikow, przedstawiciel firmy
SlavL To podobno :r. winy Bru..beli. A tak naprawd~, to decyduje
nąd francuski. To on u1J'ZYD14$e
takie bariery.

Jak zadowolić jednocz.eśttie
producentów i konsumentów na
Zacbodzie oraz przemysł na
Wsc bodl:ie? Stawi.e,ilłC najUo'ć.
Wówczas koszty wytwarz.a.ni.a, oczywiście, WZtOSD4. aJe zostanie
zahamowanydumpin&, bublesta-·
n11 sio rzadł.OIIci4, a Jma&e" towa.·
tów uleJnie poprawie, a wi~
zwiokszfł li~

motliwoki ich roz.

powszechniania.

(Na-..
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Czytelnicy i poseł o zasiłkach dla bezrobotnych

Filozofia "urawniłowki"
• T o bzdura, co oni proponuJł.
W Niemaech bezrobotni dQIU.M
900 - 1000 marek i to jest rzeczywiłcle 1/3 pned~tnej peruj. ale
oni urabi.IA J2 razy wi~ nit
my".

.- U~ l Zdecydowanie - u~!Całej masiemłodych ludzi
nie opłaca~ pracowE i udowQlen.i bio~ zasiłki. Trzeb& z tym
skoóCZ)t.JdlizaJiJet będzie wynosił 36 proc. poprzedniego wyn.qroclzettia. to mote wrcude

zaczniemy szanOWfiĆ pracę. Katd4 pną. Skoro lekan na ~bo
dzie nie watychi si~ zmywania ptów, mote 10 I"'bC i w Pol5ce'".
• -Zarabiam 500 tyS. i mam wym6wienie do koóca marca. Z czołO bę:dziemy tyli?! Jołli ten projekt przejdzie, 10 WSZfiCY w rym
Sejmie 54 chorzy umytlowo. A
mnie porostaje sznurek••• - Ołl
c:zeso WS%YKJ bezrobotni ~
być karani u błłl(ly w ustawach?

To nic moja wina, te

~cc ostUSIÓw wyłudulo pieniłdze od

pań5lWI. Mam 61 Ll.t i jestem bezrobotny. W tym wieku mamjeszc:zeszukE pracy,teby przetyć?!'"
Taklai .U.. oplalaalllzleiDI llę
;r.uadc:t,Jtt_lalC)'.
O komentarz do proponowanego w projekcie prowizorium budUtowego na 1992 r. zmnięjszenia
z.asiłku dla bezrobotnych do wyIOkołci 36 proc:. wynqrodzenia w
poprzednim kwartale poprosilił
my PlotraNowłaa- ~ę, posła :den:U radomsk.:iq.
- w tych oplniacb jeJI bardzo
duto mitów, które wd4t funkcje>.

mti4 w auzq łwiadom.okl NaJ~

:ł.ałoby je rozwiać. Ciułe jeacz.c
jestołmy spoteaerutwem meo-

lałnoki ,.urawniłowki'". W jwła
domołci ludzi, przez: oswnie 4S
lal, ZOSUIIo banłzo mocno Wo-

dowane., te U:ł:dy - bez: wzai~u
na to,j.Umocuo~ natrudzil-ma
takie same ptawa do nacrodY· A
człowiek w znacznie w:i~
stopniu powipjeo być twórcą
wt.ameso losu. Tam, gdz:ie pań
stwo dopuszcza ~tsq aktywnolć osobisl4, oale:ł:yz niej lorzystał, a nic·oackiwX wszyst·
kieao od państwa.. Druaa kwestia.
to do6ć powszechna obawa o utratt; pracy. Pny-czym nalety pami~
tać,tcwotresierealncsoiOGializ

mu istnillło bezrobocie ukr)'le,
przerosty utrudnieWa. ~ teao
,.Przywileju pracy" były bard%o
niskie dochody więlrszołci łudzi

~;:q:::

wobec suncso rJawisb bezrobocia, które pacciet brt;dzie łif' powit;kszać . Jełti raQonalizltic sit;
utrudnienie w całej aospodarce;
trudno pnypusu:ut, by państwo
dawało pl'llq: wszystkim. l tu dochodzimy do Jedna sprawy. Potrzebny jest mechanizm, który
sprawiłby-zjednej strony- by ludzie l.rac:I(ICJ pracę: mogli w oaóle
przetyć i nic wyf4dowali pod mottem, • - z drugiej zU - :ł:eby jcdnoczelnieopickullczałć państwa nie
była
czynnikiem bamuj~ym
łudzą przedsit;bion:zołć i wolę
walki o własne warunki tyciowe.
Pobb ......... W SW~ pułapkę
ocUoay laUJ xwabllaDydl. Po Qch
kleloudl..,w.t.,łeoęłt016b .....
tnqa lab W]'łHzaaia )IDU -..iele

WIĆ llif, :te pańAWO ~W stanie, w n.a}d:yty sposób, oslonC
WRJISt)li<:b tych. którym w tej
chwitipoziutratapracy, ~jut
~ praq: stracili. Lepi~ to lObie powiod:zieć jasno nit oszukiwać siebie i potencjaJnych bezrobotnyt:h.
Po druaje - nalety stworz)'t taki
tnecbaniz.m, l.tól)' uch~ rak·
tycznych bezrobotnych do inten-

sywnego poszukiwania ~a.,
jedDOCUlłnie pobudulby tworzc.-

..... -......"
......
...._.............. .....

łe

............... ..,...,.dl_

stwa,aJM~ .. ~·--

Co w Id ~i tnebl. :uob~?
Dwie ruc:zy, Po pierwsze - spojmt prawdzie w oczy i oJc c.::tl&tl-

~.·,...5"\=
SPRZEI),ĄM~~

.~- 1300" 11~ • •KM~

'·'e (1882J.KJeice. 15-16-00. t401)'Q
SPRZB>AM ~ 300 D"

--wlł.'o-.SOO. •.IIaJdt"~:t

~D&20011on.~l
fltAklto.łc.IGeloe, 11-18---<MJ. I405/fl

cen.

eoo ,.....

(DOrMAowlce).

Klełcl. ""'~ ....

t3851G

.MERCEDES

11111"'

8F'RZBlAM J*D" - chlodnlt.

wyalbju..,lł_ale_ł

w

llbllc-ooep CMIItlewybz:talateep.

ztleiDeto lo pracy MI lliudobtep,

..,ko.,._... ,.,..,.,.,alowlda.-..
ałcnrłtb cbęt:Deao

de

wwyke.,........jUHaobhrld •-

Joeda. To mote spowodować do.łt

dramatyczne konsekwencje. Poadtot.asblnalestwar::r.aacłaydl

IIMitko..,d~'"'·,.a.•

~d orpalqnalc .Uejtc
pncy. To jest genera1ne ZA.ttn:e:tcnie wobec calCłO prowizorium

budtetoweao. Urealnianiu budtetu nie towarzyszy równocuś
nie myślenie o tym. co nalety uob~ w ~btitlzej przys:Uołcl. Nie
mote tak byt, :ł:e t.e&O typu cieciu
W)"'Ikołci zasftku dla bezrobotnyth nic towarzys:zy'prawie ładna

•
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Uliłku doJ6 proc. S4 Iłównic ICSO
~u, te nadal nic ma czegoś,
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W dniu 19 atycznia 1992 r.
zmarł przaływazy 73 labo

dr inż. Euzebiusz Wo.rTASIK
Nabotailatwo tałobna zoatanie
odprawiona w 6rodip 22 stycznia 19)12 r.
o godz. 12 w ko6clela pod wezwaniem
6w. Józefa, po którym naat4pl wyprow•dzenie zwłok na cment•rz na Plaskach,
o czym uwlad•ml• pogr1fżon• w smutku
RODZINA

..,...._- .........

--

W 1~ rocznict powst:lnill

.... z .... ...._
--"~--

nlet Jedni! z uc:netnicnk tego

partyzanta Oóf ~
kich. Znanil Mm z hinM11 pow-

•niii~Emllie
~ doczebła

... ~mltt

---....
.

nlenill wlfleNtUne 1aztuce. c;.

czystoacłach

patriotycznych,
.czarnych procesjach" l w zebreniach, tpłewa)ąc w ko6clołach
hymny l pletni patriotyczne, ub-rana w chłopski strój z wplecłonymlwwarkoczevrtSt.qtkaml blato-czerwonymi. Nie odnoszą
skutku perswazje l napomnienia
gen. Chruazc:zowa, wojennego
naczelnika okręgu lubelskiego,

chowywano}akcennąpamlątkę.

Odjetdta z babką tegnana płaczem l zasypana kwiatami. W
Kowlu na stac~ zmiana koni.
babka wysyła do namiestnika
proe.tę popartą 6władectwaml

lekar&kJml o zapaleniu płuc
wnuczki, o powrót do lublina.
Nowy namiestnik uwzgl(tdnla
prośbflprzekazu}eMpoddozór

dziej prawdopodobna wera}a
podana w Encyklopedlł Powszechnej PfW. te PustOWOłtówna
ucieka z zaSiania. Po wybuchu
powstania styczniowego Zlaw\a
się w KrOlestwle l dolącza do
Langlewlcza pod Szydlowcem.
Odtąd dzieli z powstaheaml tru·
dyl znoje partyzanckiego tycia.
Przyzwycz.ajonadowygOdidob--

rUłny AcMm napłNI ~

r;y

.-.z. • młsb-z MaUijko Lt-

włecmlł

Mplfknym pottretem,

-nlo_....,.
......
.._.....,.....,_

cateswojetydepołwtfdtewa~

.., ..,......alf

ceowolnlll Pot.kt.~ ołcryz
Urodzłła

26 czerwca w

Wler'cłlo>Ntszkach kolo Zytomie-

rza na Uknllnłe . Qfcem jeJ był
gen. rosyjski Teoflł Pustowołlow.
a ma~ azJachelanka polska
Koaaakowska. Zgodnie z ukazem cara została ochrzczona w
cerlcwtprawoalawnej. Poat.arannym wychowaniu wdomu zostala oddana do Instytutu w Puła·
wach, gdzie kształcono w patricr
tycznym duchu młode azłach·
etan kl. Po powrocie do !ylomlerza płękna l wykazlateona panna
staje się obiektem 'N8stchnleń
licznej mlodzlety polaklej 1rosyjsideł. Płękna panna nie myśli
jednak o zamątpój6cłu. W 1881
rołw wyjetdta do
bebcl.
zamłeazkałej w lublinie włefkleł
patńotld l akatrawagarrtkl. Uczestniczy we wazysddch uro-

·-j

Henryka Pustowójtówna: wspaniała dziewczyna partyzant Gór Swięto!myskich

Polka z vvyboru
.tenleprzystołcórceroayjaklego
generała uczestniczyć w pola-

kich demonstracjach. 12 Hpca
1861 roku bierze udriał w manifestacjl przed pomnikiem Unii
lubelskiej, za co zostaje skazana na pobyt w kla.szton.e prawosławnynt Dzielna babka postena-Ma wyjechać razem z ukocha.ną wnuczką. W dniu wyjazdu
zebrały się ogromne dumy, atarające się unlernotlłwić )eJ wy-

;aro.

Pus1cwOjtOwna uspoł<aja

zgromadzonych staraJących

alt

wyprząckonlelzesłowami:.,Jadę, tak trzeba" rzuca w tłum zroazoną łzami chusteczkę,
porozrywano na atrzępy l prze-

klOn\

rodzlcOw w !ylomlerzu. Tu nieposkromiona dziewczyna nie
zmienia ewotego postępowania l
w dalszym ciągu uczestniczy w
patriotycznych manifestacjach.
Kijowski gubernator ponownie
decyduje osadzić ją w mona.styrze na Syberii w kostromsklej
guberni. Według tródeł roayjaklch rodzina naszej bohaterki
utywa wszystkich swoich wpływów l uzyskuje wstrzymanie deportacli do wiosny. PustowOjtćwna znika z Zytomierza l przedolstałe alv na Bałkany, gdzie
działa w &rodowlskach sympatyzuiących z Pola.ka.mli wrogami
Rosji. Wydaje sit jednak bar-

robytu bez skargi znosi trudy
cietpłącgtódrchł0d,6piącgdzle
popadło l jedząc co się nadarzyło. Kłedy utraciła

konia, potrafiła
przejść forsownym marszem
pieszo 18 mil. Obozowała w
Puszczy Świętokrzysklej nledaleko uroczyska .Wykus•, gdzie
80 lat pOtniej młełl swo}e achronienie partyzanci .Ponurego• l
.Nurta•. Jej działalnołć 1 odwa·
ga, 1 determinacja byty wzorem
dla wszystldch _..ńcćw.
Odznaczyła sit &zczegćłnle pod
Malogoazczem,
gdDe dała
przytdad szczególnego rTif8łw8,
determinacji 1 zimneJ krwf przy
forsowaniu WiemeJ Rzeki. Nie-

tyczllwl, bo kiedy Ich

w Połsce

brakowało, posądzali ją

o ro-

mansz Lan_.glewlczem, ale nawet
tródla rosyjskie w to powątpie
wają. Po nieszczęsnej decyzJI
dykłatora opuszczenia przez
pewien czas oddziału l schronlenia alt za austr1acką granicą.
Langlewłcz wraz z PuatowółlóW
ną przekracza graną . Zostają

rozpoznanil osadzeni w włęozle
nlach w Krako~Nłe. Dyktatora zatrzymano do kOOc8 powstania,
natomiast Pustnwójtówna zostaje po pewnym czasie zwolniona.
Po bezskutecznych u&Howanlach INo'Oinlenle langlewłcz.a
osiedla alę w Pary.tu, zarabłając
na tycie wyrobem aztuc:znych
kwiatów l nauką muzyki. W czasie wojny pruako-francuakieł w
1870 roku jest siostrą mMoslerdzla we francoskich szpitalach
polowych. W tym czasie poznaJe
lekarza Lowenhardta. emigranta
z 1663 roku, za którego wychodzi za mą.t.
Umarta2ma}a 1881 r. nagru:ł:
llct w włeku 43 lat l została pochowana na cmentarzu w Montmorency.
Dził.; ldedy Połska potrzebuje
tak bardzo patriotyzmu l wyrze:czeti, ta wielka Polka z wyboru

niech btdzle nam drogowaka·
zem l przyNadem mlł06d l P<J*włfcenill dla ojczyzny. ROwnoczeinieapelu.l9dOaz.kół: wetde

Jq sobie za patronkf, godniejszaf
nlezna}drleeleł

HEHRYKZIOu<OWSKI

STRONA 8

St.OWO LUDU

NUMER 17

Kielecka WSP kształci unędników

Menedżer

Przed aleąełDII a:terem11 W,. w lAStytacle Nauk Społeemycb kłelectiej

PeU&olkmpJ Ul'llchomiooo speQalłzację spolecmo-upierwsza w ~alnkj.tyn zysbb poparcle se:utora Jerzego Stępola onz Fandac;łl Rozwoju Samo~doośd.

W,.azej

Szkoły

morqd:oą. Ta

W roku ubiegłym w tymte instytucie przybyła druga - także
przyszłościowa- specjalna§C ekonomiczno-administracyjna. Na
studiach dl.iennycb i zaocznych
fachową wiedzę: z dziedziny samorządności, ~erowania i zarzą
dzania zdobywa około 300 o!l6b.
Każdy ze studentów musi ponadto uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela. W
toku jednych studiów młodzi ludZie mają wit;c motliw~ zdobycia dwóch zawodów.
- Doszliśmy do wniosku, te w
administracji rządowej, jak i sa·
morządowej kończy Się okres amatorstwa i szczerych ch~ Roś
nie zapotrzebowanie na fachowców. Przyjdzie wit;c cus na wymian~

kadry orzędniłów w gmi-

nach-mówiprof.~Czamy,

dyrektor instytutu. - Staramy sit;
wychodzt na przeciwdrisiejsz.ym

ijutrzejs:zym potrzebom. Naszym
celemjest wykształcenie człowie-

ka oJ,wartcgo

sądzony będzie

wRadrimiu
~Wojew6dlJd wRadomiu rozpatnył wcze~ wniosek Wiesława
Mizenldq:o o ~e ndomslkicb sędzl6w z postępowililiro wjego
5prawte. &\d Wojewódzki nie owqlędnił prvśby oskariunqo l przelw.al akta sprawy ~owi RejOnowemu w Radomiu do polłOWDea;O

umiejącego

korzystać ze tródeł, polrafaącego zast:osować je w praktyce.
Na taki model przygotowywania do zawodu nie ma gotowycb.
recept. Program kształcenia tworzony jest w instytucie. Jest on
zresztą ~to modyfikowany. Uczelni chodzi o przekazanie moż
liwie szerolriej wiedzy z obydwu
specjaJnoki a nie dogmatów oderwanych od tycia.
Studenci mają wit;e motliwa§ć
zapoznania si~ z organizacją i
techniką pracy biurowej, prawem
administracyjnym i budtetowym,
zagadnieniami handlu mit;dzyn.arodowego oraz wieloma innymi.
Zajęcia prowadzą teoretycy i praktycy, nie tylko z Kielc.
Jest IWtiO rodtiU a. debwostk4,
1Je studenci teao klerunku IIUIM chra
razy więceJ codńD 1Wlklkz1b lłD
&Ielskleco nlf: Ich koledzy zlnoycb
ucze.lnJ llderualr.ów, a poudto lWIb tli lrWa dn. lata dłaiej.

Mizerski

Pranie brudów

dla gminy w "Śródmieściu"
Warunki studiów są jednak
trudne. WSPborylr.asit;zlr.łopota
mi lokaJowymi. Ciasnota doOdwołanie Rady Nadr.on:zd l
skwiera takte Instytutowi Nauk wybór nowych llflacb Spóldzjebd
SpołeclJlycb. Nie ma podrt;ezniMleszbnlowej .,SrMmieścle• •
ków i innych pomocy dydaktycz- Radoudu mlalo byt &ł6Wl\JID celem
nych. Co lit; da, co jest przydatne, IWłzWJcuJMIO waineao z.ebnaill
tłumaczą pracownicy instytutu ze
prz.edstawidtU lp6łdzlebll. które
tródeł zagranicznych. Ten kieruodb)'ło dę • p~tek (17 bm.). P• penek studiów jest da§ć kosztowny. . u4 11)-pdz.i.anych obrUac.h Ide
Uczelni, która -jak do tej pory - tdeeydonoo słęjeduk Da mdaay
Yr'SZystlr.o Hnamuje sama, nie stać
persouble.
na wiele rzeczy, zwłaszcza te jej
Zebranie zwołano na wniosek
budżet jest systematycz.nie ograll!i spółdzielców, zan.iepokojoniczany. Niestaćjej więc, na przy- nych m.in. poałoskami o interekład, na zakup komputerów oraz
sowności niektórych członków
innych urządzeń techniki biuro- RN. Oficjalnie stawiano im z.arzu·
wej. A byłyby one bardw przydatty, i1 podj~li sit; pracy w radzie, by
ne w procesie kształcenia.
uzyskać Przydziały nagara!e.NieW tym roku będą jut pierwsi oflcjalnie-czpć spółdrielcówby
absolwenci o specjalności spo- ła przeciwna odwołaniu HaliDy
łeczno-samorządowej. Do tej poSyroll:łz funkcji prezesa tarZ4du w
ry ładu z paillwojeritbtw llr.ielec- dn. 2XD.l991 r.
llr.iq:o l radomskle&o ale ..."-.zBa
Po wy!luchaniu sprawozdań
a1m1 jakiepkolwlell: zal..ateruon- Rady Nadzorczej, koroWi rewizyjllła. ~ '- DUOIDiut prudsUnej, unąduorazbyłej pani prezes
wldele: blmesa.. ~moU języ (uzupełniĄjącej 10 ostatnie sprak6w,lllekt6ryclt przegisów pn.., wozdanie) roz~tała si~ ostra dyaDOWOCUSDej orpnładl pracy - to
ku~a. Niezabraklowniejwujemnycb osk.ar:teń o manipulowanie
wsr:ys&ko jest • ceme.
CEZARY GĄTKIEWICZ w sprawach spółdzielczych dotyczących np.zasad wymijmu lokali,
sposobu prowadzenia i rozlicza-

Lubow na scenie
w~ .. - • Teatn r.waea~IJQ.Jua ltdlnoWJklep• RaN-

mi• "fftVlła L•'-' Botdaliowa Kvelsb,łOibllu. Teatr. Wltlkkto • Mosłl·

"'• .

Jcjpobytwi4iesipzdcj4zbierania

c:tDC&OinstytUIU im..Oniesinycb.. Do
roli:u t989 nie woiDO jej było wys~po
wrl pou aranicami kraju, ponlewat Jej
mąt pracował w tt,inym lrutytucie Md·

ro.,...

ctiqopod we:tWUliem Niepoblanqo

KareiJb. wytonała w Radomiu
m.in..AveMaria• Verd.ieeo. Haemlla,
Bixeta i Gounod., .Stabat MatU' Per-

Pocz~ia NMP w M0:1kwic. Artyst.b.
jestabsol"entkąWydzialuWokalisty·

aolesieao,ari~Kloopatryzopery.Jul
iuszCezat"Haendlaiari~ Mllłaon.atyz

ki PailSIWOwqo MllX}'ctno-Pedqoai.-

.Fauna•Oounoda.

funduuy!lłodbudo~tcMciolabtoli

(bk)

,.,..,......_ PnrPoomllmr.,.

Wleslaw Mizerski odpowiadat ma
z:a proWiodzellle pojazdu w stanie
nletnefwoścl.

Pyt.ania
do wojewody
21 stycznia br. w proararnie .Sprawa na dziś• (Radio Kielce, godz.IJ.IO, telefon 457-05) wojewoda
kielecki dr Józef Ploskonka rozmawiał będzie z radiosłuchaczami. W godzinach porannych pod redakcyjnym numerem telefonu, red. Tomasz. Woś rejestrował~epytania
państwa do wojewody.

Balbiznesu
i kultury
Jut po raz drugi w JGelcacb odb9dzje sit; WleW Bal Bimesu l
Kllłtar,-. Organizatorzy - Stuopolsb lzbal!ne.mysłowo-Hudlo
wa l Wojewódzld Dom Kałtwy obiecuj• ciekawy program artystyczny, a w nim m.in. konkursy z
nagrodami, wybór "pn::ze!l6w",
wybór... lwa saJonowego, króla i
królowej baJu, pokazy i konkursy
taneczne iocZ}"ttfficłedużodobrej
muzyki Ponadto w trakcie zabawy trwać bt;dl.ie loteria fantowa oraz aukcja, z której dochód przeznaczony zostanie na budo~
Szpitala Dziecięcego.
Bal odbędzie się 29 łoteao. ba
poc:~~~l.b hitego będzie tef: mob.
tapontk&IV wstępU. Zał•tereso
wu.l~~op jrillat dWD wc:zdałej,

U. o4 22 stycmJa.

tełefonlcml~

~ llłSOblśde re:zenrowat mlcj.sct~
- WDK, pok. 15, teł. 490-41. (bul

W nalloku satyry, pantomiflfY f

fonyQui nlebaiW!m UJprt!Zentlfiejq
warszaw.rkl .Kwadrat•), jak n()'.!Z·
1«1 prumyko slf przez s~nf d~a

po .Tangu• premiera wla.rna Teat·
ru Powsuchnąo lm. Jana Kocha·
nowskltgo w Radomiu. Pr.udstawio/0' no Sanie
~

Xamerolnęj

wieczór" FMtlriduJ

"Jr-

Da~

1'0111Ulltll pozbawiony zastal jui.
owq ~orli, towarzynąa:j Mroi·

kowskl(} dmm/e. Słusznie. Prrmirry stqją sif normalnoJdą. Czy }M·
nak w natłoku satyry. pantomimy
~te. potrqfią przyciągnąć publicz.noić?
Zmarływsrycz.nluubfąłąo

ro-

Du~fTt!nmatt pozostawił po sobi~ bogatą spuJdtnt. /tgo ntukl.
powldd, opowi(ldanla, somarlusz~ftlmowe l słuchowiska radiow~.
stanowią wspaniały mat~rlał dla
tdys~rów l aktorów. Wszystkf~ zawitrqjq Wspólny motyW: makabrycz.n(} groteski. Du~fTt!nmatt z u·
porem powraCD dqgl~ do kwestii
cz.l owf~ka mordl4]ącąo .nvąo bliinfąo.Stądwwitkszoidjego utworów tw!ntrafn.q postociąjnt kat i jego rumiosło, oglądant z rói1Qidt
perspektyw: psychologfarr(}, spolecznt}, egzysttn.r;ialnl!j. Wszystkie
jego muld stają s i~ wite ni~ocukl·

ku

waną fprz(}m141ącq miuz.aninq tragizmu l farsy, mokabry i groteski,
wyraiqjącwlde ni~nawiJćdo olaudeństwo l tyronii. ~lat wtdług
Dutrrvmuutajutpozbawlolł)' s~n

su. Dlatego tYlko tmgicmo kom~
dia i ironia umoiliwlqjq wyroUnit
jego zawlłl!j probl~matyld.
Podobnit jak znane choćby z
Teatru TV: ..Stdzia f jego kat• czy
.Przygoda pana Tropsa·. ,.Jesienny
witcz.ór-}tst sluchowiskltm raditr

rzutów, które pozbawiły ją funkcji

prezesa (nierespektowanie polerady, brak nadzoru budowla·
nego przy niektórych pracach wykonywanYch w spółdzielni, zła
współpraca z RN, zwłaszcza w U
półroczu ub.r.). Spółdzielcom nie
trafłłytet do przekonaniaapinico
interesowonici członków rady,
zwłaszcza &dY dornagałasi t; ona opracowania i respektowania reculaminu przydziału garaty.
Zadecydowały chyba wyniki ekonomiczne spółdzielni. Rok
1991 za.mk.nie sit; prawdopodobniezyskiem 205 mln zł. Świadczy
to o prawidłowej działaJ ności RN.
Uznano zatem, iinalety_Mpoz.os.
w nie zm.ierrionym składzie
or.u: powierzyć obowi4zek wyboceń

tan
ru

n;~~d;ŻCzEPAŃSK1

Droga do dobrobytu
Utwort.OIHI (rqestrac:ja w wa.r-sz:awskłm ,.trle) 12 marcaub.rob
Polslr.a Putla DebrobytU aktywlmjeslę.Odbyław~ 1991 r.koqra oaólnopolslr.ł, utworzyła swoje
orpn~Dt:ie w wielu regionach. IOelecc:zyma nald;y do u,fpręfn}(J
seyda l Q,iłkmłejszyeb. obok Warsz:a.-y, Wybada l Lctbłlna.
16 stycznia 1992 roku odbył si~
w Kielcach miejski kongres progrn.mowo-wyboray PPD. Uchwalono dek.laracjęc programową oraz
wybrano nowe władze miejskie
organizacji. Na czele 6-osobowego zarządu stanął Artur ~
HII:, pracownik naukowy polittehniki (współwłaścicie l firmy
.Kamir""),jego ~peą został Artu.r Pawelecz,.Exbudu•, a sekretarzem Andrzej Wituła z.EK.O Marleny". W deklaracji programowej
zwraca sit; uwagt; przede wst.)'Sl·
kim na rozwój przedsit;biorczołci,
dątenie do radykaJncj naprawy
gospodarki opartej o wolny rynek i

Hoferu l pl.łarzu, autorzt powieid
Ja;yminalnydl, laurtad~ nagrody
Nobla, Ftyderyku Mak.Jymilianit
Korbuie. Ksirgowy poiwi~ł lata
oraz wszystkie oszardnośd na zbadani~ twórczoki Xorbua :punkiU.
jak sltwymia: ,.widzenia.k} zawtu'loid Ja;yminalnt;r. Latami prowadzona analiza dala wynik onalomlqjqt;y: znakomity, podziwiany
pruz niąo pisarz. nqjpitrw dokon&Ue zbrodni, a pottmjq ze wnyst-

Teatr

Ja - morderca?
wym. Nie wymaga mrem skomplikowan(} sccnogrqfii - rzecz dzieje
Sit w pokqju luksusowego hottfu l
laki pokój ~l~ancko stworzył KartJI Jabloluld, ~tua(ji przeno;rzą
c;ych aktorów w czasie i mil!jsaJ rzecz dzit}t sir w cz.tuie kilku godzin, spł!łjalnl!j muzyki- wystarczy
,.Bol~ro· Raw.lo. RYmaga wylqcznitjednąo. Aktorstwa. l tYlko aktorstwa.
GI ówny d(iar spektaklu spoczywa na dwóch osoba d!. Emerytowanym kslaowym. ł'Ucrr:htąocdc

nia remontów budynków itd.
Wielu dyskutantów zadowolonych było z działalności byłej pani
prezes:'Przypisywanojej wiele zasłu&, od sprawnego uLworzenia
spółdzielni. po tanie i szybkie remonty starych :zasobów m.ies:tlr.aniowych.
Nie udało. li~ jednak obalić za.

lcimidnalamlopiSł4Je. .. lwla.infcon. k.sifBOII:)', wyktyWa samodzielnic zbrodniarza. Zechce zaltm ~
mltrzyć sprawiedliwoić na własną
rrkt l padnic ofiarą Korbesa, który
wrazpotrogicznymupadlcuHojera
zabierzt sit do dyktowania nosttpn(}powit.ści. Wspanlałl!j, ma sit rozumieć. Czy jMnak i.!totnle 11:)'pchnqł BQ/tmzoklla?Czy prz~
ni~- on sam wyskoczy/ zpittra, doprowadzony do krońoowtgo strachu'!.•. Czy w ogóle można broćpi
sarw l jego lituaturrscrio? Ducr-

roZWÓj inwestycji jako remedium
na ograniczenie bezrobocia.
Pan.iastarasię:rozwijać poradnictwo
ekonomittno-pra.wne,
pomagał. w nawiązywaniu kontaktówz kapitałem zagranicznym.
Pod_Kto d~t; o utworzeniu
w Kielcach ogólnopolskiej fundaszkoleniowo-gospodarczej
cji

:=.~łe~y$

=n=

wanie co czwanelr., w siedzibie
.EKO Marleny" (ul. Warszawska)
spotlr.a6 wszystkich zainteresowanych przc:dsi~biorczoścl4 prywatną i sympatyków PPD.
Według informacji ~erownlc
twa kielecitiego zarządu partii stale rotnie liczba członków i sympatyków. Nie tylko w Kielcach. Silne
oł.irodti :zarysowtiją sit; w Miechowie, Busku, Pi.6czowie, a takf:e regionalnie powiązanych oł.irod·
lr.ach - ()poc:tnie, Opatawie i Połallcu.

w

rcnmDtl komponlfiqc swqjc utwory
przydqjt im ,.drugie dno~ bartlzilj
tro.szaqc si~ o rrJielqjf nli)tdnoznaczny morał.
W radomskim "Wieczoru· mbraldo kilku rzca;y. Po pierwszetemplJ. Zonim.}mczc panowie~
PDCVUI dialog. każq nam długo,
bardzo dł ugo czekać. Nic witm, czy
pl.san Karbu powinien tryskać ~
ncrgfą. ale J f!TZ;JI Wuilu::zyiukijut
jakli wyjąlirowo spowolniały l oklapły. Bardziq prz~konywqjqcy jest
Kotmul FililU jako Hojer. Bops(trW W"dtU.cw!ki (selcntan) l W.e&IIIW OchnuUułi (dyrektor hotelu)
ni~i~/c mtVą do Z4grania. Spodziewalam sit, ic z tok kameralne-

go sluchow.•iska powJtanie .pereł
l rd;yscnka i aktonka. A jednak tlj "perełki• :abrakło. Choć
mamjeszcze nodzi<it że moit tylko
na premierze.

' /CQ".

BARlWU BO$
Teatr Powsudrny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu: Frid.rida 0wi'I"CCfm411: ,.Juiai(Jł
~ Przekład: Dtuulttł t.ij-Zi.dbisM,rctyseria:JUfJ' WaiMczyli.rki, scenogrq/ia: Kuol Jał
(oti.Jki. Prtmi~ra: 10.1.1992.
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Starachowice

Obiad za 8 tysięcy
JUtrud ~ llzlalaw Starar.INwk:adl, pn:y aL PartrJ::ut6w, Jtpo·
raleQcu.DIKk claWHt:O Mnl ,..7.adDr..., JIAIIodJUDłt. ,.Caritua". Wy~e
CHtA ,osllll;l po bardm ałsklcll eeucL Dwudaaiowy obiad kosr:t-.Je Q"lk• 8
1)'1. D. Nk utem dziwaqa, fe ceru Hcmlejsu P'ODO stancltowk:a.a.
rwta.u..c:u emei)'t6w l reacbc6•posllaliętD'-'· Stoł\U4dętd:l•dDe pracaJ:ttq, t~Mycłl ale . .t u Dblad w autawac:łL

Miejski Ośrodek Pornocy Społecznej fundlUe obiady dla 70
~u botszych mieszkańo6w miasta. Dla wielu spałród nich jest to
bardto cz~ jedyna lOntU strawa,~ spotywl,j'- Tylko ten fakt
świadczy ,jak wielkim dobrodziejstwem było wrp.nizowanie tej
stołówki. A st.alo się: to słównie
dzięki ubiep>m probosttza z parafriŚwię:1ejTrójcy,ks. iU.TMetla:a Cqła. Zreszt4 nadal wspiera
driata.lnotć tej płrlc:ówti.

PoiiiOC)'w~atwwz.ealuudzkiH
~y,.Cultu"',lll~t6"'

lllidsarn pnetblęblorllhra, ludzie

t.terau.
• takie wWze - - - - 4o..eaiasla,b6re.~W5J;1łlkie łwtMauła,jak CI1DSI. D a-

lłlwdowo d:dllłałaołt JMI~
łaJor.Qei!Q',ie . . . toDCI)'1litw

lfde...,.,-. ....... ""'""""

b.łilkJ

td. pobory ,enoaełewl l lł1autt
widale t'M1 ,o!lt.,.. ._ ałlkłe.

-J~-powiadajejkie
rowniczb. Hallu ()pei"'I- dała

da.UL

Pka~
- - prttb:at ..
312.8.2ł-U208-In-J w
..ttJ....,...~ ..... s~os

U.to ar

....._

zatrudnienie s:zdciu bezrobot·
nym kobietom. Ale ~iSlOlnłej·

(

..

)

Koszyce

Skarżysko

Urząd

:Ile jest to, te Wdy do nas mote
pi'Z}'jść lljc:łt za jedyne 8 IYiiR
Uotycb srnacmy obiad. Dziś na
przykładjest zupajanynowa i picrogi z kapusty i mięsa. Obecnie
mamy średnio ponad 110 stałych
kon5Umen1Ów. Duto mniej 01Ób1
adyt zaledwie ok. 20 przychodzi
nałniadania. One tównietsąska.l
kulowane po niskich cenach.
Tydt., ktflz:J damllb:r weąn..et

Miasta dzieciom

Pomimo prunikliwcao zimna

prawie 200 zmarz.ni~tych kibiców
przybyło w niedzielne południe
na 5t.adion KKS Ruch, aby obej-

rzct mecz piłki notnej pomi~y
miejscowymi drutynami Granatu
i Rucb.u o Puchar Prezydenta
M1asta. Okuały, kryształowy pucbarWstCZYł zwyc~ej drutynie
Granatu wiceprezydent Roman
Wojcicszck. Imprez~ zorpnizował Ur"l.łd Miejslci, a pieni4dzc z

tysi~y zł, ZMiJą
zabaw~ choi.nkową dla dz.iccl z ro-

meczu, ok. 600

dzin najubotszych połączoną z
w~czaniem upominków przez
Mikołaja.

OdQQdz:ie sl~ ona w
Micjatirn Ośrodku Kultury S lute·
1(). T~ z kolei impre~ organizuje
Towanystwo Pa»ad6ł Dzkd wup6l:t~Miuta, Komłłdem Ob)'watełskba

l W)'lbblem Kałbary u-

ru:ll• Miasta.

MARCIN S'IĘPIEŃ

Wróci
znachor
Nit ukfJ"·a swqo oburuabluJqd Cłlllay Kouyea. ~ dy·
rektoraWZw Kulmlen)'Wielkkl
Ośrodek Zclrowb. w Przemykowlc w
kob ub~ rob a:e5tal rllh1-

dow..,-.
znaczojc wcześniej, bo24 maJa
1991 r., tentc ~d omawiał
5prlwtl funkcjonowania lecznicy.
W6wczasdyrektorZOZz.apewnił,

te jest wstanie utrzymiĆ lckaru i

pokój w hotelu

WHoldu~Zespehao,łdl~-'azb216tMti.Ht
1lflll'K7je11Dd:~~Z.OIIIalepbr.~~-

we ttawtd odpłmtoki. by WZ llłe dofbc.t •
Koneclci ZOZ takte rozwlil
mo1liW'Oiłt pozbycia si~ niereo·
towncao obiektu - hotelu. Dotychczas za dwupokojowy scameot tnieszUlny q powierzchni
40mkw. płacono600tys.zł. Wopłat~

wk.alkulowanc były takte op.
łaty za coerai~ elckti)'C%04 (k.ucbcn).i do aotowania "eJektlyczne), ciepłą wod~, opzcwlnic,
sprzątanic itp. Pracownik ZOZ
płacił ta~~ waności,

~ obłekl1a.

członkowiejego rodziny I00 proc.
Według informacji uzyaka.oych

zastę:pcy dyrektora ZOZ, Jen.eco Gro4z:tlqo, niebawem, a od

od

początku lutego oa pewno, zostaną zmienione opłaty za kon;ystaoie z hotelu. Bicdniej•cego ZOZ
nie ~ stać na dopłacanic do
micszka.6. Lokatorzy ~d4 zmuszeni sami u~ budynek, by
w nim mieszkać.

inne koszty fuokr;iooowania olrodk.a pokryje samorząd oraz miesl.k.a6cy wsi
Pnemyków, Piotrowico-Ławy i
Kijany.
Wykonu.kc le ustalenia samorząd oraz młcs:tkaócy wspomnil·
oych wsi dokonaJi dutcao wysił
ku: zakupili opał oa zifllłl, wyremontowali budynek, pomalowali
pomieszczenia, ubrali 2,5 mlD zł
na zakup leków. I kiedy to wszystko wykonano, &dY podj~to inne
przedsi~wzj~ia
organizacyjne,
lecznlą, zam~i~to.
(CUI)

a jut

Końskie

Celem imprezy jest m.in. wr.a·
jemnawymiana doświadczeń, do-

skonalenie pracy dydaktycznd, opieku6c:zej i wychowa~. oraanjzacja wolnego czasu.
W ósmej edycji banku gospodarzem spotkania była mJodz.iet
internatu Zapola S:dl6ł Z.wodoWJcll w Dobczycadl (woj. ltrakowslde), klbra podejmowała u siebie
koleaów z Zespoła Szkół F.ltktro·
nłc:mych w Lu.bliale, ZHpolu
Szkól Z.wodowych (bursy nr l i nr
2)wPoDWlluiwlaśnicakJe:lcdde·

10

Zespołu

Jak nas

Prupnnradzollo jaJ l)'lllw.Qę tosd6w, tt6re będDe maslała ponidt
pilil.nll ba.. N..,więc:ej w:rd.atk6w poc:hłcmlc JOSPOdarb tomu.aału - J
mhl 200 mln Ił, ołwłata- ok. 4 mld, laWHtyQe mlcjsldc- 6 młd 396 mhl zł.
PotrulHI td będDc 1,7 mld złu kułhuę, 955 mlD 11a opiekę IPOłH2J14.
Włele plelllętey pocbłonłc alrqlDUIIc admlnlstrac;łl. Jest to IWDII JII"U:kn·

mld d.

Wedlu& informacji uzyskanych

od burm.istrza, 'Lazb Bed.tlar-

Ponoć

ma ona być jednak o ·pbło
W\l nitsza nit w minionym roku,

skleco. na utnym.anie adm.inis-

czyłiok.l.03Smlnzł. W ubiegłym

trac:;ji składa si~: zakup środków
poli&raficz.nych, piśmiennych, u·
trzymanic un~u. płace pracowników i ich ubruuowienic w
~u z naliczanym podatkiem
indywiduaJnym itp.
W planach pninnycb wyda.tk.ów u~to jut subwc.oc:,K, ktćrej
ootabeoe,jcsu:z:e nic otrzymano.

roltu przydzielono gminie 2.138
mln zł, a pótniej obcinano, obci·
nano. Ponadto aminY z katdytn
rokiem q pozbawiane dopływu
go16wti. Jut zabrano wpływy z
mandalbw karnych
przezpolicj~.

nakładanych

SIJI61 FJektryc:tDYda.
opiekun i
reprezcnt.a-

poinfo""ował

kierownik

kielccŁiej

Gii, mar Bogdu Kalwat -rnłodziet
uczestniczyła

w ltonkurencjach

sportowych i konkursach (plłka
siatkowa i tenis stołowy, konkuny
pioiCnki, wiedzy o re&iooie i saniW'OY oraz konkun-nicspodziank.a). w wolnym czasie uczniowie
zwiedzili kopa.lni~ soli w Wieliczce, ruiny zamku i zapo'ł wodną w
Oobczycach oraz uczeslniczyli

we wspólneJ dyskotece.
W oaólod punkt.rjl plenrae
a,lęll klelcz:ule, patrz
którzy otnymali puchar
przedodnl. Wuto do4ać, :fe w do(ycbcr.uow:rch ntłiJ')'Wbch latrrml~sce

zcijęcle,

nat,.clektryb"'tw}'clęłyiC21el)'ra·
ą, a tnykrotnle uJmoni dniale
ml~. Nast~pna runda rozgrywek od~dz.ic sip w czerwcu br. w
Lublinie.
(J. k.)

Starachowice

Nie kochają
rzemieślników?
Kilb

rzemidlałk6•

u Stara-

dtowk(łdl uzwłsb do .WOIDOł·

d redatąl) upisał• do .... list, w
....,.. .......... ale..........
ldl zdaniem, poRępowule StraJ;J
MJ~sklcJ. tt6ra prudeijat łbau
sowua z podatk6w od obywatdJ.
- Nasze preten$e- czytamy w
korespondencji - dotyCZ~~ parkowania samochodów koło U~u
Micjsk.ieJO. Otót ~częściej usytUowane tam dwa parkinJj "
tĄię:te. Sih1 rzeczy nasze auta pozostawiamy na sknl,iu chodnika,
c:o absolutnie nic przeszkadza
przechodniom, zresztą na tym od·
cinku, b~m wzdłu:t budynku. ruch pieszy jest minimalny.
Biegniemy ~pnie do U~u
Skubowqo, regul\.l,łcmy naJetoości i czym prędzej
do
naszych warszta1Ów. Czas dla nu:
-to pieniądz.

wracam,.

Zaplanowano
wydatki

-S

Od widii hl..,,._ sSę~ Buk lalemat6wł Burs, w
którym uczestni~ mieszkaflcy kielcc.k.ieao internatu Zespołu Stkół Eletuycznych.

picJnniarll;~jdli

Końskie

Droższy

pewny jak w banku

Do niedawna nikt nam w tym
nie przeszkadzał . Od pewnego
czasu czyn~ to jednak stratnicy
municypalni. Przeważnie są na·
bunnuszeni i bardzo obcesowo
odnosz.ą si~ do nas, pozostawią.ią·
cychpojudy. Aadrledolichama·
my je parkować? We wszystkich
knJach ułatwia si~ rzetelnym rzcmidlnikom, a do takich si~ zaliczamy,tycie.Uoas,oiMtcty,zaw·
szc musi byt inacz~. Olacz.cao? A
k16t to raczy wicdzict.

Mamy nadzieję:, te Strat Miejsb ujmie~ napnwd~ powatnymi sprawami. A jest ich w mieście
sporo. Chocia.tby wspomnict o
potwornych dziurach w jezd·
niach, zaśmiceonych ulicach, ba·
łapnie na placach WJowych, pijackich melinach. Na raz.ie wystar·
czy.

...

(

)

Kronika policyjna
W duli l41odrla oftcer d:rfnmJ
ldclcckk,J Komend)' Wojewódzklej
Połlc;Jl, udkomłsarz Rys:t:anl Mł·
tlasi.6skl od.Dotewał wiek zdaruli.

Otealetl6retaklt:
• W Kkkach przy ul. Konars-kieao 19 bm. o godz.inie 12.20 na
skutek :u.prószcnia opUa powstał
potarw mieszkaniu 79-lelnicj Zofii S. Kobiela doznała rozległych
poparzcli i w lianie cl~kim przebywa w szpitalu.

• W Kldada na ul. GrunwaJdz.
kJcj wieczorem 19 bm. niemaml

m~czytni pobili Agnicsz.k~ K.
zabierając jej to~ z picoi~dz.mi,
drobnymi przedrviotami i dokumentami osobistymi.
•wStarachowkKII na ul. Bugąj
w nocy na 19 bm. nicznany zło
dziej włamał s.ią do micszbnia
Lucyny W. k.tadnącjej pieniądze,
wyroby ze złota, klyształy, maaoetowid, odziet i wiele iMych
przcdmiolbw ~ci około 110
miliooówz.łotycb.

. • W Ostrowca przy ul Kołciel 
nej w nocy na 19 bm. zlodzieje

włamali sl~ do sklepu nalet.tceao
do Urszuli H. i skradli stamtąd o-dzict wartości 33 milionów zło
tych.•
• W Klek:lcb pny ul. Jeleniowsiclej wieczorem 19 bm. nieznany
sprawca włamał si~ do samochodu .fial I26p" nalct.tceao do Jacka K. i skradł mu CD-radio, głoś
nit., piefli4dzc, teczk~ i inne

przedmiały łącznej wartOiłci

lo 14 milionów ztoc:yc!t.

oto-

O.>.)
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OGŁOSZENIA
S PRZEOAZ
.POI..ONEZA"

Bt.ACIWłSTWO
134.

IGelce, Wiola

K•JP'JO

.SHNIP" {14)
UNVTRON. ~. 224-23 po 18.
1247/g

WY'T'!\()fNAłnk::zypoleea-kncb'l
lc:h~. !Oalce, 5&5-68.1241/g

PRAC A

SPRlEDAM CiW'IIk .4011". 'Medo-

BAZA ~

rliOtC:Eiogucłc»21k.F'It'lcrDwa.1264/g

ZA1'RIJDNĘd'Mkoblet)'doprcd.ik~

Klelol,

1273/g

SPRZEDAM • ...a~ b!Ma".
IOełce, 31-83-nt'.
1Z7etg
1266/g

SPRZEDAM.f1YIIł"{11791tyklymoel,

=-~·l.lrpMa".
SPRZEDAM lat*).-,. 28" p0 kapllalrrym~.

AGENCJA Reidamy

~plaiiJłylltMI.

~niCH

Kiełce,

mh>
31~

,.KEt.NG"Sp. to.o.w~a

"""'",_.,..~

w.go,~~Oferty

1066.SL"!Oelce.

ap.ł(M4ec

o~erty r... 1194 .SL" Kielce.

61-i7-28.

1151/g

domo6ć - Kielce, ~ 1 7, 1kfep

Auto-st.ndard.

1193/g

SPRZEDM4 telefaxy ~ Mjlanlej - "_ancja. Klek:e, 31 -~ll
.lłara
UOO'IMI33, o,ml~.

SPRZEDAM

~.

28".

1121/g

SPRZEDAMlVkolor .,rułlln". Kielce,

26-341.

1102/g

.MERCEOESA 809'" WJ lranlpOrter
II)FZ8dam w drodze przetargu. CJiwSII
Kleloe, lel. 31-64-23.
' 1108/g
• KNAAZA- ~I,QrZ8deln.
Klelce,32-30-n.
1130/g

IWPIĘI»'tdM. apn.o.lft~

WSTRZB.IWANE kolkOW, lwfniUI..
~ lnWI. zamlll.

typ .polonam", kompiat elemenlów.

Klelce.484-16.

prawo judw', dowOd

oaobłłty)

ZIMOWłSKOCodca,SIOftC!aldnl-

700tya.toeloi,ABEX426-91 . 1251S1g

na

Inne. NOVUM- Kielce, 181: 411-41
w. 202,219,417- 74.
18/k

lllll-

\Qko~ Marelt,zam. ana. 140&kowL Znllucf proMny o l.WFOl ~
~m.
1192/g

SARZYNSKI Plotr lQUtllł ~
~
211.

___

ZGUBIONO bilet~ Pł<P 
~k Albert. o.trow 26, ""'
1144/g

Chtd~-

SIATKA.Rabltni"proclutlcjlll!)rl&-

.."-.,,... "._"~~;= .
..:.=-""::::=~: ~
PCifo!onl! pny Iraile t km od JOelc,,.
ITileNkania 'll'luna6dowa l dopłat~!.

""""·..,._"

~gńk

SPRlEOAM

.C-330".

"""""""--

JMI~IA. ~12.1141/g

AUTO- MO TO

U S Ł UGI

Jowt&r:701"1łanb.OObfy,klnll)ff'Ol-

..eluXI8 10&-120", .łlwortł",
odłdo17.

-~~~..

ddafkll 5000 m. Belno
~lubzamllrit•mleezkanl•

~. Klea,e&-36-211

""""

ltan~~-35~1~
SPRlEOAM .tuka" biMlMI {18831.
Klełce, tel. &\-91-88.
PRZEDPtATĘ M

61-53-64.

SPRZEDAMIUClkl - wllcwfy. KJelce,

31 - tG-11 .

1238fg

Sf'RZBlAM . stara 29" ~lotem~~ ""

czotd. Kiełce,

114-143.

1234/g

5PRZEDAM ..Mion fw.ndfOwy pru"'**Y 13m. Leazczvny 98, tel.
11 - 19-40.
1232/g
SPRZEDAM

LOKAI.~pnySf>24,ul.

~-llorlklnolwt.=

~~~~~=OO~garałpn:ful.

00 ~lokal mi ul. Stazlca

C8•
1243/g

dziel~ rellreacyłno-u

1239/g

SPFIZEDAM garat bluWI;

(ZłoMII-

lO'MlflY)Kielee, 31-26-53.

NAD'NOZIE
.BOBR - 16.2"

951/g

__
(nowę)

*"'*'dartd

l

.LIAZA".

Dmłkf

80

::;(:o~~

,'~~~~~
nr1145.SL"Kielce.
1145/g
MIESlJ<ANIE w domkU do W)'nllltdll.

28-243.

tuUOWtłA-

28-243.

lakład

łluMrMI

s.dkow

110
7761/R

.ALFAfłOMBl"(19ISIIJ ~ll.tl

KLIF'IĘ

M- 2 w l<lelcach.

66-13-24.

~Gałce,

1170/g

788310

~~:t::=~
19G-e21.
1338/g
SPRZ:EOAh4 dom .dO ramortu w
Klelcach. IOelce, 437-07.
1330fg

Warua111M131!13.

.=u= t~-=

h978ł. f<la6cl. 1!11-18-43.

wympodiOalcanii.IOakle,31-74-61S.
1335/g

SfiRZEDAM

..PMM~a" lcmlbl 1,15 D
1338/g

(1984t. IOeloa.31-59-75.

Sf'RZEDł,M~~
Jtdruj0w,826-60.
13:l.71g
IWPIĘ~~lOelce,

31-.88-58..

8PRZEDAM .....,.,.,.. Q

Kunowao.

13731g

1980. Tel
10189/0

r,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~~~~~~~9i
ZARZĄD

MIEJSKI W SZYDŁOWCU

na podstawie uchwały nr IZ6 XXII 91 Rady Mlejsldej
w Szydłowcu z dnia ł9 grudnJa 1991 roku

OGŁASZA
KONKURS NA STANOWISKO
PREZESA ZARZĄDU SPÓIKJ z o.o. GMINY

powołalej po prubzłał<e~~i• PnoUiębiontwa
Gospotlarki Ko_IUII_j l Mieszlumlowej
w Szydlown.

WYMAGANIA FOIIMALNE STAWIANE IWIDYDATOM:

- wyksztatJ:enic wytsze (odpis dyplomu)
- udokumentowane twalifi.t.acje zawodOwe i ticrowniae

- kwestionariusz oaobowy z tyciorysem
-dobre zdrowie (zaświadczenie lekarskie).

WYMAGANIA MEIIYI'ORYCZNJ: liiiDĄCE I'RUilMJOTEM
OCENY:
-program działałnościsospodarczej
-propozycja stnlktury o~;~anizacyjnej spółki
- propozyąa systemu motywacji do pracy.
l fl{ormnt;ji o prud.firblorsrwi~ wdzlelo dyrdctor

KONCESJONOWANY tani

OFER'IY KONIURSOWE PRZYJMWE W OĄGU 14 DNI
OD DA1Y UMZANIA SIĘ OGWSZENIA IOEROWI'(IX
WYDZIALUSPRAWIOMUNALNYCHALBERTPAWLOWSXI

przewć.Z.

.2Uk", .llllt". ~28-139.787710

,HADES"

dodałkowa

drl.wl, rttwnlet

NN'fłAWA

talawtzorOw.

WIOEOALMOWANE.

66-00-82.

625/g

Kłełoe,

461/g
Klek:e,
382/g

NAPfłAWApraiek.KHtloa,31-35-25.

URZĄD

MIEJSKI W

SZVDŁOWCU,

pl. M. KONOPNICKJEJ 7

TEL 17-03-82, 17-14-53.
Kaadydad z.os~ esobao powladomleai o termJaJe
rozmowy kwallfikacyjaej.

201/g

kwaterumu- na
Klelee a:J.-57- n

~=3jiet~~~5.~~
Kupno-~

lokałe, nleruchomo6ci. Obalugllprfth

88/k

531g

.MIG"Biuro~Nierucho-

"""'-~

~
KochancMeklego 5127,
283-15 • . 33.
786410

lokal

na hurt-detal.
l<lełco.ulWopoennl-41,

tal 31-39-20 os. Barwinek.
reklam: - ,.fubud

1340/g

PUłE ~ lub ll)rDdMI
CSBelkfl.dolndaml~łwldk>

_Wynajmę
_,_ny
Skład

1338ig

--....o

1152/g

453-62{11-17}.

\

FRM~poe;zulwfepr.cow

GiARSZNICA k. MłechoWa - dom l
lokalem . . handel, Ulllugł - apnedam

nlłłm(Biaij.

1.3 a.

1341/g

nlkll ,..
gto.n.ga ........
-eo. KWce,. 321-564 C7- 15). 1345/g

go. Klelce, Sieoldewlczatel. ~~g

AGENCJA .R-8"

1331/g

Prztdsifblorstwa Gospodarki Komuna/n() l Mleszkanlowęj
w Szydłowcu Artur Bilsld, TEL 17-fXJ-10.

11881g

FIRMA poezulwje lokalu handlowe-

lAMIENĘ M-2
lllłfk.Ra z dopla~

...........

8PRZEDMł -~·

{191S7l.IGelce..531..94.

C:::~~~

Kielce, 543-M.

4&-944.

INTBłLOCUM. ~. kupoo8J)fmda1. IOMce, ~ 2,1111.

IUW:torrU..

C'IIO.NlW- -

981/t

zamieł11tMimielazy - ~lub
doilł.lwery. ~.543-98.
1187/g

~. ~3~ M-4 oa.śl~.

788410

788510

SPf4.W/IHE blokOw, gtoMc l lnn)och.
Bontbw20.
1207/g
Kla6ce,503-92.

Klełce. T~70.1e1. 31~:!Jg

--

.Ceta"poeładaw~p.ftyt.-

broiliant " 12 l. bonltlkał4. o.trowlec,
~100(Gutwln)27-171Siub
,.,."..,...

1244/g

atalowe.Kielce, 31-29-83.

na. Olańy - bezpłeł!M. Kilke. Nowy
S>Mal38(11 -16)teł.4fl3-.&{cal-do
btl. Firn~ t Mlwltkalvm ~

.M~100{Gutwln)27-176klb

I.JK.t.ADNEgluury,pouctzld, pewl-

u

~tdornklem lełnlakowym. Kielce,

523-42 po17.

1281/g

IIOw.ramonłY-konkuriii'!CłL~

~!Oelca.31- 1 8-57i1i5/g

BPRZ:B>.Ww.wtzor~21

......
1302/;

Kletce. fi07-18,

542..Q7po 16.

1217/g

SfiRZEDAM komputer ATARI 520
STM. dlolle .taele 720. 380 kB. ~ 150
,dyskietek. llterWnl. Kletce, 280;'~.

!ALUZJE ·~ lyL

1256fg

L OKAL.f'

umochOd. Kielce,
1055/g

N. Klelce.31 - 25-98do17.

US2X:ZEUIANE
~l<lelce.IIS-78-88.

544-81 .

lony-Jnrimt~ .. budowydom-

lritada~ -~w dobtym ........ tanlo.l<lelctl.433-8!5po15.
113łfg
SP'RZEDAMdomn.II'OWII~, zabudo..

,.tJJI(', bło

tlllld.*łl"cnzszeroldwyb(lrlłumii(Ow,

blech~llnn';dlekoe

kluy, ~gitarcMy. o.roMtc.

St.wtd53117 po liS.

"""•

Sl<l.9 Motorymcyjny Bulko ZdrOi.
IA. Groaa 14 (lllnytowanleN.Korelyn nadkola ocl'lronM: .126p", FSO
.pok:lnez", .1-.c~a 2t05-0r....rn1.111·,

r=a

SPR2EDAM ..... ~ dolni

LOMBAAO ud.d6le po2)'Cl8k. KwUJr

=·..._~-""=.':
-"·""24-22. 535/o

Wielk:aJpoleeapo~CINCh :

Sf'RZEDAM dziełlot ~·
Kleictl, 31 - 71 - 97.
1118/g

1125/g

~Y - )fzvkOw obcych kornpularowefi8M)-~

ZOOBIONO dokumenty (pu.zport,

E t< 3 "R f' S':: :. E
Pl.NE la4lif .OIIrtJwalc". M,lalcl,
31-21-11Spo1S.
1282/g

31-68-IM.

wolny c:z.u. Kielce,

ZGUB Y

575/g

110, 181.
1107/g

zagnańeQ

)a, tltJnllc:ZeNIL!0*-,415-80.1154/g

.M".

lob

Wlłl

.fWITA 0 ~odzlety~

f'OSIADAM prawo jaZdy A.B.C. ...

1194/g

. polonezli" {88 r.)

pozyq.. ~Ge~Qe, 12.8kr. poczt1f1 • •

JĘZYJ<IInQialai!J-Iekcje, korapety'l>

moch6d

'""""

DCiOiSFON'i. ~.32...a-ot

do
w.pólnego~lml pro-

au.. KktiOa.

--

~epaw.5200mw~

KWcl, 437-117.

~~~~~: -~984}~~-=:

w mlnde

1061S/g

Ryczakl..esuk.

KraNl!Ow 15, 26-520
Sł'RZEOM4

cJ~Kielc:eHifby,GOPca
2Q.
1280/g

=

TANO~.IIata125p"(78r)

Kleict1,31-82-35.

1132/g

PROWAóZBłEMilla~

Sf'RZEDiłotłllnloTV

Jig.

-

8

1270/g

.N-410"
t.dcMno6e
SPRZEDAM
- 400
32~po11.

-

MONTAZ~. KJea. -31~

~

(1990j

K~e~~ot, 31 -n-OS.

DROBNE

n· BIUJO Reklam .Słowa Ludu·. teł. 4-48-58, Kielce, ul. Tarsowa 18.

Redakcja nfe odpowiada za trdt zamieszczonych ogłoszeó .

Sł.OWO

NUMER 17

STRONA 11

LUDU

SklepM & M

Dział Tedullczny
Wojew6dzldego Szpitala Zespoloneao
w Radomia III. Todlte.....,. l
oalosD prullqllieepuiaoay ......,, w fonaie of<ll

przy ul. Warszawskiej 4a (koło Tekli)
ccynny~erurneod!Odo20
(również w sobotę i niedzielę)

u

Serdecznie-zapraszamy

Uieriawę ttm~a, Hdy06w i

Hdowli

..., ... Rtjo 18

piwoszy

l. Teren o powierzchni 5.573 m kw. oraz
· budynki o łącznej powierzchni 719 m kw.

- polecamy kilkadziesiąt gatunków

piwa (zawsze świeżego)
- możliwość konsumpcji na miejscu
- konkurencyjne ceny
Zapraszamy!

Łączna wartość wynosi 1.340.460.431.
Pisemne oferty w zalakowanych kopertach
z napisem .Przetarg" proszę kierowa!: pod
adresem szpitala w terminie 7 dni od ukazania się ogłoszenia w prasie.
Informacje telefoniczne udzielamy pod m
241-71 wewn. 387.
Zainteresowani mogą oglądać budynki i teren
oraz uzyskać informacje w dni robocze w godz.
12- 14 telefonicznie pod nr 241-71 wewn. 387.
Otwarcie ofert nastąpi w dwa dni po ww. terminie, przetarg odbędzie się w tym samym dniu
o godz. 11.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru
ofert i unieważnienia przetargu bez podania

p.rzyczyn.

~~~~

Nowo

* PIEO: CO. na olej opalowy
* IDsllllowanie PA11111KÓW OWOWYOI

o_,. 14 -l MI kW (Hzollslqon pnca ,.WU.
..-......~on

.......... ..,.._n,).

Zlutosowanl~: 14tnldąa kotły

wodne w tlomadlllcotlownlach:
srp/ta/1, uklamt kumlk6w llneydt obiektów.

DDaiTecUicuyW~ Sąitala~
wlłMHoilo oL Todt-1

oalosD ,.-zdarł ~J ,;-,w fonlit ofert

.. .,....w ••. ...,. i uqUeii .... pniJ.

L Frezarka
2. Struptka arubiarka
3.
. wyrównarta
4.

S.

,.

,.

typ DSH DM - 42 cena 15.400.000
27.000.000
typ HTE- S
13.700.000
typ DSZC- 40
4.600.000
typ DSZA-40
3.500.000
typ ZKS/4R

6. Szlifietka taśmowa
7. Kompresor
8. Szlifierka tarczowa podwójna
9. Piła tarczoM uniwenalna typ DMFA- 35 ..
10. Piła rnechauiana przenoha
11. Notycc elektryczne FM - 4
12. Spawarb transformatoroWI!
13. Wiertarta elektryczna
14. N•wiltacz powietna 2 szt.
15. W)Jdutrocin
typWPT-315
16. Betoniarb BWE- ISO
17.
BWE-50
18.
.,
BWE-50
19. Stnynb.narzędzłowlbezwyposat.cnia m. U ..
20. Garat blamt o wymiarac:b 3,15 I 7,10 I 2,65
21. .,
3,27I5,15:a:2,75
22. ..
3,1Sx7,10I2,65

9.400.000
9.500.000

9.000.000
7.700.000
4.300.000
2.600.000
3.000.000
4.400.000
4.000.000
4.000.000
1.975.000
7S<i.OOO
1.400.000
8.750.000
7.000.000
6.000.000
5.000.(0)

Pisemne oferty z CC.r\4 nabycia w ulakowanych kopertach
z napisem ,.PrzeWJ" prosimy kierować pod ldmiem szpitala
w terminie 7 dni od daty uiaz.mia si~ oałoszenil w prasie.
Informacje telefoniczne udzielamy pod nr241-71 wewn. 387.
Otwarcie ofert nastąpi w dWII dni po ww. terminie.
Warunkiem pn:)'Sl4pienia. do przetaJgujest wpłacenie wadium
w wysokołci S proc. ceny wywoławczej w kasie szpitala nsjpótniej
w dniu otwarcia ofert do aodz. 10.
Wld.ium przepada na rzecz sprzcdawcy,jeteli oferent, któreso
oferta zost.ała przyj~ta uchyli li~ od zawarcia umowy kupna

sp=daty.

Wadium z.łotonc prt.cz oferenta, którego oferta nie została
zostanie nnóoone w dniu pnetaJgu.
Zainteresowani l:llOM oaJ4dlć ww. maszyny i \lt'14dzenia. oraz
infOOl\&tlK w dni robocze w &odz. 12- 14. Telefonicznie
pod nr241-71 wewn. 387.
Przetara od~e si~ w dWII dni po otwarciu ofert o aod.Z- U.
Zlstrzep si~ prawo swobodnego wyboru ofen i uniewatnienia prz.elafiU bez podania przyczyn.
przyjłlta
uzyskać

Instalując

nowoczesne urządzenia fumy
111YSSEN

chronisz środowisko, oszczędzasz czas,
zapewniając sobie czystość i komfort.
Domdztwo, serwis, wykonanie:
EKOKALORIA Kielce teJ. 31-22-57

fiijt+>

komis

zaprasza na parking
przy ul. Legnickiej 28

(wjudodul. $~-oboli:LOK)

- """"" do tAO{UY1WOnia
ponad](}() JIUIIIK!Iood/M
-~1141J>c:<ni<

JIUIIIK!Ioody :ZDdu>t/M
-tói.Mf.".,p(atrwki.
u.... tó..,.;et

-moim ey6M i dobru
sprw/D<IIIIIo.
Sk«zystąi. ruuzyc/1

,,..,

wlug,

a 11ie zawiedziemy.

'""'

RADA PRACOWNICZA
O:IVIllUM PRODUKO'JNEGO PNEUMATYKI "PREMA"
w KIELCAOI ul. Wapiennikowa 90

olilasza
KONKURS NA STANOWISKO DYRłXI'ORA PRZIDSIĘBIORS'IWA

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełnili następujące warunki:
- wyUz.e wykształcenie
- przedsiębiorczość i umiejętności organizatorskie
-co najmniej lO-letni staż pracy
- preferowany wiek do 50 lat
- dobry stan zdrowia
Oferty zawierające:
- podanie z motywacją ubiegania się na stanowisko
- kwestionariusz osobowy z iaótkim życiorysem zawierającym m.in.
przebieg działalności zawodowej
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz odpisy innych
dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach
- opinie zawodowe z ostatnich 5 lat pracy
-zaświadczenie o stanie zdrowia.
· PowyUz.e dokumenty należy składa:: w sekretariacie CPP PREMA"
w Kielcach ul. Wapiennikowa 90 w terminie 14 dni od daty o'Sioszenia
wpras1e.
S~gólowe_ informacje wstaną kandydatom udostępnione po
zakwaliflkowaruu do udziału w konkursie
O terminie konkursu uczestnicy wstan'ą powiadomieni pisemnie.

Sł.OWO

STR O NA 12

LUDU

NUMER 17

t''''''''''''''''''~~;';i~';;:~;~~~~~';~'''''''''''''''''~''')

~
~

~
~

~

o_....z.a p.-ze-.....

w dniu 6.ll. 1992 r-. w siedzibie przedsi~biorstwa na maszyny połjgraficznc:

~

::=::t:=:::=Ji~'!:o~.

Wadium lO proc. płatne w kasie PUSBlllljp(ttniej na

~

godzin~ przed przetargiem.

~

...

''"~~!~~=,c:.~:~~~~~=-~~~':~,':~~~:~=!~,~~'''~ ~

-111-

wKiekam.

Kielce, -'·z..-.. 149
tel 31-IB-39, 31-82-611, 31-:u-97
telefu 3l-23-13ltela 0612144
.z.AF'RAS~

...........--.
--··-~
Annii-41•Kielcocb.----·-...----pod
____H

_ _ _ _ _ .. . . , _ , .

na wytooaaie lUfilu podwicszoocao Q1DioCrw1e1D o pcnrimzdUii 215..0 m kw. wcq6ci p.wilolw

Pnotara odiJtdzie lit

OUIDCf'eiiD

Przeclsiębiontwo

29.L92 r. o aodz. 9 w*lzibie ZaUadu

~l IDwo!IJGjl PSS prą ul

ldefODU 61~~2.

Konse"..qi Urlllllzeń Wodnych i Mełioncyjnych
w Kielcach, ul. Domaszowska 140

oglasZJI przetarg meogrruUt:lOI!JI na spn;edaż:

- baraków i barakowozów szt. 11, cena

wywoławcza

od 3.900.000

zł

do

15. 000.000zł.

Baraki i barakowozy można oglądać na trzydni przed przetargiem 8 szt. na terenie bazy przy ul. Domaszowskiej 140oraz w miejscowości Wielogóra- szt. l,
Dąbrowica - szt. l, Przyszów - szt. l.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w WYSOkości 10 proc. ceny
wywoław.czej w kasie przedsiębiorstwa lll\ipóżniej w przeddzień przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 4lutego 1992 r. o godz. 10 w świetlicy przedsię
biorstwa.
Stan techniczny sprzedawanychjednostek takijak w dniu przetrugu.
Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady sprzedawa·
nych jednostek.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetrugu bez podania przyczyn.
Ponadto oferujemy do przedaży garaże metalowe o WYmiarach 2,5 x 3 x 2 w
cenie - 1.500.000 zł.
i &71l

11Qf~w~bcbopenrieruhoi~12l4mkw. pototo.

DejprzytnlieRaków-De.INZJW.
Włthdbu.Jwc:bodq:
l. -.pzJD o pO'łritrzdmi

432

llł

tw.

2. mapąG o powierzdul.i 121111 tw.
l . -..wozowa~bud)'ntiem.

Wanm);i lłziatawy do uqodnl~ w łliedzibie Sp6kbietm wRakowie, u.l.
T.,_".l.
lOt2ft

Skład reklam: - ,.&bud 13• Biuro Retlam .Słowa Ludu•. teJ. 448-58, Kielce., uL Tł.IJOWill8. Redakcja nie ~u łldć zamieszczonych ogłoszed.
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LUX-ADA
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_,...J ............

~·-~~
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JOÓtk6No~i~
prot/Miuji Wsanłiti -trP'filfi;Ydr ~:

__....,.,__ _

W-617, W-717, W-7J5

---(0ded,...."

Dll-1661, DII-17JJ, Dll-1786, Dll-17!11

~-aooll

El'-łJ01.1, El'-łJOI.6,

E14111.1

--.11011aJ).
,__,
..., .. ,,............

J~.U. UifDnrll4imiY. u J1I'OłffUid"'' lprudai

l'llle

-llJII/inow< o lUitwip 1,6 ~ 1,5 t, 3,5 ~ 5 t i 6,3 t

ora: ..;:Mw phllfomtOIII)Idt prodMJu;il polsłięj

--·

WN-4-IJJOi WA-1.

r.",.;"-.- 1 miniqc od daty""""""·
~

• . _ ... -~112
.........1 . - o b l

widlowydl /)łfHblkqi bulganłięi ..... typ6w:

<IÓŻ>t4

.".okokiq ~od 1,1 m do 4,5 m
1 t i 1,51
:IÓŻ>t4 .".okokiq podnos:mi• od 1,1 m da 5,6 m
onu ..,;złip~~o lUitwip 1 i 3
-~olUitwip I~

lel.lS-023, 27-JS.S,

aodZ-9-18.
II'IIJ

..,;w~•llllłOłiiY(odowcu
ł)cunmnu

al.umululul"

tld,truht ulq,

najl::ani('J "

i cUypriłi do holow<uiUr JHV<%<P-

łHl i"I!Otlp

\Ut•par nu

ro~u ul \\ar\ł:tM\kll"J 1
(hiw na" Kn·ll'n'"h
o~:tmmmt

lhht:l lmr11

-.ro\111dttlłl

~~

Skup metali kolorowym
~ższe
0

ceny, t/

płatne gotówką
0
Pakosław

24 k l

Hży

Proponujemy:
-montaż 1/cznikÓMI ciepła

- wykonanie izolacji
cieplnej z pianki
poliuretanowej.
Informacje i zamówienia:
Prudsi(biontwo WitlobronitJwe

SPJN

__ ...
-·---··
._..,...,..__
...,.._
-.--.PUIZYiTA•

._..

03trowiec, ul. Sienkiewicza 79,
te/. 259-64
KORZm'AJĄC ZNASZYCH
USŁUG
OSZCZĘJJZASZ ENERGIĘ
l PIEN/ĄJJZE

SI'OtDZIELNIA MIESZKAMOWA .,KRZEMIONKI"
ogłasza
prZ!łarg na wynajem powierzchni halldlooo-uaługow

• pawilonie wolno llojąeym • oe. Patronacldm
pny ui.Cimnowsklego wOslr"""" $wlętolcrzysklm
(zmo!lr.oscią wydzielenia- hand-ugowych).
Cena wywoławcza za 1mkw. wynooiBO.OOO li.
Wofen:la podać rodzaj rblał~no!cl. k10ra b\ldzie prowadzona
oraz proponowaną cenę. 01erty naloty lidadać do dnia 3.02.1992 r.

Korris)ineolwarcieolert nuf.lpl4.021992 r.ogodz.10.00.

wprzypadku llomn~ przez ijlku ofaraniOW ~ prowadzenia
1al<iego samego, bąd! przyblllonÓgo rodzaju działainolei o godz.13.00
lego samego dnia odb\ldzie "' prZ!łarg uslny.
Szczególowychlnforrnacjl rrro1na za!1f11ać waledzible SpOidzielni
Oslrowiecoe. Stawk1471el248-Ql.
ZaSrzega !lt prawo wyboru ofarenla bąd! unlewalnlenla prZ!łargu
bez podania przyczyny.

-·
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Telewizja-Radio-TVSat
W'll'®lll!JIX

8fi~

PROGRAMI
3.00
9.00
9.10
9.35
10.00

Dzień dobry - poranny
maaazyn rozmaitości
W"JAdat:OOki p(nl1ne
Domowe przedszkole
Gotowanic na ekranie
- magazyn kulinarny
,.Jak cudne~ wspomnic.
nia• (l) - .Podwójnc ty·
cic" serial prod. polskiej

11.50 Wtadomałci
12.00 -16.00

TelcwbJa tdubqju
- Pod szłda
nymdacbcm
A&roszkoła- lndyki
.Dzicó.. w którym zm.iertił
si~ wsuchłwiat• - serial
dok.prod.ana.
13.20 Fizyka - Orpnia mcchllnic:zne
13.50 Co, jak i dłlcuao? - Jak
zbudowana ;cst nasu
Ziemia? - serial prod.
niem.
14.00 Olemia - Chara.kterystyb niemetaJi-tlenowce
14.30 .,Świadkowie przeszłości"
-,.zapach benzyny'" _ se12.00

A&roszkoła

11.20
12.30

rialprod.czee.bosł .

1450 Przyaody kapliana Remo
15.50 Sezam- maaazyn populamonaukowy
15.20 "Swiat
chemii"
serial populamonaukowy
prod. USA
15.50 Klub Midi
16.00 Studio 7 proponuje
16.15 bla dzieci : "Tik - Tak"
oraz
z serii .Przyaody
taczorta Kwab" (4)
11.l5 Teleexpress
17.35 Narodzinyfumy(5)-Eie-

mm

::n

przedsiębior-

11.50 Wywiad (}'&odnia- rozmowa ze Zwonimirem
Separo'łieem, ministrem
spraw
z.agran.Wycb
Chorwacji
album
_
18.00 Famiły
amerykański lrun języka
angielskieao
18.20 W Sejmie i Senacie
18.35 . Królik Dup przedstawia"
-serial animowany prod.
USA
19.00 Skarbonka Jacka Kuronia
19.15 Dobranoc: ,.Pifi Herku-

leo"
19.30
20.05

Wiadomości
Najwi~knc
wydarzenia
XX wieku - Daleki.
Wsc.bód - film dok. prod.

rr.

21.00 Listy o JOSł)Odarcc
21.30 ,.Siódemka w Jedynce•
- spotkania z Georxt. m
Brassensem
22.30 W'włomcałcl wieczorne
22.50 Giełda Pracy - &iełda
szans
23.20 BBC- Wodd Service

PROGRAMil
7.34
7.35
8.00
8.10
8.35

Panorama
Rano
Gar.eta domowa
Telewilja biznes
,.Denver- ostatni dinozaur" - ,.Denver sensacja
telewilji" - serial animo-

wony

9.00 S wiat kobiet- rnapzyn
9.25 "Pokolcnil."- serial prod.
USA
9.45
10.00 CNN
10.10 J~k francusk.l (repetycja
lekcji9-12)

....

IOMI

J~zyt

an»eiW (15)

105 Powitanie
1'-30 Panorama
IOMI _Pokolenia" - serial prod.

USA

17.05

Prze&ląd

tronik

fdtno-

wyoh

11.35 ,.Pod

współrlym

dachem"
-_t.ijci.k'"- JCrial prod. fr.
18.00 Pro&ram lokalny
18.30 Moja modlitwa
18.50 ,.S.ttuka świata zachodniego• - .,Przed l wojną.
Mi~ aenialn<lłtą
ou:błanią"

i

- serial dok.

prod. ang.

19.20 Rozmowy o Rzeczyniepospolitej
19.34 J~zyk angielski. (15)
20.00 "Non stop kolor" - masa·

l

maki,ll.OOEin Vaterzuviel-aorial USA, 13.30 SUita Batbataserial USA, 14.20 Oie Sprin&ield
Story--.:rial USA, 15.05 Dalluserial
USA
1555 ChiPs- selial USA, 16.45
Risbntl- telegta, 17.10 Cenajest
właściwa- telc&ra, 17.45 Dun:baedrcht- videoshow,I75S ART
Ałtuell- wiadomołcl, 18.00 Dallas - serial USA (powt), 18.45
Wiadomalci,l9.15 Kniaht Riderserial USA, 20.15 Columbo- serial USA, 22.05 Explosiv - tełc
lhow, 2250 LA l..aw - serial
USA23.50 Wiado~ 24.00

zyn

Słutba.wWietnami~-seriaiUSA,

11.00 Panorama

I.OOAustralian Open 92- relacja t
Melbourne

11.20 Sport
11.34 Ekspres reporterów

KlacE
mnrt

~tuTRaa.ac-..
QO

-l!IIIPIIW ........

I'MI1WOWY' tunt

~

l .um:IM

r-~~~=

,.... _
__....

~-.T.........."I·Oitlllczlll

I'OI:In'WM"-USo\t15,gS,IU0,14,1I.JO"
tł15.

........ -)lllen!MO'IIIIc"-USA.l1l.
g13"11.30, 1$.45,.l...od. ~~-UIA.
ttiS.g.15.15.~WOIIII·

_

~l15.o1. 1t

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

II~--~ - USo\L1l.t-11.11,
IZPfl.t.U:Cllkiriiii~ I CI*\w

n.oo

,.Vinc:ent i Thco" (3)- serial prod. ana.
11.50 Reądywa- recydywikipropnn publicystyczny

14.00 Pano"""'
RAI UNO
Driennili: 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
12.30, 13.30, 18.00, 20.00, 22.45,
24.00 3.15, 455
655 Poranek w RAI UNO, 10.10
Pucbar S wiata w nardamwie
alpejskim slalom gipnt
mę:tczyzn, 11.25 "Tam i z
powrotem przez. Beverty Hills"film,l2.00"8&rdzomimiło ... RAI
UNO", 1355 Trzy minuty o ... ciekawostki ze świata, 14.00
"Bardzo mi miło._ RAJ UNO",
14.30 .Bł~kitne drzewo• program dla najmłodszycb, 15.00
Kronika motoryucyjna, IS.lO
Czterdziesty równolef.nik, 16.00
"Bia!"- Prostam dla nastolatków,
1755 Oził w parlamencie, 18.05
Kupon z oczkiem, 18.15 ,.ItaJia
wołL ..", cz. 7., 11.50 QuMk= : n y &!aro":~

:·:,:QJ,,, :gdzie, kiedy· .,

i:~

Przełiłdtyaodnia.21.45,.Wysota

klasa.. Cb~ tak t}'ć!", 0.30 ~w
parlamencie, 0.40 Północ i
okolice, UIO ,.Ukryte sbrby'" program edukacyjny, 1.30 "Rita.
Rita. Rita"- film, ret. L Gilbert,
3.30 ".1.asadzła na płaskowytu• fitm..l981, 5.10 Film t serii "Serca
wiectnie młode" - "Mój drogi
ojciec", 5.45 Program rozrywkowy, 6.05 Film z serii ,.Davinia" "Narodziny miłości"
RThPLUS
8.30 Der Hammer- serial USA,
9.00 Australian OpeD. 92 - relacja t
Melbourne, 12.30Kocbanywujek
Bill - serial USA, 1255 Wiado-

gk::ulf-ez.-Otora,~

PR07
9.00 Muppet-Sbow, 9.30 Agentin
Mit Herz (powt. z ponicdrial:ku),
10.25 PlanetderGipnten (powt. z
poniedziałku), 11.25 Blob Scbreckcn obne Namen (powt. z
niedzieli), 12.50 Der NitUa-Meister (powt. z poniedziałku), 1H5
MaibriU, das Madcben von den
lnscin - komedia RFN, 1964,
15.10 Air Fon:e- serial !Cnsac.
USA, 16.05 Triomlt v:ic.r FauilCnseriaJ sensac. USA,I7.00Trick 7seriale anim., 19.00 Gluckliche
Reisc - serial famil. RFN, 20.00
Wtadomości,
20.15 Himrnel,
Scbcich und Wolkenbrucb- tomedia RFN, 19781 22.05 White Line Feversensac. USA, 1975

mm

RADIO KIELCE
6.00- Aktualności dnia w opr. D.
Grabowskiej, 16.05.-- A..ktualnatci
dniawopr.K.Irsk.leao,8.10, 12.05
- Kurier oai05ZCniowy, 8.30 ,.Herody t brzuchami" - aud. a.
Kussela. 8.50 - Z teki tompozy
torsk.lcj W. Kolankowskiqo, 9.00,

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00W"tadotJlOŚCi,9,05-,..Niec:zytałeoł

posłuch!ij", 9.10 - Muzyka dla
wszystkich, 10.00, 14.00, 20.00 Mqazyny informacyjne, 10.10 Jazz, 10.30- ,.Batbara F"ljcwska i
,.Pastorałka" ., radomskim teatrze•- aud. an:h. M. Bednarskiej,
11.05 - Rozmaitolici i muzyka,
12.30 - W ludowych rytmach.
13.05- Sprawa na dziś- spotkanie
t wojewodą .ki.cle<:kim, 14.10 "Souland"- aud. T. Jai:utowicz.a.,
15.05 - Koncert dla fonoamatorów, 16.00, 18.00 - BBC, 18.30 "Cale tycie Matyldy"' - cz. 2 aud.
M. Karpiós.kiej (powt.), 19.0S Rockowa fala, 20.10 - Radio po
kolacji

... ...

Polol:l*:ly- ... ~1111.51~ołl7-

AI'TBQ-OwN'IIOCfltoetni ..... ~ul.

"""""

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

~-117, 5hi:Połami - -"'-'C

~--1 . ~~1011---...a-111 . ~ - M~
-Guow-St2-020111t2. ~-oci-

Un..c:.a..~APGM - ayrw~ew(łl0dl.
15-nwrW~Iw(IIOdl.7-2.1wciN

wolneodpncy - lll..a3-«<..
POGOTOWifiTOłiAT'Ol.OGIICZNł -IM::z·
'*-.MidllłW', IIłW.........l4(DontRa

........ CQ'IIIII_,._ _...

~

NOCIIIE JIOOO't'OM! STOMATU..OQCZ.
-U)'I'Wie•U!dl!~ł~odg
15dll7rmo.w~c1Nodt-21cklłrwoo.
llłlllJI;:zq42(~~
lll.B'OMZAI.FN&ł!DLAUICIZIZ,.._
lłiiiEIIAUOHOl.OWVM-od~do

Nl

Jlkllkw.wQOdl.1ł-20.1111.513-4ł.
JIIOłiiOC~DLAOZI!CIQłO.
lłYQtii'IOtnllll:)'llceCw~lll'lbull

łorium~ui,LMgllwlcul(~~
- c:odzllnn'-wQOdl.14-7,w~l-

~~dobt.•~ll't*lll*.~
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Sport

Sport

LUDU

Sport
" Reprezentacyjne

W Melbourne

SiRONA 15

ZCipOły

tOIIZ)'·
kard::itoa:ykal::eym"j4jutrywaliw

już ćwiercfinały

przcdolimpijsticb turniejach, jakio
roz.ecnno ~ na przdomio
cz.erwailipca. WVi$1 .-.a& JrK.~
114 z ~ BruJI... mblnem AQi, ~ Węp'Mil,
CHdte-Sie~ l Zair-. uf Pe-

Sport

Pfebiscyt "Słowa Ludu"

Coraz bliżej

rozstrzygnięć

laq wGranadzie~.A~z:dru.ty

noml ............................
F....qf. WlediiAIIIIulł.
• FTI.IIcuzta ~Mnk zwyci~

Bez wątpienia dla Australijczyków najbardziej emocjonujący
byl pojedynekjedynego reprezentanta gospodarzy w 118 finału Walkto Mulu'a z mistrzem Wimbledonu Midatdftl Stidlna.
Niepomógł gOflltY dopin&, a rozs..
tawłony w turnieju z nr 4 faworyzowany Niemiec zwyci~ył 3:6.
6:4,7:5,6:4.
Nie miał trudnOlici z wywalczeniem awansu JU. C.llrier, kJóry
w trzech krótkich setach 6:3, 6:1,

6:3

pokonał Szwąidlra Marca
RoNda. Bardzo zaci~ty przebieg
miało spotkanie Maułler& z

Amerykaninem
Zanosiło si~

Kricbte.I..ea.

na wielkie emocje,

jednak w ostarniej pilj,tcj partii
przystanie6:2,4:6,1:6, 7:6,4:Jd.La
Mansdolfa sbuzował Ameryka-

run.

W ostatnim pojedyniućwiett
fmałowym Holender ~
~icell. zwy~l Szweda OUi-

:tytaoatruiesWomuliJantaoPuclw"
Swiata we Mostlej miejJcowoki Pioacavallo. Wypned%iła ona Szqeut~

stlaa lkrptnau 7:5,7:6,6:3.
Jakby w cieniu gier pojedyn·
czycb tenisistek i tenisistów rozgrywany jest turni~ par deblowych. Nie oznacza to jednak, :te
jest on mniej emocjonujący. Przykładowo wśród paOOJ" doszło ostatnio do wielkiej sensacji. j&ą
bez wątpienia jest wyeliminowanie w pojedynku o wejście do
t wie .t finału głównych raworytów
rozstawionych z nr l Joba FitzaeniU i Alldcru Jarryda.
Przegrali oni 6:7,4:6 z amaryk.aó-

..., ".._ _ SIUL
W turnieju paildoćwierćfanału
miydzy innymi pary:

awansowały

NoYołlla - Sanz~.

-

Sd.eYallłelte -

Saltcbn

Sll ..tz.

Dla amatorów
tenisa

Vreal

~

i

Amerybot~

Ewę~ Uderqwkluyfi·

Krótko
kaąiPucbaruSwiataal~estn.adal

V.--I Sd11tdHr.
• Kolejor trzeci retord padł w pły·
wadicb mistrwstwacb F-.nlandiL Ustaoowil JO ponownie 17-letni "-1
Sleri•e.,któryprzep~IOOmst.

pzb. w cusie 53)6 sek. Jest to n.,ilepszywynit uzyskany przez europej·
stieaopływakanatymd}'ltanSie.

Wlkq~ fuęwkncu pl~ ,.Siowa ._.... .. u -.Jpe~m lfoOłtow~w Kideca.yuJIDHii ra41. . .1kkj. '1)1b 4o kŃCa łJ.....ia ~u bpcHtJ ulląlue ~ pny-

wiU•

..,ao• e •• rHakc;ii pnn ut.Qdll c:z:ytet.lk6w. WUJJdO wsb~ u to, te
...tłtlłbae . .i u~~eą•.;.. o ObiiDe ob•

ftłu!4tn., bowk:. lWiakt ~ poszaea6111Jdllpertowc6w
ą

ltarb:o •ieuac:ŁH.

Z taidym dniem otrzymujemy w
redakcji coraz więcej plebiacytowycb
tu ponów. Gł~ kibi(:Oobu nuzych
woje.wództw, choć nie brU.lltte btte:lt i listów nadsyłanycb z Innych rejonówkn,ju.
Przypomnijmy, to 't\oiród uczestników fli8Zej wspólnej ubawy rozlosu·
jemy atrakcyjne nqrody w pollad
prz.enałnycb
radiomqnelofooów,
zesta'Atlw
kosmetyków, funk<tlo-

Cz)'f·

naloycbobrotowyc.hkn.eseł,Jil~tu

by pojawiłasi~ kolejna piazda pływa
etich basen6w1
• Pucbar Swiata w piłce ~ej
~ wywalczyli Snrab:ł po

sponowq;q, tomplel6w n.tłł francu~
skicb fum VERECO i d ARC.

-

z;wyciostwio28:23z ~

• Npńa l !la...-.. awaniOwały
do półfuWOw piłWKieao ...e~aan~

Naliścienasz:ycbspoJOOr6w-.k.i~

lectle firmy "Misuuna•, .Muxum'" i
,.Mebloland"
ibat--piaeria,.O:I.AGA•.
Warto pnypomnlct, te mUe upominki ~aofowali tatte dzi~ z:
tlubów sportoWych obu nuzych województw. PnytladOwO T9CZJ przeD·
.,Dor.do~ oraz radomski

zalanamt.artywotneaowst~puoatlu

bowybueo, uf KSZO bez;platno karnety na 2-li&nwe mecze swoich pięś·

darey. Wartowioc;wzi~

Sporym uinteresowaniem cieszył si~ tbrganiwwany nie tat
dawno pnez. dział aczy Bł~kitnycb

czołówce

z.ałicza.oy do cyklu rywalio pudłu prezesa .,.Emada"

We Wiodiwie roz:esrano zawody
~118i......_wa·
~(lłJI.......,).Wpooiecałcti
knljo"M;jaołówt.iz28kJub6wbardz.o

dobrze poc:zyDal.l 10ble zawodnicy
7Aka,...___ Podopiocmi tre-

niewsekretariaciekłubowym.Bł~

ki tnych w Kielcach przy ul. Ście-
giennego(tel.446-38)wgodz.. 8-

ocn c.aa.- z...nliep sprawtli

Rys. M

16.

mił4nillllpodz:iao..qplasu.;.csi~nawy·

Dulęba

Hokeiści na dopingu!
au-..... ..........,.......

Trzy nasze zespoły -

grają o ekstraklasę

. _ , . ...... d!rt. Wlchldllkft

B

.~,_...Jet~WCiilptJ, tietJ"a.

Udl...k:stt.ń~apntwe.pyoawus . . ~.
AZSIKiefee.l.ewM1~,8ft

cycbwtabeliz.espołów AZS onz Sya-

w~~cbmiłljnios

Ułb Gńja:. Po ZW)'Cie:stwie 14:4

repokonalyrywalkiatJS:J, zapcwnia-

nad Alłte. ObrMr zapewnili lObie

__
__
-

woib tabeli po pierwszej rundziespotlwl.
Punkty dla~ w tym meczu wywalczyły: Celln4, . . . . . 3,m.dl-

w......--..t~ po2oru
deble ~-~

. . . . - Celln.

zdobyły:

oni miej~ce w czołowej <2W6rce dru·
aoli&Owcbw, t tóra w rundzie rewant.owq wa!CZ)t bęldzie o pierwawl ~
",- awam. Puntty dla Opodnita ~
byli :BiDJI:owskł 4,Wojd.eeh Bedunk1 4,Ja.d:owsld 3, Macki Bed-

--.-0 . .
unki2)Jiakowskl - JuWnnlll .

.,.,...,_
__ _

Sbl l1:6. Puru.ty dla naszej
:łAntnb

,. l. .,.,.._ i deble

dfużyny

3, Oknta-

:t..n.su -

W uzupolnieniu podajemy wyniki

u.leafycbspot.W. I...&S~ klb
rypotonał W~W~

.-u~~

..

idcntycmymstosunku 11:7.
Niepowiodłosi{ltenisistt.omttoło

wym Kolejaru. Przesrały one z Lc...nc. w l.ubartowie J :IS.
Do czołowej <2W6rti awansowały:

-.....~ - ~

••

.......

~ ,._ą.
alt.
...... .....,117dl~z.tw1Mei
Mł.tr-,_"łb: l"'eer......-.

"_.S,...IM...-..C...U.IJI'Q-

...... -uaa •

...-..1.--......

llkWJ'jelbłe.AIIIfttrillel

.._..-u:AZSUMCSI.altliL
Rezerwy pierwszoU,owej Breal w spotkaniu rozegranym awansem rozgromiły Ophre c:1td-.
17: 1 a punkty wywalczyli: s--..
Ido, Waloll,t.mnti . . .,lleIIJ'IU, IJIIbiAi po 2 or:az debel
$wiotek - Waloll,
W derbowym meczu w Siar·
:tysku Gnat uległ AZS JtaH.
7:11. Punkty: Watna l. o.ldl
2. w..... t . Watna: -o.lel.t
- d.LaGranatu: MuellWiatrd.'•

--3.Solodoll,PMtuski 2, Wiatrak- 7ayslewski l -dla AZS Rado m.

(wW)

JOtim l micjłCU w twyfib;;jl klubowej.
Indywidualnie najleplej poa;ynat

lObie junior Zlbitbw lllk:llanld,
który był tned w kategorii do 48 q.
Czwart4 lokat~ (wqa 130 t.g} :u,i"
atplew GnUie6, który prz:yje-

-

Wiodiwy pTOIIoz:c:r;grupowania kondycyjneso kadry w Zakopanem. Ponadto 6 w tateaorii S7 q był
Sibn.
1 w wadze 130 ta
T ..asa Plętd;. Warto dodać, te S i·
tara byt budzo bliski sprawienia bo-

.w..

w

~ o~wi~Uzej ~~ellSI(ji

turnieju w po-

stacizwyc:i~.,naplccy"zrepre

zentantern Polst.i out.uc. GnJ-

(wW)

Skoki i piruety
OdjutnJ-O'IIIPD()Ik6wlytw&Jr:twG./I-

gwlowąpa•dubJftqjda. Rozpoczną
~bowftm wnasąi ttltwlt/1 1n1111m4}t

zmfltruntwEwropywLoMnrtlt.. Wpmfltlmltp lmvnymlobadynvkolqno:w
Jrodf (12 Jtyalłlll} fiNiły IHI' Jpono-

.kuiuon Alcf>Mnon. Nirml« Schlldldofftr, a po n/dr llłlpanlaly .Ałlltrlak

Da nur. wporod!Jponowydr ptym wiedli ~NUtyjt:;rfty l Nlmłf;y, a w ta.oimdl
roduił1two Ronuur l CudrosiOMVQI
(aurolaotnlmlstnowl~ JwfatD w la·

~wt:zwtJiftk(1lltycvtfa)jlrta/yJO

lach 1962- 1965). PMnltJJI mlstnowlt

fi.Jt6w, wpiąttłc (14 JtyaJtla) jlnaly pat

tą/11 to - PttfD ł7mtin& Gabrlda
KDttrlna Wlu. Soott Hfllł}ilton.
lrlnaRodniMiwltlMinJOICh.
Rozp«:JJ~t~a,jq« J/f mi.Jtr:ostwo &J.

IDII~WJObolf(25.1t;YaJ!ia)prr;t~
rDm dowollfY JOlliitle lll'ri!SZdc! w nle-

dzldf(16ltyallla)poluuymi.Jtrrdw.

Rejplebi.scytowej ubawie.
Dla ułatwienia typowania naszym
czytelnikompublitujemy kolejllOposyfadlowtów:
Kielecki O~wy Związek Piłti
Notnej: l. Betlła MaUJ-w (judo),
1 ZWplew ~tek (kolmt<NO), 3.

Artuo.-(JetbatcletyU.}.4.RJazanl A•1UłJ11 (motory}, S. Małp
rut. Zdd (judo), 6. Maria Utwł·
...-ła: Qudo), 7. ZIMplew Gnlla:lri (zapasy), 8. Mariwa Blkwał
(kolarstwo), 9. T--.sz BN.tyu (tolmt.o), IO. MudGnH(pilb.oożna).
Były piltan: Broni l Carnych Leud!. A.ates: l. P.awd Jareu:d(lytwy sz;yb.t.ie}, 2. Knyntef ~t.~-u
.. _MidaaiSCU.luewM:i~alarsl
wo&óOJ.t.io),l CuaryZ..wwbkl (tolarstwo), 4. Dflriua Greki•J (siatk.ówta), S. Ju Molętlli (tr.nil stoło
wy), 6. .hlłita MonłU. (pływanie), 7.
Wiab(lekka atlety·
t.a), 8. Jou.-l.eda. (łuki), 9. Włe
ktta Weju.b; (lella atletyka.), 10.

GI...,..._

........._. PJDra (zapasy).

(wl~

PLEBISCYf "SL"
l ..............................
2. ............................ .
3............................. .
4............................. .
5. ............................ .
6. ............................ .
7. ............................ .
8. .............................
9. .............................
10. ............................
lm.i'ę i nazwisko

chał do

-

podziant{l ~rawili zawodniq Op-e-

W tym gronie są ponadto drutyny

Nie:t.leapisalysi~dzie~taz i..KS
~ którepotooaływGorzycat;b

.......a.-

aiiAitlia l AaiMlk .......

.... LIIIIJIL Zdccydowm.ezwyci~
wo odniosły abdemicz.ti z Kielc., tiÓ·

.kc lObie tym samym po.zyQ~ prwdo-

•

-~WJk)uo~

W)'dt reqrywdl łnisistew l talisiskk stoloWJdl. 7..a1MMRJ .....
..,.
łeczHreułnJPięcia
... _
.. _ _
al . . .UU.tUeli.
_ oolejKe
w.............
...... jllł,.ka
......
. ..

rembyłtielecldpojcdyne.t~

.........

1fJ*-Ial-...1161~........___

w.-......_...,..Jięolenna...U_.......,..

W lidze pa6 bez: ~tpieoia szla&ie-

udziłłwna·

Wkrajowej

halowy t urniej ten iśowy ama·

torów

zacji
WltoldoZudi
W ns,jbl~ soboto i niedt.iel~
rozegrana zostanie druga impreza
z tego cyklu. Z&loszenia cb~tnycb
do &rY pnyjmowane q c:odzien-

Sport

~nr,

Adres ........................
Plebiscytowe lrupoay z dopiskiem na kartce pocztowej Kielce
lub Radom prosimy nadsyłać pod
adresem: Rnakcja . Sioira La·

• .. 1S-953111ELCE,

ol.-

wa IS.Ikr. poatewa • 111.
rokinn u/obyli na m/Jtr:oJtwGdl E11~

py łr.o" pftrWIU mJtjJOII, W JcoiQiłokl:
Mi.nlclttlololcl Dmltrltw, lkctbl Pftt.·
row,Szy.n.to- f Na~~mow. Czyznąfdzle
tlfp<Jr~~,Ja6raldtrozthltll!

WJr6d JOJIJttlt

M(Yłt"OIO

przed

10-

klnnCOJ"JIOJkóraFIOncrakoSIII)'fl~

MlY, prud Niemkami-

E'Hlyn Gro.u-1114/f IMarl"f Kidmon11. Sądzr. h
FronnalaJ obroni Q>NI , alt frttermdqct.jakwttJkonlwmrdlwyJNU/nfuana
lł-lttnla ZuzanrtD SzwN. lad!O repreuntolł'flĆ b('dzlt Poi.Jfcł na lgrzyJkadt w
AlberrWift.. W ubl«łym rokw UJ,}fla w
mjltnoJtwach E• ropy .IUJIIIJitt m/til-

a. DltttnUpow/MobyłleplrJ. Naszym
i*fiJI"' luvtdydatf"'l do metla/w w Lo-

dq ()IJlqa mi/oJ flików ttJ plf/altJ dyJzy-

ropy wi..lJzannleto OJtatnlaptóba pntd
iVJyJkaml ollmpfPidml w AlbtrNillt..

pl/fiJIJPMU'<WJ• •
.hd /IQ .JIOCDłlfat lat ndatzlt.$/q&dl

.ltttydopojtdynkllobrońtów Q>Niw mi-

kontur/t.. A/Hrtvlfle to Uryba OJtotnla

IUZa &ltOpy, MaritfYKiimiJ'WfdiSJtrPja

}lliją:onoiiJQMOifmp(j.tldlrll!dilLA/t

Ponom4rloko, laktwoftfYml mlstnaml
Mata, .{rtmaukq J1Wf JsalJtłe l Paul

mnflitpowlnlo up/-llltrowai:IIIIJ'Io-

Niewqrpif.hprutltd~ramlZOJ/q·

IPIIJfllJnv oglądał t ra111trt4ft l mlltruJIIMIIwiata f Ewropy. które tnJd:ft;yj.
nit l"lnJ'>'II'tlllt 1ą kożdtflO ro1cu.. Pnypomnf, h w famtJtdlla tadt wJnłd pa/t
ulecydoWGnit btyloWGJa Holmderlw
Dflbtra (mi.rtrzyrti Mata w IDladt
1962. 1961 l 1964), włnłd p<Jn6w Franoa:l Gfltttl l Ol/mat. Ko.Mttyjaycy

WJnfdpa.rtant!fZIIYdlnkdojdzltnle-

u nnlt )at, tH;.I;J'WIJdt, Grząon /111powJicl. W wbltfłym x:ronlt Irapiły 10

}dl/ "f!UI o$11/u:a/~olfmpUlklm w Lo-

Dltdrentayl/J(IłlfOdlllwnttu.ji tą:ow

lcąformr.Citklrtwc;o'tmulldofllhl$/,

tatlllą:o.AI&Uwfp;mistnompokrzytlr

rold:t.ltllć mtdall116w poprudn/dl

}t rzyklmlodaP4rrJ rosyj1ktJ- Unwat
Zuffrtl Wporodt,ponowydrodlatulec;rdo-aflit domlnl4}q Ro.Vanlt.. Prud

miJ-

trunrwEIIropy-Pittmrlą. &m,IZę-

STRONA 16

SŁOWO

LUDU

Kieleckie spółdzielnie mieszkaniowe a.ekąją
ze wzrostem opłat

Czynsze w
Mimo spolecmego pn>leslu ~ utnymqje ~noś

W ~ętoknJskkj SpMclrlelal
Młeszbnłcrwej Rada Nadzorcza
mąjąca z.adecydowJE o podwytce

płoallcji. Wzrasuj4 opłaty u anten{~ z. 1300 na 1790 zł,
windy i
pndei oczywiłcle u c.o. Noweo-

dtoiHłd (budynków) z 300 zł :z.a
m kw. do 690 zł, utyt.kownicy papłaq :z.a
metrkw. 26tyS.zł(placili 13tys.zł,

w rozliczeniu rocznym). Zgodnie

włl.saośdowe. {zamieszkałe

prze:z.
4 osoby, wspólny licmik gazowy)

tqjemnlc:zepuddko. Po}ąootwar
du :e środka wy~plł}q 1/f różno-
bofłlmf! okulary. Tak drodzy paits-

•Po tmianie numerów telefo-

fr.reba IJt:dud!emeuuu. Tel~

nicznych w wieiowcach przy ul.

w4Ja trQ!wJimlarowa dororła tokU
do ntu. Po rru pieTWrzy zoboayltJ.-

Cb~cińiliej niemal wszyscy abonenci ~ atuche telefony. Apa-

nJY}qwlelewi:zy)nymproJnvnledla

raty działały tylko przez dwa dni
po podJącu:niu Geszcze przed
świ"lam.i), a od tamtej pory nie
motna nigdzie zadzwonE. Pa·
nienk:i przyjmu.Mce interwen<:je
pod numerem 61--09-14 m.tJ4
100 l tłumacze6, wci4i odpowiad.li-. te widnie: kloł naprawia...

nin~dne.Jq s~alneolwlary, p"_

sit onejut 110 klf!IKidm IHJ..
zaruprq uL G'lł!ardli Lłldo~w~

nie12tys. zlotyeh.
(A.s.)

mieszbllców

naszejfspół 

sić c:z.yru:zu - poinformowała nas

słówna t.si~aowa. 8opalb. ĆWik.

-Z&odnie z zatZ4(1zeniem r%4du
wzrasta opłala u c.o. i podatki.
AdnUniJtracja wysyła zawiadomienia o nowych opłatach :z.awic~ce jedynie zwytk" centralne-

w ubieaJym
tyJodniU Rada Nadzorcza post.l-

nie podnosE kosztów eb-

u

płaty

S4 dopiero naliczane przez

administracje.
SM .,Doaator"'.- Postanowiliś·
my podnidt tomy etsploatlcji o
480 zł u Wdy metr kwadrato..,.

mówi prues JUZJ

1~6.

-

bru.......,.zzespołem.fortis"',
któryodbę:dzlesit~llulqooJO(łz.

20.

S:z.czeaółowe informacje i za.
pisy w godz. 9- 19,tel. Jl.-08-70.
• IID..b N~dt.la, Kielce, ul.
Otn.ei 9 ora,anizuje krłe ib. ~ide
d. Zapisy w klubie do 14 bm., teł.
66-JS-18.
• WojewHr&l Do• Kałlary infonnuje,te25styc:z.niloJO(IL 11
od~e się: .....". dtołUOWio
ib. dDt:d. MiJu.llń:sll:ich c:ze.t.a.A,

lk:zneatn.t.Qeikonkursy:z.~

Sp6łdzielcy~terupłacif2170
złumetrkw.zaeksploa.~l~

darni. Udział dzieci w imprezie
motnl qłu:z.ać do 23 bm., WDK
-pokój 15, teł. 490-41.

2J.700złmi~enakatd4o

•TAJKIEL. Dpr111Z8

monty. WUUII centr.al.ne osrzcwaniez.l800zł na 3600 .zl u m kw ..
dwukrotnie d.roteje ciepła wodawywóz. niec:zystaki wuuu.
o 400 zł o.a osobę:. l W: przyllłldo
wo: u 70- metrowe m.iesz.bnie w
osiedlu Dalnil (cztet)' GlOby)
rnieszbńcy płlcili do tej pory 380
tys. zł , Iem zapłą 516 tys. .zlo-

so~

tycb.

(-a)

Jedenaście

Niedawno na ekronach telewf·
zy}"ych ukazałasit ntklama, wkt6-

jawiły

tach? - Dtua mote u~ do
S mld -przewiduje prezes- coraz
wi~

ulq iwiatboRJd !la 'rzecz sp6ł
d:de:IDL Za 65--metrowe lllłeszbnłe

dzl«i .Ciuchdo·.
Aby mócoglądać w trójwymkme

~ po podwyf-

dziclnl to bezrobotni lub emeryci.
SM,.Boc:iaDek"- Rada Nadzorcza~• decm, by nie podno-

rQ .IJimpal)'cziQ' p la nlaie wpyskll

t'IW),

miesi.tc. Co

wilonów handJowycb

z ~dzeniem ~dowym ~
p~M:ia~Jade~wodęl~
lńe. 15-proctał.owa rwPb nerdl
elektrycmej spowMIQe 1rD'05l cea

Okulary

RAP.
• ODI.,su.t• zaprasza na 11&1

Wl<l<ledlojSpOłobl<lałMiea

balo~ obrad~

do tej pory właściciel płacił Jn
tys. zł ,.po podwytk.acb ciepłej wody, oarzewania. podatków C!IJUl
- · . . . , .,.. ... Kaida podwytka czynszu powoduje wzrost
udlu.tenia lobtorów w spół
dzielni. Oz.iś dłua ten wynosi
2mld600mlnzłi to bez0!6b,k.t6re uleM z czynszem za jeden

zapruza w

...... l.....,_........aa:rkl

10 ocm:wania i podasłów.

nowiłl

..MabrT'

środy od 1Sdo20na.-kęsrua

....... l od 20 do 2l.l5 .. bu,

ników energii elektryC"ZDej. Wiadomo, ł.e wzrost ten spowodqje
zwytq opiat za mieszkaala. Co no to ldeledde spółdzlelaie
mieszkaniowe?

czynszu :zbierze si~ na J)OCZ41łu
luteJ(). Trudno dzi:ł określić o ile i
co :z.droteje- lwierdzi prczct Le-azek Prasek. - Wprowadzamy
podwyfti, które są niezaletne od
nas. l W qodnie z d~ Rady
Miejskiej wzrilł podatH od llłe:ru

za 32 tysiące!

• 1Ja1t

górę

Modne,
atrakcyjne,
tanie

finalistek

Podc:zas ellmhw:ll wybonlw Mbs Ziemi Kleled<I<J 92 S]I<IŚnld
blhko30 iwldydatdtzKielc, Slw1;,sb, sw.eloowk l Ję<lru]Oftju
ry wybrało t t finalistek. Na Złijęda: finalistki. do kc6rycb podczat
koncertu ploweco7marcabr.d~czterr~lddczan.tl

z ubiegłorottDydl W)'bor6w ,.Miss l..eb,..

Fo<.K.~

Halaznów

widowis~owo-sportowa
Ptz.ezpłb.ol'l roku lu.bwłdowbkowo-sportowapn:yul Wałi&6ryw K1ellłułł'la łwldlowl ~~~ oddef:lt.,

cach

Na parkiecie-boisku pr:z.ebierano ciuchy na kilogramy, a na tilkutysi~nej widowni siedziała
tylkojedna pani z lomelł4, wypat·
nijąe i;zy aby ktoś nie chowa ~

handlową. Obecnie trwa remoni
bal.i przywracĄjący jej dawt'lefunk·
cje -wynoszenie mebli, maJowanie. Pod koniec:~ w ramacli

:dmowyd fertl zorpnlz.owane tu

:z.a pazuchf. Gospodanowi o-

~Qjędailadzied,a..la.tur

biektu - Miejskiemu Ośrodkowi
Sponu i Rekreacji - odpowiadał
taki układ. Nie było pieniędzy na
treningj,lmprezy sportowe i widowiskowe. a d::z.i"ti handlowi hala
zarobiła w ub.r. ok. 400 mln zł .
Na początku styCZnia br. wy.
gasła umowa z niemiecą fii"Dl4

aleje datUwtllll:OSI;1kśwkl W latym o4bętq się m.la. IDł.Clle boksentle l tlłb Imprez wldowlsllo-

P

Przewodnik po deptaku
c:za i Hłpotec:mej pod numerem 4a

lleled..l •eptd w osblllla c:a~
sie zmluła sw6j .,....... z dnia aa

1ny kolejne sk.lepy. Pierws:z.y to

WJ'dL Częśt koszt6w a~
lWI pokryje dodHW z dzieńawy pomJeszad aospodarczyck l biMIJit-

drle6. 8]' po-'c:: Cl]'kbtlkom w a-

dział~

wycb.

"pn.ewodal..t. pe •eptab."'.

K.

DOGULEC

kuJI&ck l zalatwłaała lDayda spnw
weeatnam.adasta,~

Plt.nrsz]' punkt handlowy ~
duje sit~ vis-a-vis kościoła ewangelickiego, pn:J Słellkłewkza 4.
Pod tymadresem ZJUjduj4si~ trzy
sklepy, pierwszy to niewielki ,..
wtłoD,

adzie . . . ll:upłt artytuly

spol;:rwae

onu:

mięsae.

Dawniej
mieścił si~ tam warzywniak, a po-

tem komis.
W nast(lpnym pawilonie przed
kilkunastu laty siedzibę miały DomyTowaroweCentrum{sprzedai
lek:styliówinkła). Terazpemiea:poddeioDO l pows&ab' dwa
puakty- je4ea te Jklepze aklłwem.
c:zellła

arłfblaml pspodarstwa do~~ttn-

10. lampami. zaś a

&du4 te
,burla.
Po przcciwle&Jej stronie ulicy,
Dl Słellklewk:za 3 konkurencyjny
zakład psłtolloaic:DQ' - ta.t.ie z
pia:t..mL Obok mieści ~ parafa~
Kościoła
ewa.n&elic.t.o-•upbu!Kieao.
W budynku aa rop Siellklewi-

od ponad dwudrieslu
lal .-samla.. Za ni4 do nłedawna
był duty s.t.:lep spotywczy, teraz
nowy właściciel podzielił lokal n1
dw• pomieszczenia: skle,
IIIIII l oUowłoll]' spotywc:ą.
Po przejściu ffipolecznej. bez
:zmian swoje siedziby mąi.t: Pdstwowe BIDni Notartalu (Siellldewlcz:aS),PK0(1l1'6), UrqdPoat~t
WJ (nr 7) Oł'IZ Pnedsr:kole (Dl 8).
Dalej po prawej stronie uUcy,
gdzie przed paroma miesiącami
był sklep tekstylny .Gaiuxu•, te.
raz mieści sit~ wielobran:towy
sklep ,.OlAY" z blłllte~ kos-te-

t_....

tybml, CNI:d,_.ląrzęte.m m.
Tam. gdzie dawniej była restauracja .Swi~tok.rzysta• teraz
znajduje si~ elep.udd, &Uwale z
wystroja zakład psb'DDOlllkzll]'
.,Cztery pol]' rot.•, w którym
spec;iaJD~~duladtlłskłe..

ru. lod]' robione

według

pr:z.e.
pisówxna.nej zachodniej firmy pstronomicznej ,.Dr Oetbr'". W
drugiej

cąści

jest teraz
Loł>kzycb.

dawnej restauracji
Polskld LIDJJ

•mr.

NatomWI po lewej stronie poili
aa..erN !hl ~dl

Jat- 1 ......... OMwola:y l płuleria

to jeden, a oHt ..TeD.e-

a•. Do niedawna pllnQJftno łeb
lihrid~l wzami.ln milła pow·
stać

kolejna .J,~Stronomia•, jednak na stutek protestów mieszWców tamtej kamienicy miastO
z.rezyanowało z .kulinarnego•

projektu.
Nlect dl.ltj w bramie Zlll,jduj4
si~ilwalllewłelll:le sklt.PJ-Illo 16ne

,.Prima"zplaDterf4sll:6~lbu
lami;zaś aa dole ,.Tempo• z ołlu

wlemsportoW]'IIL

Naprzedwto lbwnq:o .,Wedla"
nadaljest.,Jubller".Zan.i:mjeszc:ze
przecl półtorarokiem byl saloaz ff1·
rvbam.l (utrzanklml l ik6[DAJllli,

-mo~
•lll;)'o:ae. ze.......
sprzę&uam. tam,aJiłl.zepnad.

ny sklep.

Po ~ nast(lp-

Wcześniej była lam

p-

łaalerb sll:6aaaa, łtna: lłSOrt)'IHJit
t'G:ZSZtDOaO o arfJbiJ' fatnaJKie.

Zarówno ten, jak i poprzedni

stJep jest
minik".

......

włunc»a.,

fumy ,.Do(ro•)

PS.Dolmo ..... _ . . ..
.,.

