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Druga oferta 
nie do odrzucenia 

WYDANIE KIELECKIE 
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Do zobaczenia 
w Lillehammer 
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Byli wiceministrowie ON: 
nie współpracowaliśmy z CIA 

Nikt z nas rue współpracował z. 
CIA- stwietdzlli w ohrirodcuniu 
byli wiccmirustrowłe obrony na
rodowej: Józef Baryła. Zbl&niCW 
No'W'lk, Mieczylław Obiedziński, 
Aorian Siwicki, Tadeusz Tucup
sti i Euaenius:z Mok:zyk. 

Ohriadczenie to aenerałowie 
wyaosowali w twi.4Uu ze Slwiet· 
dzertiem tnodnib. Tame•, i! je
den z zut~w ministra obrony 
narodowej, po oaJoszeniu w Pob
ce stanu wojenneao. przekazywał 

Aparaty 
Filmy 

Albumy 

Zdjęcia 
(wywoływanie do 40 minut) 

poufnie informacje dl.l CIA. Sfor-

~:;~w:=o~,;:; 
przymierze• z 241utqo br. 

.My niteł podpisani, 6~ni 
wiceministrowie .obrony narodo
wej oświadczamy, te nikt z n&:~ nie 
wsp6łpr:aoow.J z. CIA łnfo1'11l&Cję: 
~w .Time• uwata
my za iruyn~ uwhtczaJ.\ą na
szej pxl.natci" - stwierdzili byli 
wiceministrowie. 

(PAP) 

PaleczAIDS 
W noq z Zł na 22 bm.. do l.lllba

latorłUlll Szpitala 1\>fle.J*Icso Pł21 
ul Kołdu.szki ,.. Ilekadi z.oslal 
P~IIJ'pac:jełat- nosideł wi
,...IUV. 

Dwudziestoletni ~cznna z 
aresztu śledczego na fiaskach 

s.t-..--·IDOie f,J'Iko ru Mn:Dcli ofertę fłatJ 
Ha uasadltkMitJ JlVCIQ'aY· Jddl 
Debl to ,o ru 4na&ł ltnd ZMHek. 
Na razie, .. ~ pedphub ua.
YfJJI'UZP~ftbloH~· 
tycba&M'wei:IIIMy. 

Nowe przepisy - tak to wid24 
beZrobotni - niewiele zmienią w 
syt1111cji tych, którzy szubj4 pra
cy.- Do biura pracy przyct.odzłl
mówi ~na z kolejki przed 
ka.q - aby male:l.ć interesująą 
mnicofeftł.,a nieaby wysuć star
czaJIJCe na papierosy, aros:ze. Le
piej, sdybybiuro pomapło w szu
kaniu lub orpnizowaniu miejsc 
pracy, a zasiłkami niecb u.imu.A 
lit placówki op1cti społecznej. 

- Zmiany w przepisach ustawy 
ozauudnleniu l bezrobocłu- mó
wi Ewa Midura, d~ktor Woje-

W. Jaruzelski 
nie komentąje 

Obrona przed 
Inwazją ZSRR 

w1981 r.? 
Gu. W elfdech J~n~Ukld l jqo 

necmUc Włodzlmlcn: Ozl6skl u
dtylllildęll łun.ocl komellł&ID u 
te•t ~otoni\ Wojska Pob
kłqo 4o zbrojacco pmchrstawłe
Dla lłę e•eahaaiMj bnm:ll Anill 
Radzlecklej,.. 1981 r. 

Holenderski dziennikan Ad 
Vaesscn napisał w dzienniku .AI
semeeo Dq:olad", powoł\J.Ac si~ 
na oficerów l osobistości w PoiJcc: 
l za araniC4. it Wojsko Polskie 
przYSOlowywało sił! przed wpro
wadzeniem stanu wojennego do 
obf'OliY przed io~• ze wscho
du, nie kr)'W: si~ z tym przed do
wództwem Armii Radzieck:ięj. 
Twienłzl. te przed ewentualnym 
qresorem ukryto zapasy 
amuniG:fi. :tywno.łci i paliwa. 

miał skaleczony paJcc. Udzielono 
mu pierwszej pomocy. Jak dowie
dzicliłmy si9, po raz pierwszy w 
tym ambulatorium opatrzono no
siciela AIDS. Przypadek ten aę:ł· 
ciowo zakłócił pra~. trzeba bo
wiem było wystcrylizoWit po
miesza.enJeomnan~achirur
&iczne. Aresztant wrócił do celi. 

(al<) Kunica 
t~~~~~~ ....._...~_,WITOLD• 

Kłeloe. ul Mletzka l 77, łfłll. 569-63 ~ 

Kielce, 
ul. Sienkiewicza 36 

(róa ul. Leśnej), teJ. 459-73 
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wódzk.iqo 81\UW. Pracy w Kid
cacb- mln. utrala prawa do zasił
ku na 90 doi po odrzuceniu jcdnCJ 
tylko propozycji pracy, przck:wałi· 
fiko...ania r:r;y pracy interwencyj
nej oraz. :uównanie wysotold za
siłków dla wszystkich uprawnio
nych do36 proc. przewidywaneso 
przer:~tneao wynqrodzenia, ij. 
do 7tł6 tyS. zł, ą szukaniem osz
a~olci w funduszu pracy. Ale 
\lo)lano przy tym dziecko z kąpie
~ ~ciet U.'liłek ma b)'Ć n:kom· 
pensa.lą za utracone wynagrodl:o
nic, a nie hiadczcniem IOQal· 
nym., a takim si~ st~e, sdy owe 706 
tys. ~ po równo otrzymywać 
wszyscy bevobotni. 

Dopóki w PoiKC nic powsianie 
S)'Sicm fmamowanil bezrobocia 
oparty na S)'Slemie ubezpieczeń 
społccmych, dopóty przy takiej 

skali bezrobocia Jl): obecnie (w 
Polsce ponad 1.750 tys. 096b u
prawnionych do usłłtu, w woje
wództwie kielecbm prawie 53 
tys.) i takim stanie budtetu, rue 
ma co marzyć o realaowaniu pod· 
slawowej usady, i1 zasiłek dla 
bezrobotnych jest odpowicd~ 
rekompen~at.t za brak wynagro
dl.cma. Ludl.lcszukĄjąpraey, któ· 
rej je5l ma.lo na wolnym f)'llku, 
wioc; tym bardt.iej potrzebne ~ 
pleniędze nic tylko na zasiłki, ale 
na zach~ty finansowe dla praco
dawcó~ 

Zbietnolć opinii szefowej biu· 
rapracy 1 osoby RU~ące; zatrud
nienia nie jC!ll przypt,dkowa. 
Świadczy, :te stosowane dła roz
wlrowanil bezrobociaśrodki nle 
q ~cei niemQM nik:o
ao zadowalać . 

"Charleston" górą 

Taneczny weekend 
Kilkadziesiątpar z całej Polski, ataktez Ro~ii i Utrarnyprzez dwa dni 

zaychwyQ.Jo kic:IC911 tanecznym kuns:uem. Pierwszy dzie6 zorpnizo
wanego pod patronatem redakcji ,.Słowa Ludu• MSętłzyurotlowcs• Tur-
elcjuTdco To'IIJUQ'.Ikiepzakończył si~sukcesem pa.rzeSzkolyTalka 
.. Charleston" w Kkkadi.Jej podopieczni zwyci~yli a:t w czterccb kate
goriach, kolejno: TolllUZSyaowkcl Pau.llaa Nowak, Mard.ll Dusz:ll Do
rotaJętlrujczyk.Juosł:lw laszDla l MonJb 'IM7:ycb oraz Rafial Katp16s-

:~s=~:fz~~~~u;.~==::~z:!~~~::: 
bbłsł habc:UaJaworskaz{)pola. Wśród poku6wtanecznych niccodzi· 
ennic wy~dały dziewczynki w strojach do komunii tańczące ... polk~. 

Gdy wczOI'l\i wiecwtem oddawaliśmy tt informae,K do druku, przy 
aplauzie widowni pary ~wytszej klasy rywalizowały w tańcach latyno
amcrybflskicb. (kk) 

Cesarski poker 
_..,__, ..... Jol<_.., 

-r.atdziłDMalefyta•Dlaale. 
.,.... ... _,.... __ _ 
--To YfJ~Jed..eepz rMI-

.,. .. ___ ..." 

,....,." Broadi. 
O konlllkde ~ prz.ewodal· 

c:qeyMaracbl•teJpl..laieEIAiłeb 
Wlt.Jepłae .. itr.-4. 

KIELCE UL. SIENKIEWICZA 42, 
' TEUF AX 575-21 -BIURO HANDLOWE, 

al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4, 
TEUFAX 463-14 -SALON WYSTAWIENNICZO-



STRONA 2 SŁOWO LUDU 

Emeryci chcą szukać pomocy 
w organizacjach międzynarodowych 

Jeżeli słuszne postulaty e mery· 
tów i rencistów nie zostaną speł
nione, lo społeczno&ć emerycka 
będzie szukać pomocy w mi~
dzynarodowych organizacjach i 
trybunałach- podkrdlasi~wucb
wale przyjętej w Szczecinie przez. 
ot. 500 uczestników spotkania, 
zwołanego przez orpniucje 
uzesującc emerytów i komba
tantów. 

,.Nie motnagodzić się: z tym, i1 
najwytsey orpn władzy państ· 
wowcj,jakimjest Sejm łamie k.on
stytu~, jak to było w przypadku 
ustawy emerytalnej, a rząd zapo
wiada,teprzepisy~przesuze... 
ganetylko wtedy,ady ~dzie na to 
pozwalać sytuacja gospodarcza'"-

stwierdzono w uchwale. 
W dokumencie skierowanym 

do prezydenta RP i rządu emeryci 
i renciści domagają •i~ • wstrzyma· 
nia n::suyk.cyjnej polityki społect.· 
no-gospodarczej wobec ną;slab
szej ekonomicznie części społc
czeństwajaqjest to środowisko'". 

To nic społeczcflstwo jest win
ne obecnej zapaści gospodarczej, 
ale nierealny plan przyspieszonej 
przebudowy gospodarki oraz 
nieudolne ~dunie państwem 
- podknślano na spotkaniu. Za
bierający glos w dyskusji domapli 
si~ postawienia pod 511d Lcsz.ka 
Balccrowicza.,jako .&łównego ar
chitekta polskiej n~dzy" oraz: od
wołania nicktórych posłów na 

Zmarł 
Tadeusz Łomnicki 

22 bm. z.mart na&Je podczas 
próby .Króla Leata" w Teatrze 
Nowym w Potns.niu TADEUSZ 
LOMNICKI, jeden z OIJwybitniej
szych aktorów naszcao stulecia. 

Urodził si~ 1927 r. w PodhJU· 
cacbkołoLwowa. W 19-46r.uko6-
czył Studio Teatralne przy Starym 
TeatrzcwKrak.owie,aw 1956r.o
trzymał dyplom na Wydziale Re· 
tysersk.im warsz.awsk.iej PWST. 

Od 1949r.do 1979r.T.Łomnic
ki by! aktorem Tealtu Współcz.es-

negowWarszawie. W 1976r.zos.. 
lał dyrektorem i kierownikiem ar
tystycznym Teatru na Woli W os
tatnKm latach zwiP si~ na dłu
tej z Teatrem .Studio• i ,.Powsze
chnym• w Warszawie. 

T.Łomnicki stworzył wiele lcre· 
acji ftlmowych i telewizyjnych. 
Dla tysi~y widzów pozostanie w 
pami~ija.t:o pan Wołodyjowski z 
ekranizacji powieści Sienkiewi
cza. Przez wiele lat był rektorem 
warszawskiej PWST. 

Sejm. którzy ,.zamiast zajmować 
si~ dniem dzisiejszym radzą o his
torii". 

Uczestnicy spotkania nic zaak
ceptowali prz.cd.stawionych prza 
rząd,.załoteń polityki społeczno
go$pod.arczej na 1992 rok'", panie
wat -jak podkrdlono - ,.prawie 
zupełnienie zmieniaj" one metod 
stosowanych przez rząd Jana 
Krzysztofa Bieleckiego i stanowią 
jego kontynuacj~'".Spotkanie 

szczecińskie zostało zwołane 
przez Stowarzyszenie Emeryt6w i 
Rencistów .Solidarność 80" oraz 
Stowarzyszenie Kombatantów -
Ofiar Represji Politycznych wes
pół z Krajowym Przedstawicielst
wem Emerytów i Rencistów. 

Tymiński 
gotów 

formować rząd 
Na.,.......~t..

ttd l KMMI'k IWer ,..-dl ,.X" SCuWn 
l;.IAMI~~,...,.. .. 
~·l.....,wt......._.,... 
,._..._~,.,...a. ... 
łec:rMp. Spotkanie członków i S]'l'lł
patyt:ów partii .x-w ł:.odzi przek
ształciło si~ w wiec. w którym wzit
lo udział 500 osób. Po wiecu Ty
miń.ski powiedział, te ma przyao
tow&NJ list~ obsady stanowisk w 
nowym rądzie i jest przygotowa
ny do pru~ władzy w Polsce. 
Jeao zdaniem krajowi grozi wybu· 
ch społeczny, któreJO _nie będą w 
stanic uciszyć obecne autorytety 
polityczne z prezydentem Wałęsą 
włącznie". 
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Zamieszki 
w Moskwie 

Demonstracja rwolenników 
starego porzłfdku ZorQanlzoWB· 
na w Moskwie z okazJI Dnia Armil 
przekształciła się w konfrontację 
z 61łami ~dkowyml. Kilka ty
sięcy demonstrantów przełama
ło pierwsze szereg/ milicJI blolcu
}4oel dostępu dO Kremla. 

Spet::jalne oddzlaly Mlnlst8r$· 
twa Spraw Wewn,tnn)'Ch OMON 
utyły palek P<db<Jf4c powstrzy
mać 3-4-tyslfczny tłum zdeter
minowanych osób, ale muslały 
cofnąt"" ku odwodom bezpl&
czeństWa stojęcym w tyte. Dopie
ro potem zatrzymali demonatran
M w. Kilkadzlesi4t o.s6b odniosło 
lekide obndenia. 

Znaczne sRy milicyjne wspie
rane przez spec/Bln/e szkolone 
oddziałykomandosów ~ 
go Ministerstwa Spraw Wew
llfltrznych blokowały od Qodzin 
rannych wnledzielfcałecentnJm 

Moskwy gdzie Qromadziły się ty
siące przeciwników prezydenta 
Botyss Jelcyna prarJnących za· 
manifestował BW0/4 dezaproba
tę dla polltyłcl nądu. 

DemonstnJnd n8/W'patnle/ 
zamlerzafl przednet się na plac 
Manel.owy pod mury Kremla. ale 
burmlstn Afoskwy Gawrll Popow 
Wyd8/ rozkaz zablokowania tej 
dro(JL ~pu do tego rejonu 
bron/4 kordony miNcyjne ~ 
&ttooe w armatki wodne roz
mieszczone na ulicy TWfH'Mie/. 

w popnek drogi wlodlfceł do 
Ktemla ustawfono kordony ko
mandoaów OMON w mundurtJCII 
bojowycł!, z taiCZIJml w l"ffw l bla· 
/o-czfHWO()ych hełmach. Za nimi 
ustawłono bloksdf sldada/IIC4 
sJę z miiiQantdw. Z kolei za nfml 
ustawłono samochody dę;t.IUO
welfufQOI1etki. 

W styczniu 
gospodarka w dół 

W styczniu posł~biły s~ prawic 
wszystkie neptywne procesy i 
zjawist:&,jatie wyst.y~iły w anspo
darce w toócu roku - informuje 
CUP 

Do nl\iwliniejiZ)'cb -w ocenie 
CUP - naleą: powatny spadek 
produkcji przedsi~iorstw prze
mysłowych; ~boki deficyt bud
tctu paflstwa; wi~tsz.y nit w po
przednich m.i~cach wzrost in
flacji, spowodowany głównie pod-

wytbmi cen eneraii; spadek re
zerw dewizowych w 'fSiemach 
bankowyc:h; wysoki wzrost bezro
bocia; zmniejszenie podaty pie
.U.dZL 

Deficyt budtetowy wyniósł w 
stycznju 5 bln zł. Konicanołć sfi. 
na.nJOwanla defic:ytu kredytem 
bankowym spowodowała ograni
czenie środków kredytowych dla 
przedsi~biomw prywaLnych i 
państwowych. 

KOMENTARZE 
Poseł Kośla po spotkaniu z premierem 

W wiei• wojeWiidztndllli..I.Zele 
~ taUe w Kłdcaclll bdomiu, 
ro.zpoczęblsłę ugoab u wojewo
dłw R sCreay nUaydl putil peU
tycmycL PMczas obrad KnVeweao 
Sejmiku S&morqd• THJtort..l.ae-
10 w Pomulo premier Ołszewski 
powłedz:lal, ie bu1fo1rt lł01I'CCO, fil· 
dtowea• l bezstrortDe~o apuatll 
a4młałstradł pńltwowtj jest alez
bę4nym ft1'11akie• powodullla 
połskkh ~fer:a O koiDeliilaD po
protłłj.śaJJ'uc:t.eMDibsej.rd:a,pre

ąłlen11l Standlowk; GRZEGO
RZA WALENDZIIA 

- W swoim wy514Pieniu pre
mier stwierdził, te jeao ~d abso
lutnie nie zsodzi si~ na tworzenie 
nowej, partyjnej nomeni.latury i 
kierowanie li9 w obsadzaniu sta-

AU:KSANDRA 
MARUSZEWSKJEGO 

-""""--~--Dyrc:lciai,...._k, 

PD',.m'ARM" ·-- "..,, 

nowist: sympatiami czy antypa
tiami politycznymi. Administra
cja pallstWOwa musi być apołitycz.
na i to jest m.in. celem reformy, 
nad którą pracuje spocja.lna komi
sja pod przewodnictwem senatora 
St;pnia. Uczestnicy sejmiku 
niemal jednogłośnie przyj~li OŚ· 
wiadczenie, w którym stwierdza 
si~ m.in., tc-czptc zmiany na sta· 
nowist:acb kierowniczych admi
nistracji rzlłdowej ~ebla woje
wódzkie&o sprzyjl.i4 destabilizacji 
systemu sprawowania władzy w 
państwie oraz: stanori mDlił po
watne zagrotcnie demokracji. 
Niktjedna.k nie negujezmian,jCśli 
są one nic~dne dla prawidłowe
lO funkcjonowania aparatu rzą
doweso. (el) 

Bariera niemożności! 
-Sejm~ • nJide-. ld6ry 

dlee mt4dt llie. lllllokc n te .... 
IF:ompetearJI- pewledzialw p"tek Zblplew Iollo, _...,._ 

CZiłCJ' lt)laewtf ~ Rohlktwa l 
Goąo4uti ż"n,ośdowoj ...,.,._ 

.W swoje Bhm Pose!Aie w Os
&rowc:a. - Jcao rola powinna ogra
niczyć si~ do funkcji ustawodaw
czej. Rząd z koleijest mało kom
petentny. Podlep wielu ogran.i
cz.eniom.,którewynit:a.i4zteao,te 
nie jest pozaparlamentarny i poza
polityCl.l'ly. Dokonaliśmy rewolu
cji bezkrwawej, ale sloimy przed 
barie111 niemotności. 

Kol- mgr fllnn_ Helenie Pt:LC 

WJI'UJ' ---wspólaa<ia ·--WCA 
ALEKSANDRA MAKUSZEWSKIEGO .......... 

KoldaUIIKok<by 
372111 aptebn.e. 

DYREKTOII 
SZKOU' PODSTAWO WEJ u 16 

mgr KA.lJMIERZE PIO'IllOWJCZ 
WJfUJ' ~czeruqo ~z powoli• Mderci 

MATKI 

'""' 

Dwa dni wcz.dniej (19 luteao) 
odbyło si~ spotkanie prezydium 
sejmowej komilji z premierem Ja
nem Olszewskim, któreao głów
nym celem było poinformowanie 
premielll o A&encji Rynku Wew
n~tnneaoijejniedo koflcazreali
zowanyc:h zadaniach oraz: rozwa· 
tenie propozycji uruchomienia 
tanich kredytów dla rolnictwa 
(rolnikom brakuje picni9dzy na 
zasianie nawo:zów i na zakup ziar
na) i umorzenia odsetek kamych. 

Komisja przedstawiła premie
rowi niebezpieczną sytuac.K w 
JOSpOdarcetywnokiowej. Nieba-

wcm np. motc zab~ m1ct:a i 
mi~ wołowego. Zalewa nastyw
n~ z Zachodu., nie zawszezaod· 
na z normami tywieniowymi. 
Przepisy pozwallj" na sprowadza
nie bezcłowe prodult:ców (np. z 
Finlandii), &d.Y tymczasem nasza 
produkcja ciągle jest oaraniczana. 
Prawo powinno chronić polskie 
produkty. 

- Z przykroicl.\ musz~ stwier
~. te efekty n,aszej pracy w 
Sejmie są niewielkie- powiedział 
Kclltla. - Ludzie ml\ią prawo b)t 
zawiedzeni. (•) 

PODZIĘKOWANIE 

Wszystkim, którzy obzali liUI 

wiele serca i troski w tnNinydl dlwiladl 
z powoda tngimej śmien:i męża i ojca 

JÓZEFA GAJOSA 
i Tym, którzy aczestaiczyli 

w aroczystościach popzebowydl, 
glębo~ wdzięcmość wynlŻlQJł 

żona i cótti 
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. ,_"; . . l Art .B" Byli W1413CICie e , Program rządu Olszewskiego 
czeląiją na prokuratora w Izraelu 

Bagsik i Gąsiorowski 
bez winy? 

Szansa dla e~rterów 

Jnfol'l!la<;ja własna 

--w-IADdm,IC,
Iłorowskł, byU wlałddele sp6łkt 
Art ,.B'" q nłewbull- ołwlad~U • 
~tł'k u kołlfueDC;II pnsowł,l • 
Wusawłeldl obrolky. 

Przypomnijmy, te prokur.tor 
zarzuca Bapikowl i G.piorow
s.kiemu zapmie:cie z Narodowo-
aoBantu Połskie&o4) blnz.I.Ad· 
wokaclrwierdz4, te zarzut ten o
partyjesttlłpejłnterpretaCJipr.· 
WL An "8" miał• 4) bln zł dłuau 
w Utowlaim a.nku Harldlowo
Kredytowym, który teru jest 
wł:dcicieJem spółki NiadY jed
nak. zdaniem obro6c:ów, Art ,.8" 
nie był• zadłutora w NBP. 

- Jdli rozHczentc t.tan.J&kcji Alt 
"8" wyWe, te sWb pallslwa po
niósljakidstraty, to szkody te~ 
Sll.f\4 w pełni pokryte przez byłych 
szef0wtp6łki- zobowi4zał si~ w i
mieniu Bqsib l 0\.siorowst.ie&o, 
mecenas Mirosł•w Brych. 

Adwobci &.pika i G-.siorow
skiego nie umieli odpowiedzieć 
dziennikanom na pytanie w ja.
kUn staniejestłledztwo przyaoto
wawcze, prowadzone przez pro. 
kuratu~ przeciwko Ich klientom. 
Nie wied..q tego paniewat proku· 
rator nic pozwolił im f1ł w&ląd w 
akta sprawy. AdwoUd uwatJ.K 
jednał, te zapowiedziany pub
lianie termin zakończenia łlcdz· 
twa do końca marca wy~ s~ 
niemotli wy. 

- Nui klienci z zadowoleniem 
p~li propozycj~ proturttora. 
•by prz.yjec:bali do Połsk.i i udo
wodnili ~ niewinnolt - po
wiedział mecenas Brych-Bapik i 
G~iorowski WfÓC4 do krsju., ale 
nie w tej sytlllc;ji. Prokuntor wys. 
ł.tł za nimi listy JOÓCZC i nakazy O 

tyroczuowym vesztowaniu., ady· 
by pttyjec:hali do Polstł natych
miast trafiliby do ateSZtu. Nie da· 
wałoby to pola manewru obrontc. 

Ba&sit i Gąsiorowski zapropo-

Próba przemytu 
19 tys. butelek 
"napoleona" 

nowa.l~ popttez swoicb •dwo
katów, te potryją wszelkie koszty 
pttyjudu prokuratora wraz z cki· 
PllślcdQ4dolzraela. ~natere· 
nic polSkiej placówki dYliloma
tycznej mo&~oby ~ od.b)IĆ pac
słuchanie. Na ~~ propozyc;j~ nie 
pn:ystAtjed.nakprokurttor. 

Adwokaci uproponowali rów
nie! kompromisowe, ich zdaniem 
rozwi.pnie, by Sąd wo;ewódzłi 
wycbJ lin tebzny dla Bqsik:a i 
G.Sorowsk:iqo, .,..arantu.Mcy un 
pobyt na walnoki do CZUJ.! :u
kończenia sprtwy. 

Dziennibrzy interaowalo 
m.in.: ·Na_ ................ _ 
bu~ Mwobt6w kHfermc;ia ,.... ... , 

- Nie n• polcocnie naszych 
klientów - powiedział mecenas 
Andtuj Sandomierskj - naszym 
zdaniem nie ma :Ładnej .tery 
Art.,B•, cbciel~my to wyjaśnC o
pinii publicznej bez emocji l sen
sacji. 

• Jdlł Bqslk l ~orowskł q 
nłewiMl, to 1rto l po ~ rozpętaJ 
afł'ręArt,.B•? 

-T et cbcictibyśmy to wiedzieć 
- stwierdzili adwokaci - Wdy 
chyba w Polscez.astanawiaslę:, ko
mu z.alc:ł:y na stwarzaniu pozorów 
.reroW(IŚci tycia społccznqo. ·-- ....... -·••ttala olliewbu:łołd IWOkil 
klłeat6w llłe ~ prctCJtMw 
,aedwb MOboa. kłdre ,oM WJ
rHiem -., fmóll D połre4Jak

hre:a IDdl .UW... • wlale Bacslb 
IG,sleno-? 

- Uwiłłalibyśmy się: w dz.iesi4t· 
ki pf0Cełl6w cywilnych o oaruszc. 
nie dóbr osobistych. WyGbrata
my sobie znakomity procet prto-
dwko prezydentowi, przysporzyl
bynamsł•wy,aJcmusi.mypatrzeć 
pragmatycznie n.a to zagadnienie. 

MARTYNA GIJIIIOCIA 

Pnwdopodobnłe" tym tnodnła 
5(1• będzie ftłtatonł ud rQdo
.,.. JłOII'UDC• poUI)ti społeez
~ll: .. narolr. błe
illcy,lpe~c.-.J~łat 
tlw6cll. Załołeala. jakkołwid " 
~Dlelllłloe~~U.rszrjo
plnll. ,~ -.JwdaJł,jszezdt
akm n:lldu llllłuy propw.mo•e l ............ 

O uJof.el'lladl. ~ch m6~: 
Mattu C...,-b, dyrektor ur:zel· 

.,.Zall:hd4wCemutowo-W•pleD......... N.....,.., 
-Za~istotnieft.z4uwatamza

powicdź otywienia inwestycji i 
profll()(;ję: produkc;ji eksportowej. 
Wynika to chociatby ze specyfiki 
nuzcao przcdsi~biorstwL Wi~j 
inwestycji. ula:i podatkowe l e wen

. tualne krulyty preferencyjne to 
nic tylko nowe miejsca pracy .od 
zaraz• i wzrost ulrUdnienil w 
przyszłoki, ale r6wniet siła na~ 
dowa dJ. wielu pł~zi aospodar
lri. Poclobnie eksport.. O ile w pro
dukcji na rynek kriJowy rot bicł:4· 
cy ~e nadal bardzo trudny, to 
w ekspoftie rysu.i4 si~ szanse. 
Sprz.e~my klinkier dla firm 
nielllicek.ich, otn:ymałiśmy W::te 
certyfiUt na spn:edaż cementu. 
Polityb proeksportowa zwi~kszy 

634 mln dolarów 
za pilnowanie pokoju 

w Jugosławii 
Koszty operacji pokojowej 

ONZ w Juaosławil wynioq w 
pierwszym roku 634 miliony dola
row. 

Setrewz aeneralny ONZ Bu
tros Ghali poinformował o tym 
~ Bezpicczefmw .. 

Narody ZJednoczone planu.i4 
W}'lłanie do Jusosł•wii ponad 13 
tys. "bł~kitnych hełmów". Ost.· 
tecz.nej dccy7,ji Rady Bczpieczeó
stwa ONZ oczekuje si~ w n.ajbli!
azym c:usie. (P AP) 

Zakaz obcinania 
psich ogonów 

Rqd ~canki rozwa:t.a obecnie 
wprowadzenie ukuu obcinania 
psicb oaonów ze wzaię:dów estetyc:z
nych.Zak.u. ten, przewidziany jest w 
Europejskiej Kon-.,:ocji o Ochronie 
Zwitn4t Domowych. w SzwtJca,rii o. 
bowi4zuje jut W.U obcinania psich 
UJZU, 1. tatł.e importu czworonotów z. 
obci~wrzami. 

. Honecker myśli 
o Ylłasnym pogrzebie 

i ogląda wideo 
Były przywódca NRD Erich 

Honecker, który skrył si~ w amba
sadzieChile w Moskwie i cierpi na 
raka tyje przeszłością, poświ~ca 
swój cz.as na ogi4danie taśm wideo 
i myśli o własoym posrzebic. Ta
kie wiadomości o m~tu pru:kaza· 
la roałtonlta Honeckera bcrtitl· 
ski.ej p.zccie "Kurier am Sonn· ..... 

Powiedz.iała lei, te ostatni4 
rzeczejaDsprawia mujeszc:ze ra
dołć tooaJądaniefilmówjatchtX
by "Fanfan Tulipan•, francuski 
fllm z Ocrudem PhilipPem w roli 
atównej. 

79-letoi Honcc.k.er poprosił 
tatte., by na jego poarzebie z.q:ra
oo mu~ t. pieśni napisanych 

na cz.e.łć komunizmu, które tak 
bardzo lubił stojąc na czele 
wschodnioniemiecbego paóstwa 
i tamtejszej pan.ii. 

Mątjest bardzo spokojny i do
brze wie co dzieje si~ wokół je&o 
osoby, ale nie interesujesi~ biei.\
cymi wydarzeniami, :zadowals,j11c 
sio przeżywaniem pru:szłoici. Je
ao nsjwi~kszym marzeniem jest 
ponowneujrzenie córki, wnubo
razzi~ mi~ch w Chile, 
ale tylko po to, by~ z ninti po1e
gnać- wyznała Mamot Honecker. 

Chilijski minister spraw wew
o~trzoycb powiedział w Santiago, 
teHoncct.erju1niebawemopułci 
ambasad~ w Moskwie i uda si~ do 
jednego z moskiewskich szpital~ 

gdzie poddany zostanie leczeniu 
ostatniej fazy r.kjl. 

Niedzielny .Bild am Sonntag• 
przytacza wypowiedź M.ataot Ho
necker twierdzącej, te wywiezio-
nie jej m~ta radziccltim samolo
tem 13 marca 1991 z Berlina odby
ło si~ za wl~ Bonn,. które po 
prostu ,.pn:ymkn~o ~na całą 
~sprtwt. 

Z sobotnieao sondatu opinii 
publicznej w Niemczech wynika. 
te 51 proc. Niemców sprzeciwia 
si~ deportac;ji Honcd:ert do 
Niemiec. W uchodniej cą.ści 
Bundesrepublik..i aż 58 proc. 
sprzeciwia si~ powrotowi a 39 
proc. jest za. 

(PAP/AFP) 

szanse owm• i całej branty. 
Ju Mlł:akkl - IJr. tedulłca,. 

pnedsięłtłorst.a .,M ... ~.. • 
Kklcacla: 

- Uwa!am. te ułotenil. pro
gramowcqz.bytosólnikowe, wio-
Je obieclijącycb sfonnułowań bez 
szczea6fów. Np. sprawy inwesty
cyjne, bez których nie ud~ si~ roz· 
wi.p;ać wielu naszych problemów, 
m.in. narastająceao bezrobocia. 
Ulgi podatkowe, rozsądna polity· 
ta ftsltaln• OJO&II pomóc przedsi~ 
biorstwom, opanicz)'Ć ~~ . 
Ale winno to być pol~onc takte 
ze zmianami w oblicz.ani u np. dy· 
widendy, tzw. popiwku, itp. Nies
tety, w zalotcniach proa,ramo
wycb, są to kwestie odsuwane na 
~przyszłolt. 

Na pewno dob" oowifl4 jest 
zapowiedt popiertnia eksportu, 
promocji polskich wyrobów i U· 

słua na rynt.ch zewn~tnoych. 
(&) 

AnilituJ Pa.łalenkl, wtdddeł 
flrm1 ,.Aapu" l pruydent Radom
lkM-J hby Prullł)'Siowo-Handlo
wł,j: 

- ZbYt daleko posuni~ty inter· 
wcnc;jonizm państwowy, któreao. 
ełemeot6wdopatrzyłemsi~wtym 

pqramie, wydł.Je nU si~ niepo
trzebnym powrotem do st.aryt:h 
praktyk. Nie pttysłut.t się: one do
brze dcmokr1.tycznej reformie 
&ospodarczej w Pobce. Z druJiej 
~trony preyc.b,ylmn Się: ~ciowo 
do opinii prof. Kurowskicso, i! 
twi~kszenic ilalci pienię:dzy n• 
rynku bę:dzie sposobem aotyrecc
syjnym. Wiadomo, te takiedziała
nia bę:d~ t. kolei na~zać inflacj~ . 
Zatem proaram ma swoje plusy i 
minusy. Nic spogób oc:enit &o jed
noznacznie. Widz~ natomiast łn· 
ne zło - brU: konsekwenc;ji i jed
ncao klerunku post~powania w 
polityce aospoduczc:j ostatnich 2 
lat. Zmieni~\~~& si~ ekipy rL\(lowe, 
pom)'ll:y, pqramy, • bra.kl.ijejcd· 
neao wspólneao celu. 

Wal4e.u ~ dyMtor 
Zakbd6w,Metalowyek .,Lucm.ik" 
•Radomłu: 

- Uwa!am, te załotenia teao 
propamu q bardziej pozytywne 
dJ. Rzeczpospolitej od dotych
czuowych. Uwzal~ on bo
wiem anim.~'* dzi.talności gos
podarczej przcdsi~biorstw i pro
moe,kl IU,jlepszycb. Zwłaszcza 
tych, które prowad..q lub bę-dą 
prowadzić eksport.. 

(w.L) 

Zdementowano pogłoski 
o wycieku radioaktywnym 

w Czarnobylu 
Dyrektor koncernu .Ukmto

menergoprom• Mk.baił Umaniec: 
zdementował info~ progra· 
mu pierwszeaofrancustiej telewi-
7ji n.a temat wycieku tldioak· 
tywncao w nbctonowanym 
czwartym błotu enet~etycznym 
czarnobylskiej elektrowni atomo
wej. 

Telewizja francuska podal., te 
paliwo radioaktywne wyparowało 
w wyniku reakcji rozpadu, a ile 
wykonany sartofq daje wyciek 
przez powstałe w nim ~ZCU!iny. 

Urnanice powiedział, te sarto-

fq rzeczywiście niejest hennety
czny,jcdnak nie zanotowano tad
neao wycieku rtdioaktywnego. 
Oyrektorkoncemu, tt6ryzajml.ije 
si~ konttobl i eksploa~ obick· 
t6wenergetytijądrowe:j na teryto
rium Ukrainy potwierdził, te wy
~uty paliwa ttec:zywiścfc mąją 
miejsce, ale, te q nicznaczne i od
po~ dopunczalnym nor
mom. czyll nie prz.ekraczljlł 5 
proc. Wszystkie wyrzuty odpro
wadzane ą przez kanał wentyla
cyjny, takjak przewidywał projekt 

(PAP) 

Oskarżycielce Tysona 
dawano milion dolarów 

za wycofanie skargi 
Kobieta., kt6r. osbrtyła ame

ryk..atiskieao bobera Miłe · a Ty
tona o gwałt. powiedziała w wy. 
wiad.lic dla amel)'kailskiej sieci 
telewizyjnej ABC, te zaoferow•
no jej ostatnio milion doluów za 
wycofanie sł:atgi przeciwko pię:ś
cianowi. 

18-letn.ia Desiree Wubinston, 
nicprecy7.Ując.ktozlotyłjej tHIJ 
propozyc;jt;._ stwierdził., te oczy-

mJHW "BATIJH" 
w KuńJi8/aciJ 

Biuro Handlowe w Kielcoch 
ul. GI(IWackiego 2 
te/. 443-67, tlx. 61-22-26 

•OFERUJE• 
w'jljaM.tde 
"' IZIWOid a.ortyment borbet ---·"'"""""' 
_, __ 
"'"" ."....._.., 
""lm8łec. kMtbch 8 tpJkg 

PBZYJJIUJEJIYZAJIÓWIENIA 
NA DO.WA~ WYIIIEJIIONYCH 

ASORmtomlW 

wiłcle odmówiła i natycbmWit 
skontaktowała si~ ze swoim adwo
katem. ,.Odpowiedziałam, te nie 
m.1 mowy l natychmiast powiado
milam mojeao adwokata. który z 
ltolei poinformował bezzwłocz· 
nic stosowne władze sądowe. 
Spr.wa jest obecnie przedmio
tem śled%twa" - dodała parua 
WllShingt8n. 
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K ruszynajeszczenie doucdłdosiebie. JeJOplaretowatymda
łem ~drpwki, a&łoslf74ZI gdzid &łebotowprdle. 

- Jeślijest tu gdzid wódka, napij &e - poradził Jacek.- Gli-
nynie~miałydociebieototalu. Mecerwpodszedłdomaleńsk.iejtomo
dy z. tremem. wyj~ z niej butel~brandy, przytknął do mipistych ust i pił 
szybkim~ małymi łykami. Gdy wypił niemal wszystko, przypomniał sobie o 
Jactu, 

-DE ci? 
-Mnie tu niema.) nie było. 
-Tak -zaodził aie nfemal natyduniut. - T at bęldzic ~lepiej . Nie było 

ciebie. Tak lepiej. Nie bedemwi.ałUumaceyć, dl&cZe~Q byłeś. Tn:eba uprze.. 
dzJttierowq. 

-Jatozal:atwie. 

Kruszyna popatrzył pod świalło na buteleczte. l skoliczyi to, co w niej po
zostało. A kiedy skoflczył, wydobył zsiebie niekontrolowany jek włcieklołci . 

-l poeholeremu była ta baba? Pocbolcremu była ~tona Jabłollsk.iego? · 
Ja wiedziałem, tekonice teJ(! nic bęldzieradosny. Roz.umlem, interesy. Baba 
miałaiłowe do intcres6w . .Aie &d Y poszedł z. nią do łótta. a rano nic wyszedł, 
tylko siedział w nim do obiadu, a potem do kolacji, to ja jut wiedziałem, te ro
bisiejakiś wielki suUa. A &dJjej zaczął szubt, boadzidsie zawieruszyła i 
włMciwie o niczym innym nic myślał, tylko o tym, by i4 :z.ob&e:z)t, no to jut 
był koniec. Namówiłem ao. teby pomólf wyjłt Jabłońskiemu, wresz.ciejest 
jej m~em. To, :te ich roZ-Wiodłem, nie tn1 t.adnCJO znaczenia, rozwiodłem 
icb tylko dJateJ(I, teby komomik nie połotył lapy na tym, co Jablo6sti u· 
tradł. Pomyślałem, sz.utaniemZI\imic sieJabłoóski, Landc da sobie spokój. 
Tojaporadzilcm,tcbyMałeaoDolaraści~zanentar:zadopalacu,nobo 
nie trzeba było specjalnej wyobrltni, :Łeby prz.ewidziet , te Jabłoński si~ do 
niego wprowadzi. Mieliśmy JO na oku. I ja poradziłem Jabłoti.!Łiemu, teby 
skorzystał z. twoich usług. Tylko nie przewidziałem, te pie:kna Bcalka y.-ypr
nie JabłollsŁiemu, tejego kocbana toncczka dupczy si~ z.j~ metem. Zdrl
dz.ana babajest nieobliczaln&. Zauwatyliśmy, te oni zaczeli c:oś kombino
Tt'at, no i uobiliśmyz.asadzke,. LandezJ(Irylem. Boja w takichakcjach nie u
czestnicz~ sam wiesz, pozycja społeczna. Wiem tyle, ile mi Lande opowie· 
dział . Jak cie znal d: li pod oknem, ró1Vniet.l teraz Lande cbciał z tobą pop
dać. l chciał, by przy tej rozmowie był Jabłoński . A ten aturwiel rozwalił JO z. 
tej armaty. l jeszcze chciał U!)OZOtOW!IĆ samobójstwo. 

-I nie wiesz, co chciał mi powiedzie! Lande? 
- Moge: si~ domyślał . Chciał ci zaproponoWlt współprace. Nie T>'iem na 

czym ona mogłaby polep:. Pieniądze jut ci dał. 
-Co? 
-To kasyno nalcty do nieao ... -poprawił sie- Naletakl do niego. Ale mo-

teszmiet czyste sumienie. Gdypozen:e postlwiłeś na czerwone, to byłojut 
poza umow11. Mogłeś wszystko prugf'lt i wtedy musiałbyś zadowolit sie 
groszami. Ale masz azczejcie. 

-Całe miasto naletało do Landeao? 
-Całe miasto- powtórzył Jabłoński. 
- Kasyno. Idealna pralnia dla brudnych pieni~. Do teso własna. Per-

fekc;jonista. 

-Sam widziaz. I przez. &łupią~ przez głupią babę. 
- Czas na mnie, Kruszyna. Alejak przyjadą, zrezygnuj z tej durnej werąj i . 

te przez babei Jabłoóskiqo. Zn.t,jlłt powody, dla kt6rychLandem6gł popci· 
nit samobójstWo. 

-Nie rozumiem - Kruszyna wpatrywałsiew Jacka z napiecJem. 
- Prtecict dobrze wiesz, te to nie Jabłollsti. Jabłoósti pewnie skończył 

taksamojak Maty Dolar. Bezltadu. Ale terazmam uoche szmalu, Kruszyna. 
Moae pos;rukać teJO śladu. Dzwofl na policje. N8jwytszy czas. 

Odwrócił si~i postąpił krok tu drzwiom. Ret.e trzymał z.aciśnie:tą na pisto
lecie. Zdąt)'ł go odbezpieczyć przed minut4-

- Zaczekąi - ualyszał zdusz.ony głos Kruszyny. Zatn:ymał sie. l powoli od
wrócił. Kruszyna zaałaniał sobą światło i styJ(I.IIcy t.orpus Landego. Jacek nic 
mó&lwidzictjegooa:u,alebez.trudumógłsiedomyślić,jakwy&l4dJJ4-0ay 

zwierzecia broni4CCJ(I swojeao terenu. Zwien:~a gotowego na wszystko. 
-Nie kombinuj, Jacek. Uwien w to, co ci powiedziałem. Uwierz. Maszduto 
szącia.Dostałeśz.af~erpieniądze. Dlaciebieto,testałosie,jaksie stało, 
toczystyzysk . .Wie:cnietoinbinuj, Jacusiu. Uwierzwto,cocipow:ied.ziałem. 
l uwierz. w jeszcze jedno. Gdybym ci powiedział ktomotesie kryć za tym 

wszystkim, to wyjecbałbyś naGrenlandie. Choć polecałbym Peru. Tam mot
nasi~ lepiej ut.r)t . 

-To wszystko mecenasie? 
-Chyba tak. Załatw jeszcze sprawe z ŁierowCJl. 
Schodził powoli schodkami. Czuł na plecach czujne oko kamery. lady 

szedł twirowlł aleją do mercedesa, czuł ten wzrok przez cały czas. 
Wsiadł do samochodu. Na krótt.o. Kiedy wysiadał, ltejszybyl o lrilt.a mi· 

lioollw. J ci~ o pe~ wiadomo§f. 

Pułt.ov.-n.ik Wikenhąen z.atreymał sip w drzwiach. Szedł wlałnie do ła
zienki ~wieczorny prysznic, gdy usłyszał dzwooei. 

Pnedparomagodzinam.i przyleciał z Rzymu i zanimdotarł do domu mu
siał załatwić kilt.a spraw, a teraz. myślał tylko o tym, by'N)'kąpE sie, pójłć do 
swojego pot. oj u l popracował . Cz.asu nie miał duio, Wda J(ldzina str11C0na 
na sen, była stracona bezpowrot.llie. Ale dzwonek zadzwonił raz krótko, po
tcmdwarazydluJO, potem razkrótko i razjeszcze długo. Tymsy&natem kt~ 
m6Jł JO niepokoi{: tylko w sytua<;jach WY.ilłtt.owycb. 

Cofnął się: od drzwi łazienki . Poszedł szybt.o do swojeJ(! pbinetu. Wyjął z. 
biurka mały rewolwer. Wygląda~ jak dziecinna zabaTt'ka. Przyjemne cact.o, 

~~;~~:i::=~=!~~=~=:~;:r;;::.e:;:; 
w lrleszeni, tew4 otworzył skomplitowa.ny system zabezpi~llCY-

(oiD) 
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Wójt w Brodach zarabia miesięcznie 5,4 mln ;d. Trzysta tysięcy złotych mniej 
niż wojewoda, ale milion więcej niż wicewojewoda. Gmina liczy sobie 16 
sołectw, 11 tysięcy m-ców. 

Cesarski poker 
Radni nie Dllją z.astn:eteń do cyjnych, słutbowych, statowych 

wysokościpensji wójta, sekretani dla tych pracowników. Miał tylko 
ist.arbnikagmiDy. W Brodacbko- bojn4 r~ke i siegał n~c;ześciej na 
lo Starachowic prowadzi sie sporo S&Jrul&óre widełek. Nie miał tylko 
inwestycj~ ZAT7.1łd ma pełne ręce prawa robit tego jednoosobowo. 
roboty. Mieszkat':lcy są zadowole- Z protokołu ko~i wynika, te od 
nizjeaopracy. Nicpodobasie na- czerwca90rokudo twielnia91 ro-
tomiast radnym, te przewodni· ku, a wiec w ciuu 10 mlesiecy 
czący Rady Gminy - Narcyz So- (pótniej jut Rada Ministrów nie 
bo lewski trzy razy w ubiegłym ro- wydawała rozporuadz.e6 w sp ra-
ku podniósł pobory tych tnecb o- wic podwytek) pobory wójta 
sób nic zasi~gaj4C opinii radnych. wzrosły o 2,3 mJn złotych (86 
Statut gminy określa jednoznacz- proc.}, slwt:lnit.a prawie o 2 mln 
nie, te ,.przewodoiczący Jiady (104proc.)isekretanaJDUnyol,8 
Gminy nawiązujestosunki pracy z mln zł(lll,4 proc.).~ nam Bo1e 
wytej wymienionymi osobami na wszystkim takie tempo! 
podstawie uchwały rad,-. A Nar- • Członkowie Komisji Rewizyj· 
cy:zSobolcwskidecydowałjedno- nej wyliczyli tatż.e dokładnie, ile 
O!JObowo ustall\iąc st.ładnilei pen- w ubiegłym roku z. kasy gminy 
sjinąic:ześciejna maksymalnie do- wziął pan przewodniczący Narcyz 
puszczalnym poziomie, na sa- Sobolewski za pełnienie tej odpo-
mymszczyciewidełekpłacowych. wiedtialnej, aczkolwiek spoicez-
z tego właśnie powodu 17 Jutego nej funłcji. Z ołówkiem w rę.tu 
zwołano w Brodach nadzwyczs,j. wyszło, te było tego 28,4 mln zło-
tUl sesje, na której odczytano pro- tych. Tyle zapłacono przewodni· 
tokół Kom.isji R,ewizyjnej w tej cz.ącemu rady za pełnienie dytu· 
sprawie. Radni dowiedzielisie z rów,prowadzeniesesji,uczestnic-
niego, te pierwszy angat przyzna- twowpracacb komisj i izar7.4du o-
ny wójtowi w czerwcu 1990 roku raz koi"Z)'Stallie z sarnocbodu llry· 
opiewał na 2.094 tys. złotych. Od watnego do celów slutbowycb. 
patdziemib90rokuwójtz.an.biał 28,4 mln złotych w cigu roku, 
jut 2,7 mln. W styczniu ubiegłego podczas gdy pnewodniCZ4CJ Ra-
roku pobory podniesione zostały dy Miejskiej w Kielcach biene co 
do 3,9 mln złotych, a w kwietniu · miesiąc 900 tys. złotych ryczałtu i 
była kolejna podwytka - do 4,9 ani złotówki wiecej. Nietrudno 
mln złotych. Jeśli dodać do tej policzyć, te jest to zaledwie 10,8 
kwoty prz)rsługujący wójtowi ry- mln złotych rocznie, prawie trzy 
cz.alt za korzystanie z własneao sa- razy mniej nit przewodniClJłceao 

~:~~:;~~:!':~~~ w=~-ReWyjnastwienlriła, 
wójt w Brodach zarabia obecnie że .podział padwytek został do-
5,4 mln złotych. Tn:ysta tysi~ konany niezgodnie z.e statutem 
mniej nit wojewoda. ale milion gminy.Przewodnicącynieposia-

wi~j ni! wicewojewoda. da elementarnych wiadomoki w 
Podobnie jednoosobowo, bez kierowaniu radą. W związku z tym 

kons.Jitacji z radnymi przewodni- komisja wnioskuje o odwo!:anic 
czący rady trzykrotnie podnosił przewodnicząceao z zajmowane· 
penąje st.arbnita - obecnie 3,8 go stanowiska'". 
mln zł i sekretarza gminy- do 3,4 Później była dyskUlllL 
mln. Radiu' I - Przewodniczący nas 

z protokołu Komi$i Rewizyj. lekce;_waty, w ogólesie nie liczy z 
nej wynika, teNaren Sobolewski naszą op~ nie tylr;o w przypad-
z fmansowcgo punktu widzenia · ku tych podwytek. 
nic przekroczył prawa ani o zło- lbdJI1 U- Wziął 28 milionów, a 
t6wke. Trzymał si~ ściśle rozpo- co z. tego ma gmina? Co wynika z 
rządzeń Rady Ministrów okreś l a- dyturówprz.ewodniczącc&o? Nic. 
jących wysot.ość wynagrodzeń i Nawet sesji nie ma czasu przygo-
zawartych w nim dodatków funk- tować. • 

RaduI -Co wy chcecie od pa
na przewodniczącego? Wy~ł 
nu w napisaniu sprawozdania z 
działaJnoki rady. Za co wy si~ &O 
czepiacie? Po co od razu stawiał 
wniosekoodwołanie!Myślicie,te 
no'W)' ~e lepszy? 
Radaym -Niccbcemyb)'Ć ma

rionetkami. Ludzie kochani. u
derzmy sif w piersi.. Ptuciet roy 
nic nie robimy w tej radzie, tadna 
ko~a nie pracuje. Nic mamy 
tadne&O planu. To wina przewod
niczące&o, te nami tle tieruje,.Se 
i nasza. bo nic nie robimy. 

Rad:Dy iV -Daćjeszczeszansc: 
człowiekowi . 

Raday V - Przez półtora roku 
miał~. 

RadayVI - Przewodnic:qcy jest 
jat. cesarz, sam rządzi. nas nie pyta 
o zdanie, cztUe si~ wytszy ponad 
naswszy:stt.ich. 

Raday vn - Wiele błedów wy~ 
nikło z. naszeso niedoinfonnowa
nia. MynieznamyprzepiJ6w, nie 
wiemy co nam wolno co nie, nikt 
nami nie kierqjc. 

Jładay VIII - Ja nic będ~ &foso. 
wał za odwołaniem pnewodni
CZ4ceso, dopóki nie ustysze jeso 
wyjśnie6 w sprawach padwytek i 
własnych zarobków. Przewodal
CZIICJ Rady - Dziś mog~ powie
dzieć tylko tyle., te zarzuty Komi· 
sji Rewizyjnej Sił w 90 proc:. 
nieprawdziwe. Potnebu~ dwóch 
Jysodni na opracowanie wyjaśnie
nia, musze łie dokładnie zapoz. 
n~ z. dokumentami. 

Odbyło sie tljne stosowanie -
czy rozpatrywać spraW9 odwoła
nia na tej ~~ czy za dwa tygod
nie po złoteniu wyjaśnienia przez 
pn:ewodniczącego. IJgiOJ6w by· 
łoza podjęciem tej decyTji z.a dwa 
tyjodnie po wysłuchaniu wyjaś
nień, 9 &łosllw było przeciw temu 
wnioskowi 

Druaa t:ZęiAć nadzwy~nej se
sji Rady Gminy w Brodac:h od~ 
dzie si~ 3 marca. NatC}'zSobolew· 
ski ~e odpierał zarzuty Komi
sji Rewizyjnej. Jej przebies rów
nici zrelacjonujemy. 

ElŻBIETA WIKŁO 

Dzik -w kiełbasie 
WrokuabieiiJa Dll klele<ticll buarKh stwłetdzoDo kłlb.nUde próbsp~akbadmecomięsa. WDcnna

SRWicach -na całe szc:zęśd.e przed piUllJ.ICZ.ellle włtpn.owiay do pruroba - wykryto włośak:ę. 

W okolicach Rakowa, t.agowa, 
Bodzentyna (tylko w paidziemitu 
ub.r. inspektorzy Rejonoweao We
terynarY,jnego Inspektoratu Sani
tarnego przeprowadzili 80 kontz-o. 
li) 90 proc. wytwórni wedlin działa 
nielegalnie! Rolnicy korzystB,jąc z 
co nąjmniej dyst.usyjnych dobro
dziejstwustawy o działalności gos
podarczej (wystarczy zatoszerue o
twarcia zakładu, zbedne są jakie
kolwiek opinie słutb sanitarnych i 
weterynaryjnych) prz.eprowadza,ią 
ubój i produkcje w warunkach urą
gających podstawowym zasadom 
higieny. W stodole, stąini, chlewie. 
Bez badania miysa (a zdarza sie, te 
pochodzi ono z padłych zwierząt) 
wyrabiąill z nieao .swojskie• t.as:za. 
nki, kiełbasy, salcesony. Smakowo 
nic odbiepją od norm. Jest to ,.zas. 
tugą• saletry - środka poprawiają
cego walory wecJlin, a który jako 
szkodliwyzostałjut w 1990r. wyco
rany przez MinUterstwo Zdrowia. 
Niestety, nadal jest dostepoy w 
band1ubaz.arowym. 

Kobiety (stoją,c na bazarach, 

chodząc po biurach, urz.edach, a 
nawet domach) orerują wyroby ta
niej ni:t w sk.lepie, a ludzie skorzy 
do oszczedzania na wszystkim, o
szut.ani wyglądem i smakiem. ku· 
puj11je ~tnie. Ryzykują, z.arateni. 
emsalmonellą, zatruciem, gronko
wcem, paciorkowcem. b4blowie~~ i 
tasiemczycą, a takte włośni~ Mo
tliwo§f zacborowania na te ostat
nią zwieksza fakt, i1 do6ć ~o. 
zwłaszcza do kiełbasy, dodąje sie 
mieso dzika, który podobnie jak wi· 
eprzowina, mate mieć włośnia 

Zdarzajll si~ przypadki, te jako 
cielecin~ sprzedaje sie sarninę (z. 
kłusownictwa), a nawet mieso z 
psa! I co w tym wszystkimjest prze.. 
rataJące to ludzkie reakcje. Gdy na 
targuprzy ul. Gw.l...udowej wetery
narz kwestionuje mieso i wyroby 
bez atestów sanitarnych tłumek z.a. 
miast do handlarza ma pretensje do 
leiwu. 

NiechprzestfOI.Ił bQdz:je przyk
ład Domaszewic. W jednej z legal
nie dziahij~ch masarni (po raz 
pierwszy od kilku lat)wykrytowło-

lnice. Nie doszło do s:przedaty ani 
do pnerobu miesa, gdyt uczciwy 
włałciciel, :zgodnie z przepisami 
załosił ubój do kontroli i po jej wy. 
nibch zat.atona wieprzowina zos.. 
tała zniszcz.ona. Stcacb pomyśleć 
co by sie stało, adyby miesa nie 
zgłoszono do badania. 

Do ró.tnycb machlojek doc~ 
dzi tak1e na stoiskach bazarowych. 
W roku ubiegłym lekarze z kielec
kiego RWJS wykryli kilkanaście 
prób wprowadzenia nic zbadanego 
towaru do sprzedaty. Mechanizm 
jest prosty: handlarz sprzedajenąi
pierw przebadaną sztuke. a potem 
jeszcze jedną. dwie. A klient nie 
sprawdza -jest piCCZIItka r:zy nie, 
bierzecomu~ą. 

BEATA SZCZEPANEK 
PS.NieOwoeajea,_,_ 

~spnNł'W!OIIllęsal •ędiiQy, ..__,_,u_ 
zklekdh:l-.ntL Pe1prudzeała .
buło dę, :tt tHa IIIISII1Ii:t • l1ekad. 
llieistDW;ie.~...WO.O,ielle
l_jaa_ .. _ 
_,._ ... s-. 
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Auto- Marki 
ll.l~SII'nk>fW!CU69 

do2iUprr,rmuJI'Um0Men>a 

Ali W'>4'Y'>tku• C:,\'-:;C'I 

do s11mochodOw l•~hodnhh 

T•rmlnr•ahuqt-71111992• 

Z..aprn~myl 

Pawilon handlowy 
na .,Manhattanie". ,,~"" 

sprzeclan11 MEBLE BIUROWE ORAZ SUFITY PODWIESZANE 
STAŁA EKSPOzyCJA 

Skarżysko, 
"il' 53-27-60, 

51-29-75 ' 

~ KIELCE. ul, WARSZAWSKA 34, poŁ 303, 
............... ."... te!. 411-41 wewn. 236, fax 473-29, tlx 0613583 

~ Sp6ldzielni Jnq 'I'ranspońowo-łbndlowej w Końskich ul. Fabryc:ma l 
iaCOIIIIIQe, :Ie piVWlldzimy clzlaloJnośt gospodarczą wZllknosie: 

- sprzeddy huńo~ <;<ę§d samochodowych do SililiOchociów typo Jela, Siar 
wszystkie typy OlU :t..ik, Nysa 

- us1og trusportowych (poJudy 20 toa onz izoremoy 12 ton) 
- rwllaeó usług tnnspońowych dla lrlerowalw pryntnych. 
Ponodlo poslodouoy do sprzeddy po cenach llJDOWIIYch: 
przyczepę lO toa typ D 83, 
kabinę Jekz317 po NG, 
kabinę Jelcz 317 u1;ywua (stan b. dobry), 
skrzyaje ladunkowe do Jelcza szt.2, 
skrzyaje biegów do Jelcza szt.2, 
ru>ę kpi do Jelaa315. 

łll -Sza.eg61owych iafonlll(ji udziela zarqd spóJdzielni teł. 27-33 w godz. 7- 15. 

Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego 
Oddział Wojewódzki w Kielcach 

ogłasza przetarg nieograniczony 
na sprzedaż nw. samochodów: 

STRONA 5 

Jesteśmy ll)'dawcą czterteh dobrze prospendązych czasopism. 
Poszu/ajjefi!Jili)'Sokoplatnych akwizytorów tddofl!)l 

z Kielc i województwa 
do naszych tytułów: 

-.PARTNER"- . IC!ięga Kopitalu Pvlskiega• 
-.Kurier Targa"!)'". 

· Spośród liderów okwizytjf wylonifl!)l: 
- qyrektorów ~'Ojewódzkich 

a spośród nich: 
- qyrektoro regionalnego. 

Z dyrektorami zowrzefl!)llukrotywne umo"!)' o prat:f. 

Zgłoszenia i bliższe informacje w Wydawnictwie Handlowym 
A VIJ.-Volog. Poznoń, ul. Bosrion•wa 19. 

Tel.: (061) 13-14-81 i 13-14-97. 

---1-..koyjnejwOd.....,żU 

oglasm przetarg na sprzedaż działki 
o powierzchni 100 m kw. 

polożonej w Starac:howicach przy ul. Kopal
nianej wraz z dokumentacją techniczną na 
budowę pawilonu handlowego. 
Przetarg odbędzie się w 14 dniu po ukaza
niu się ogłoszenia w prasie o godz. 1 0.00 
w biurze spółdzielni. 
Cena wywoławcza 25 mln zl. 
Wadium w wysokości 2,5 mln zl należy 
wpłacić najpólniej w dniu przetargu do godz. 9.45. 

PRZEDSIĘBIORSJWO 
PRODVKCYJNO
IIANDLOWO-USUIGOWE 
Sp. a: •· o.l6-610 RMo-. 

a Tartacaa3.łd.lM-lł.lD-lt.UJ-5.ł,tdnl6nAat, rull5J4 

posiada w ciiJJiej spn«•aty ••rtowcj l dctliliaatj 

trłJki)J IIIK .. eUcaia krajOWCJO l IIJhain:aCJO: 

* ZAPALNICZKI l ZAPALARKI ja,o6rkl•J flrar-TOIIAJ" 

* WYROBY ODZIEŻOWE aasłri1cklc: 

ton•le n .. clowt, slipy .ęstle, tlrtiJ. 

* irohy, oakl'ęrki, po~kiadkl, wkręty, blacbwb'ęty, 

* słatkt opodzeaiowJJ, potdzle t.adowla•e. 

* an:ejaiti l ele•eały łlłJtlluji e.o. i ........ 

* ceratę, folię Olrod•ic:z-. 

* łynadolc. 
* b'ock .. r.LUGA •, 

* WJ"tlaez. 

-"star" A 200L rok produkcji 1987,nrrej.ICEH-944C 

cena wywoławcza 60 mln 
-"star" A 200 rok produkcji 1987, nr rej. KEH-945C 

cena wywoławcza 60 mln. 

Rada Nadzorr::za i Zllrzztd Spółdzielni Rzemieślniczej 
"Miechowianklłw w fileChowie ul. Wesoła nr. B 

Przetarg odbędzie się 5lli.l992 r. o godz. 10 
w ś,.jetJicy PRS przy ul. Zakladowej 3. 

Samochody można o~ w bazie PRS przy ul. 
Zakladowej 3 w godz. 8- 14. 

Przystępujący do przetargu winni wpłacić do kasy 
PHS wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoław· 
czej, najpóźniej w pneddzień przetargu. 

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu 
bez podania przyczyny oraz nie bierzemy odpowie· 
dzialności za wady uleyte pojazdu. 

ogłasza leonians na stsnowisko DYREKTORA spółdzielni. 

KsndyrltJt powinien spelnitłć naslępujęce wymagania: 
1. rqlrs4ałcenle wyższe pnwmicze lub ełmnomłczne 
2. co 1111/mnlei 5-lelni sttiż pracy na Slanowi$lru kierowniczym 
3. wiele do 50 IBt 

Oleńy nal8iży lderowłłć na wyżej podany adres w terminie 
dwóch tYfiOdnl od dnlll ulatzitnl8 się niniejszego ogłoszeni& 
o·termlnle tazmOWy kandydaci zostB111f pisemnie 
pollriadomlenL 
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AUTOGIEŁDA 

Kielce 
Opady rnokreso jniegu nie 

zmniejszyły zainteresowania 
wczorajSZ4 auto&iołd4 w Miedzia
nej Górze. Na torze .!(jelce" poja
wiło si' co najmniej tyle samo sa
mochodów i ludl.l co przed ty&Od
niem. Tradycyjnie przewatały 
,.małe ftaty" i .,polonezy" wypro
dukowane w latach 1982-89. Ofe
rowano równie1 wiele ,.skód", 
,.lad•, .fordów", .,volkswagenów
oraz 1ut francuskich : .,renault", 
.,peugeot• i .,citroen• . Duto było 
samochodów z wywieszkami: .,ce
n• do uzaodnienia", a tald:e z do
datkowymi Informacjami np. ,.sil
nik z 1985 r., nadwozie fabrycznie 
nowe·. 

Na.~talwe•uto motna było tu· 
pić nawet :za kwotę: mniej.5Z4 nit 5 
mln zlotyth ("maleao fi1ta • lub 
.trabanta", rocznik sprzed 1978) 
Jedne z nljdrotszycb to: .,BMW 
320i" z roku 1992 za 360 mln zlo
tycb i .,BMW 318i" taktez br. za 
320 milionów. 

l uwaga zwi4zana z dyscypliną 
ruchu n• &iełdzie . Z rcauły jest o
na przestrzepna, ale od czasu do 
czasu pojawia si~ na torze .,Caru· 
so• popisujący si~ wątpliwymi u
miej~tnościami . N1wet niezbyt 
duta, jak na normalne warunki 
drogowe; p~di~, tu na giełdzie, 

Radom 
Zainteresowanie polskimi sa

mochodami coraz. większe, ce
ny wywoławcze wytsze nit 
przed tygodniami. Wysoko sto
jQ.)ady"' i "skody-favorit". Poja
wiają si~ samochody na któf)'ch 
kupno pozwolić sobie mogą tyl
ko bogaci l to nie tylko z.e wzgl~ 
du na cenę. Takim wozem "dla 
szpanu•, był niewątpliwie ,.pon
taci-feiro•, o pojemności 2800, 
sześciocylindrowy, z turbodo
ładowaniem. Wystawiool na Jieł· 
dziejego wersja su per z klimaty· 
zacjll,silnikiem V6, byłajedynie 
do oglądania. Nikt nie chciał f)'· 
z:ykować kupna tego cacka, wy
produkowanego przed 6 laty w 
Stanach. a tej d~i towarzy
szyła nie tylko świadomość du
żegozutycia paliwa, ale także o
bawy przed wymianą jakiejkol
wiek uszkodzonej ~ci. ,.Pon· 
tiac" kosztował 76 mln zł. 

"Audi IOOCS"benz.z 1983 r. 
6S mln, 1984 76 mln zł, .votks
wlgen golf" diesel 1988 r. 82 

Ostrowiec 

włtód setek samochodów i ludzi, 
na śliskiej nawierzcłmijest nie tyl
ko narafeniem własnego ponfela. 
ale przede wszystkim cudzego ty. 
cia. Na sz~e zarówno orpni
zatorzy,jak i sami uczestnicy au
togiełdy ostro reagują na te&O ro
dZ8jupróby. 

l wcw~sze notowania (wy
brane ceny wywoławcu w milio
nachzlotycb}: 

"FIAT126p": 19806.5-7.5,1981 
7.5-8.2, 1982 9-10.6, 1983 9.5-11, 
1984 11-12.5, 1985 13-14.8, 1986 
14.5-15.6, 198716.5-18, 198.8 23.5, 
1989 24.5-26.5, 1990 215, 1991 
295-31, 1992 35.5. 

"FSO": 1980 7.8-9, 1981 9.5-
10.5, 1982 11.5-12, 1983 12.3-15, 
1984 15-16.5, 1985 15.5-17, 1986 
17.5-18,198718-24,198826,1989 
26-27, 1990 32.7. 

,.POWNEZ": 1980 15.5-16., 
1981 16.8, 1982 18-19.5, 1983 22, 
1984 21.s-n.s. 1985 26-27, 1986 
295, 1911 295-33.5, 1988 33-38, 
198941-45, 199047-51.5,199148, 
199212 (caro). 

..SKODA IOSS": 1985 16.5, 
1987 33, "skoda 120L": 1986 33, 
"favorit": 1991 74, 199278-79. 

"FORD Ilem 1,6": 1983 49, 
198S6S,.,sl<na2,0"' 1983 SS, 1984 
56. 

.,VOLKSWAGEN golf": 1981 
35, 198782, 1991 140. 

(W.) 

mln, ,jena" diesel 1981 35 mln 
zł , ,.opel omega" 1987120 mJn, 
,.ford sierra"diesell98911 mln, 
.,mercedes 300 TO" 1983 110 
mln, .,BMW 318i" z 1981 r. 36 
mln, ,.wartburg 1300" z 1990 SI 
mln, tegoroczna ,.favoritka'" 76 
mln, ,.skoda 1Wz198633 mln, 
,.łada samara 1.50" z 1990 r. 58 
mln, 1991 72 mln, 1992 85 rn1o. 

13;J~~~~W~n~~ 
mln, 198421,5mln,I98629mln, 
198734 mln,l98838,Smln, 1989 
43,5 mln, 1990S3mln, 1991 (1,6) 
66mln,l992(l ,Smel)7l,Smln, 
caroznormaJnymlak.ierem67,S 
mln. 

,.Fiat FSO": 1983 14,8 mln, 
1984 16,5 mln, 1985 l?mln, 1986 
19 mln, 1987 23 mln, 1989 32,5 
mln, 1990 33 mln. 

.Fiat 126 p": 1981 7,6 - 8,3 
mln, 1982-9mln,l98J 10,2mln, 
1984 ll,S mln, 1985 13,4 mln, 
198615,5 mln, 198717 mln, 1988 
23 mln, 1989 24,8 mln, 1990 27 
mln, 1991 211,5-30 mln. 

J . MADEJSKI 

15 mln., za samochody dostawcze: 
.nysa• z 1984roku 15mln,z Im 
roku 12 mln. 

Pochmuma PQ!Od• odstraszy- Ceny wywoławcze samocho-
la spnedawców i nabywc6w. Jak dów zagranicznych osobowych i 
zwykle pojawiło si~ wiele samo- bapiowych: 
chodów nwei zagranicznych. ,.1udi 100": 1976 15 mln, .aro•: 
Motnabyło :zaopati'Z)t si~ w ak· 1985 15 mln, .ford•: 1975 21 mln, 
cesori1 u.mocbodowe (akumula- ,.dacia 1300": 1991-45 mln, 1981 8 
tory, opony). Od J)OCZ4tku istnie- mln, .,opel kadett•: 1982 34 mln, 
nia giełdy od listopad• ub. roku .,robur" 1981 20 mln. ,.trabant 
cenazawjazdnieuleglumianiei 601": 1967 l mln, ,.w&rtbufl 
wynosi 30 tys. złotych. 363W": 1982 10,6 mln, ,.volkswa· 

Za Jata 126p" z 1984 t.ą,dano gen derby GL": 1979 23,5 mln. 

~~--------~--------~~NOWAK 

Starachowice :;:~NJ~=~~r..:!~:a 
Przez Dlka aodztn przez giełd~ 

przewinęłosi~kiliad.ziesiątsamo
chod6w. Jak zwykle dominowały 
małe ft.ll)'. Aczkolwiek nie brako
wało tet pojazdów innych marek. 
Oferowaneceny nie odbiepły od 
tych oferowanych przed tyaod· 
niem. 

,.Ftaty 126p•: 1977 4 mln, 1979 
7,5 - 1980 8,5 mln, 1981 1). 
mtn.I982ll mln, 1983 J0,5(11ilni.k: 

21 mln .• FSO'": 198214 młn.,.Po
lonez": 1981 14,.5 mln, 1982 17 
min. t986 29 min .• stooa·: t981 
14,.5 mln, 1985 27 mln, .favorit": 
1991 76 mln. ,. Trabant":.l983 8,5 
mln. ,.l.a.stawa 750": 1965 4 mln. 
• Voliswa&en aolf'": 1979 23 mln. 
,.Audi 100"': 1984 70 mln. 

Samochody dostawcze: ,.tut•: 
19735mln, 1983 14,.Smln, 1988 28 
mln. ,.Nysa•: 1973 13 mln. 

(bu) 

SŁOWO LUDU NUMER 46 

Z promilem 1Ne krvvi 
za kółkiem i przed sądem 

W~rebaMpd!WI!I.,.... __ .. ," . ."... 
u..-,.~zPck lts....,.,.-
1311e4aiolłeru,-.s,r..cu.~ I JJ~ 

-""""· Niepncstnepnie tak OCZywisteJO 
pru:pisu,jU:jlzdlnllrU:tWQ.Jiałosi~ 
niemal Dlpttinnc. SwOOay o tym 
cbociltby kolejna hcz.ba z poliC)'Jnycb 
llłtysty\:-wubiCJłymrot\1 UlrZJml· 
ool826086bp~poj&zdy 
po 'fł)11iciu llkobolu. 

CQ..sttallbJt.,t%fllłe•lmfłł.
ł;yl kmr ~ni: alkoMI- ....
dtH1 Podoboo w USA czy JIPOOii 
konslruuje li~ komputerowo ,.JD4dre• 
S&mOCbody, które nie N5Z4. dop6ki 
tierowCI nie nadmutba do specjalne.. 

Kielce prawie 
bezjodu 

Słona 
terapia 

21 punktów karnych 
Kilku młod}'cb poliQanców Ulnló

nlonydtDIIIDl)'!Dm:l)"tiellłu!bowej 
hierardlłl odpowiedtialnej u. rueb 111 
dropch, ustaliło 00W1J pu~ ornt
~ moralo obywatela d)'lpOnu,ipco 
ttw pnwem jazdy Puntlal(jll jest nieJ:· 
wykleprosta: u.~popijlnemu-10 
ptt, u. ucłeczt~ x miejtal wypadku~ 
uddelenil pomocy !*dodawanym) -l 
pkt.u.złcpartowanie-lptt-eoruem 
lb,ie2łptt. czyliwau.micocz.toi wiei· 
klflprr.ctranlflwpl)llaC:łcofni~J:el
wolenia Dl prowadunie pQjqd6w me
cbanie:utycb.. Kolejne motna bfdr.jc o
~dopiero po pewnym eu.tte to
niceznymdlapne~bl~w.od

byciu P.tolenia i złotemu ponmmqo 
qwnul\1. paiutwowe&O, piU(! IIOIOW

Oifl ~~~~w mie6eie wojewódzbm. 
Na piefws;r;y ~t ob auton:y punk· 

taql potrUtowab Dal wrilfllto.o ttp
rue: pn.-.ojaZdytraalll)'dopłeroDIIJku· 
tc:t popełnienia at dw6eb powatnycb 
wykroact'li;edneaomni~pod
CDSJdy abcmle motc onob,t ~~&m tab-

Warunkowezawiesu.nlekarytiSłOSO
wano w 30 przypadkach. Zlttm 4 spra
wców ma odb)t karę natyduniaL.. po 
rozpatrzeniu ewenuWnytb rcwi7Ji i u
pr~.1VOlllOCilieniu ~ wyroków. Wi~k
szołci WuDyrh odebrano pr~.wojlz
dyu41•ta. 

B)'Ć motewOObie liberaliuc;ii pra
wa powinno~~~ preyklasnt lllt)dnym 
..,-rotom. dy\:IOWI.QJm przez llkict 
prawo.B)Ifmote,cboclati'Oirqee~;~ 
iuOif'Ot.~stytystyiiWJ
padkowt lkłazUalyby racuj do most
runił sankc;ji wobec pijanych tierow· 
ców(wtymdozmilnfprl.wodawstn). 
Cbc:tbr u wadzie odtucbu wnoob-
rony. 

WOJQECH SZCZFPAŃSIU 

hoje piękne auto szybko pnemlenl się w ruinę-
•·· Jeteli nit 'Wiesz, fe istnieje proste, ale zaskaklU~ 
skuteczne UflJłdzenie z USA 

R st E d 11 elektro~czna 
u va er antyko~zyj~ 
FIRMA ANTY-KOR 

posil.~ auloryzleję ł ~ołt u tert-a Kldc lnjew64htn 
.zaprasza 

Kielce, uL Plotńtowska 12, pok. 523, 
teł. 425-60, 412-11 ....... lsS. 

POLONEZ CARO 
DLA KAŻDEGO 

Spnedaż nWu (włrótce UASING dla firm) 

POLONEZA: 
CARO 1,5; + 1,6GLE; +· 
1,9 Diesel, 

POLONEZ TRU<X 
FIAT 12tip za gotówkę 

Prowadzi Fabryczny Dealer FSO 
SALON SAMOCHODOWY 
SKARŻYSKO-KAM., ul. KOSSAKA 5, 

teł. 51-21-42, fax 53-18-59. 
Aktualnie za gotówkę: 
PeugeotJuior 5d 1991 78 .m, 
Opel Asrona 1.6 D 1983 45 lila, 
Otroea CX 2.5 D 1986 65llłll, 
Alldi 8G1D 1992 (110wy IIOdd) 330 lllłn. 
Czynne: ponieclzialek-piJ!tek 9-17, 

nieciziela 1o-14. 
ZAPRASZAI'\II:V 

Prowadzimy równici autopo\rednictwo 

nnc: jut po jedaym W)'tnX::teniu np. 
poder.uptOWIIClun:iaautawiWiieupo
jeoia alłohoło1qo. 

Jednattetiedy.atczłowlet~ 
wi i pomyśli, te U. lny ruewlłlkiwe tal· 
nymanil111ta, eo pnwda w miQICidl 
.u~rudl·innycb samocbo
dt.lwmo:tmOlfZ)"IriiĆtak4~kall 
niemaljat u. plO'Indurne auli po pija
nemU,opacb,Mfł'CC'ispod.nie(~ 
plll1tl6w taro)'dl tary złot6..-to-e l'lie 
ZOillałyllll~). TymR)'baejucsz.llfl 
im ~ ~iwoki illnieJe • rwo-

ddewobec:wsulticj u~;naolowojei. 
Zarowno op. • JIOC1tiałaeb premii, jat 
te:t.ocenlcpoliQantaczy~~~:ReaulOnap

n.wdctaruoWałorudtczyraczcjnic,blb 
t,tkolt'OIZOCUf. Zaldoftobfd,uetylto 
lwyt~odoeenypotil;ianta.bbry 
jelttyltoakrwkticml motcnicb)rtw 
danym momcnde w .,_,leps:r.ej formie. 

Oc:z)"tlik:ieiUIOI"Q'tabclipunttacyj
IICj ZOlUwill nam 1Dewielk4 fur1kf, mo
km)' prt«łet poda.u ro:xpnwy tote
Jlalnej~PIOicbradi,prudsta· 
wUt11'łunearpmentylłwladt6w, tló
ryc:humania,..-obec~Publi<::me
l()osbrtyeiela~sifjUjedeado 

~ll.. 
B)'t 1110te. jcltem lbyt pruuulooy 

ale t rormówllistówrlad!yłaayeb prrn 
aytelnltbw WielU, :te nie u.-n:z:e kh 
kordattyrpoiJeMa~cfrodzcutłlłdiM~ 
~lepieJ. le."IJitykpoticyjaycbrów
lliet .,-nita, k fUiwifc.ej ubrano be
rowców wt•rne u. niewtakiwe parU
warues.cti:!IJ"RQ.ef'ą-tc:torodzQu.. 
~rK:U;jwykroe:z.enia.~~ 
łlłwiejRedowytrydaire~ 
niL WlESLAW BARANSIJ 
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OGŁOSZENIA DROBNE 

SPRZED A Ż 

~~CZ.-= 
Hl,St-»-70. 317/k 

w~ tut - --. .-..r 10e1ce. 
~A,N1.573-24 1382/t 

SPRZmAMdzlełtlt~
mwl<lelcactl.~3720.81:~ 

3720/g 

Sf'RZEOAM da.lkf, ~ 
prod~Jl($ ~- Ofreł1y IW 3582 .SL • 
Klełoe. 3562/a 

lodOW~~~7~ 
SPAZEOAM oMj ~ .hol 

2roru~dorvr.._ 

ddenych. Kielce, 88-73-89, --~~ 

8fiRZEDiH ~ 3W 31 T", 
~Hl~.YONo340" 
(lil85),beneylw.diMII. IOelce,527-15, 
572-M. 38Qła 

iiJZEOO ...... -~ .-. 
dam.KlMI».,~13. 3&17/f 

.SKODĘ 106 L" (11831, łJ'Uitnlkl 
ahne. IO*:e, 22-U5. 3111/g 

Sf'RZEDAM ~ ,..., 
aperllt~.t.a.~. 
ASf'Bruclz:Ow,gm.~ 3&14/t 

8PAZEDoW 1Mio . 125p" (187'81 
~.31-74-68. 311 .. 9 

Of(NA ~- IUIIoe. 
~12,A84-18 3513/g 

SPRZEON.ł--1(8 257, ..,..._ tecl'1nlt:JrM. Hllk 
holowroniCly do .audi" taea. ASI-37, ,,,._28 3832/g 

~--121P"~r:'g 
SPRZEOAM ......_ ......,_ 

~l('-'ol.511-1ł.35051g 

KtlłliiA:HY~ 1 RFN. PHU 
.l.N31ł00A",Krak0w.ul.~li. 
leł.87-&4--6A. 415ft 

SIATitĘ~~ 
laidact ~ SadkOw tto 1t. -- ,_, 
7t.,~.KWce,2i30007 

2514/g 

PRZYćlEPA ~t28p do hendu 
~ .a.lce.32.....-.t5. 3783/g 

TAHO..,.,.,..bo*J",tlendobryl 
elltłd.au.łlo-~ ..... ~ 

SfiRZEIWI4 2 kolty co E8-AA. 
~ grnwc:a 22m kw., 1n0e 
217kWkatdy SQrtpko,tll.łJ~Ji 

SF'RZEDAM c!Z1etkit ~ 7ÓÓ 

~~~.~ 
31~-lpy~CłlifY:'g 

SPRZEOAM~ ~. ~ 
dlwigłOWIIII~nól:plonowv,&arc:zoooo.y 
lcwr..toetee,3t~24. 3097/g 

SPRZEtWii dmląo ~ 
~opow 412miM.Oiłrowlec: 
Sw~ ul . śaska!illlpo;odLt5 t020111o 

SPfiZEDIN04ctdłltqprzyl(rakowlldll-
a.ty IW 3844 .81." i<*- 3144/g 

Sf'RZEDot.M ~11; 8lodłowy 
-~. -~ ace·, 

=51~-~~ 
KUPNO 

Remonty 
kompresorów. 

K1elce, Radlinska 9, 

"U' 474-06 do 9. 

PRACA 
ZATRUDNIĘ ~ - I!'I(II'Qt 
~. Kielcl, ......... 13. 362&11 

!IŁOM, po~~ 

t:="'o::':c.~~~~ 
l.ATRI.JONIĘ ....-:m. biKNrm 

amocłlodoM90 :z ~ IOelol, 
11-14-42- 35301\1 
óKRĘOOWA ~ Meczat. 

-- w ~. Jatrudni glo.nrtgo 
~~prałc!yka,. 
tym~ 474/tl 

LOKALE 

~--~1Gek:e, 28-888. 3145/g 

WVDl:iERZAWIĘ Mlf o POW 
3CJ0.-400m,.10•w~lllb 
okollcy . .o.a-v.w. pocli.~ 

Sf'RZEDĄM "*-"· 48. 11\. ~. 
8t~od15do20. 353810 

~~2poKoJer.= 
~~Gk.20mpwtw.~l 

plfW. PtMne w dw6ch rłltadl po 50 
proc. Klllloe, AOO-a8 3899/g 

IH1VLOCUM -~ kupno, 

~~-~,GI~~ 

IQJPIĘ nWazk8nle -~ 
M-21ub M-3 w~ 503-M. 

'""' ji(f kupno. 8PfD(IaŁ ~ 
~- Oel:rowlec, 
~ 5127, ... 283-15 
........n.34 7917/o 

.WYOOOA·-~~ 
N\eruc:tw:lmo6cot.tugaPR-.bu· 
olłllneolwtyiOelce,ul.~ 
108,tll. 416--68,420-(11do05. 2513/g 

LOKAL !wdowy o p(JIIIJ. 100 m kw 
pau.IMQIUYFI w centrum~ 
~- ~ .... 432-45 
~godz.ll-20 811) 

~~~~ 
M-770m_...,.2~. 

IOelci,1.,....13QI2t. 3781/g 

śfiCJtiiZjf(C;i~,. 
~.Kielce.31-41--M.3721łfg 

ZAMIENĘ3PI*'*-~ 
MdWsodddM!e. Kiek:», 57-179. 

3830/g 

ROZNE 
P08ZliWJĘ p. ... l.- OtullcraJca 

wl~dzlełldnrRep.KW975w 
Radomiu lub Jego ~dlo:obfercow 
Ołertytldldee 1913 .SL· Radom 

1'lilt31r 

SIATXA~fł3,1 4,lłupkl 

~- l<leloe,31-=~ 

WYJAZDpo-.nochodV- HotMdle -
ABEXK!eb1,426-ł1 . 3&18/g 

~ dzWkt b&ldowlll~. 
atOw ,.. ..mochOd dolławo:y tul) 
~~se.,p-ta Swnecmw. 

3693/g 

ZNoiENIĘ.12ep",.. .Je'c:D" • .-ra· 
~-~pl~3, 
54-45-81. 3102/g 

~--~.2~. 35UWg 

LQMBAFI)Ydlle6it~Kantor 
(łllllżllw~-aoto-monMy--

==~21,~ = 
aa.G; u-łlr25/1W77.~. 

~.po.ar-.pM:'lfll--251et
oelrN~Fotoot.rty~ 
N.ci!'M•47-220~1P1r2!J.p 

.CĄN)A·~.."..,.. I(Mll(», 
.......,_ 3800/g 

USŁUGI 

DOMOFON'V.I(Ielol. 434-78.3114/g 

SPORTOWY ~rolNO" 33 1,3, 4 
cnwl,~(1ae8/ł7). Kleloe, 
81- 74-65 3710/g 

WSi'RA~. Ullugl Nkllor· 
... ~.ul. ~fl.22431g 

CiYSZC2BiE plena, uyc\1 koteW 
~527-83 3057/g 

AHmłY TV - SAr - lnOnłaf, pra-
.......... K~etc».31 -t3-00. 3713/g 

MONTAl:biUi: -.....mió.OOólł 
m, IDor 140.000 Ił m. Kl*e. 422-98 w 
f'f-:"W) .... tt,t7-18,Końllo;lle,tlt.~~ 

NN'RAWA ~- Klek:», 

-... """' 
OOMOFONY !Qelc:e, 298-51.3495/o 

USZCZEUiANE okien ~ 
~ KJelce;,ISł-7&-18 3452/g 

ZAlllZOE: dnwl twmonll'"-. tapł
c:erłla, zarNd. Kleł(:e, 31-st-83. tA83/g 

TAN!Ir.,-.portclf!MMydo1210ft. 
IUIIol,2e-ł81 . 2465/g 

KRATY, Dwlłi8Y, bałuetnwły ... 
Ilonowe ~ z.klad ~ 
SI~.,.._ 18-48-85. 1864/g 

NAPRAWApra\ek.~.32::so:ió. 
3214/g 

U8tiJOi~.-~· 
!Oek:e,31.-.to 3358/g 

USł.UQI~; ..... turgon, 
.eN" turvon. .b*' IOelct, 502-.30, 
555-71. 3384/g 

ZAii.iZOE -~ dnwl, umtd. 
Ki*:e,31---28 315118 

.M:sr~cnwLKlek:e. 
22-101. 21t3/g 

PRZESl'RA.IANE PAl..ISECAM, 
wtct.o.UKF-~.a.lce, 
~Hl 2713/g 

l..N<.UD~~J*'· 
~bul!ow)'ldMII~-135.000, 
drugi- t 15.000 {b'anlcJort bnptlltny) 
r.",." kORt uloMr*. ~ 
~do~. IGtloe. 
~22(s.cty),12-17.2832/g 

WIDEOALMOWMIE ,VIDEO-
CEZAR" IGtloe, M-OO-e2. 217afg 

TEI.ERADK)NAPRAWA. ~ 
nie l<leloe,11-16-47. 3100/g 

ffiANSfióRT ~. ~ 
~,la.'·''""Y·= 

ROBOTY e\eklrye:ZN, blldarill 

~~tynkl· =g 

Sfiót:ICAPf'OIIMCłZIIwltłll~ 
- l ~- IOelce, 31-24-01. 
po1fl. 2940/g 

MóHTAZ.teluzJI. ta.ioe, 31-.s::::&i 

""''' .HADES" dodMkowe drzwi - tOMiłet 
----. !Oelol,31-2f-83 2474/g 

ZAWZJE: 10e!ce, 31-21-~ 

USŁUGI~- ~411-41 
W. 234(1Q-14) 3599/g 

2AwZJE. ~ 32-53-51 3745łg 

TRANSPORT ..tuldllm" IQelcl, 
31-73-62.. 3584./g 

U8t.UGI ~ K-407 Klelol, 
18-37-0Cldo15,32-~t po15. 

3821/g 

la.ENAPRAWA: ~· pllo
ly. RIIdom,428-8t~.7&4e/r 

ZAiliiE!Oelca,!i7- 118. 3829/g 

MALOWANE, ~. 1<1ł11Ci, 
458-11,32-27...00 2704/g 

MECI-WłKA pof&ldooiM, ,.PRIIłY 
ble~ reguiKJ8. dfobM t~~~Pn~wy u 
llllenta.S~ui.K.omuny~ 
78. 20145/U 

AUTO-MOTO 

ZGUBY 
WZIĄTB< Mlro.hlw (Rygi.) zgubll le

gltymecffazlallf'IIIZSZ8W~1fllf 

ZGUBIONO Iomiiiit CiPTYlYTH li • 
83.2.000.000MQI'Odyzazwrot.!Qelc:e, 
81-10-33, po 18. 3794/g 

ZGU810N0bitlt..an.j~,.nu.· 
'flllllko~Zuzannl. 20144/lk 

t.AOOWSKA~..,.. biiiM 
~~~~141) 

EKSPRESOWE 
SF'RZEDAMdoni,~Kl*, 

48t-37 3933/g 

....,..,... --pnyW!łou.IGełoe,3t-23-23. 38301g 

OOW'r'W..IĘCtAIIIIMlłlanleumrtblo
wue 1 ~loNm. Kielce, 31_...., 
PO 15. 3a3fllg 

SPRZEOAM .vw tra~ 
Skartyaiw, lei. 532-210. 2014łi/U 

MEOGRAt«:ZZNE motllwl*:l 
zarobkowe,\II'IPOIJneal~~ 
~hai'ICiciWłl. ~doty(:h-. 
CZMIMe dołwlaOczenle, wiek, pi.C. 
Zaloe-*!lww:lyóałurtokl.._,.c 
--zalaty~dodnla2Uił2. 
Olarty3951.SL"Kle1Qł 3951/t 

SPRZEOłoM 1500 koiD:ul, 121ya. WOI'• 
k0w\2100mkw ~do~ 
pt-..zay,kwfte\t.Do~prryul 
Siankiaw\czadutylokalnadmllllnl:* 
~~~. Tłlł/lu429011ub 
21-127~. 3881/g 

Pl.NE łiPIUdMI dWA C-355, 
~-~·wdotlrynl..,., 
koalatq ~~ .orkM" -no.. 
'*hallld Ryaz:wd, P'lltm:hnlca. ul 
Błol'llbl23. 3SIIIOt'a 

SPRZmAM .AXIunl" (t hO) dleMI 
rnełyPf7181:Mg.IGełoe, 489-87, 1G-18 

3052/g 

KURSY 

Sf'RZB>AM.~ t,3l" (19Q -
28 ... Czltłd do .t28ip' do ...... 
oPOnY ~ do .,tuk8", aliOrki l 
PlbMkOw IOM:e, 22-lł12 3985/g 

JlliEACEDESAióP~ 

\'.'~:""" --= 
MAi1ENSTV«J ~ ~~liBR· 

kania. Kielca, 232-0e 3955li 

~- .. ..ruw~-~ 
~ 100m kw Ołeł1y 792~s:;; 

M-4 Koaullłn :ralfliMllt NI I'OWno-
~wKiek:ech.IQelce, -483-&4 

4007/g 

- woocltoda ,.rtkr" - furp 
- tb:łelarb-fo..auti 

•ob .. ek. 

''"" 

Samochodowe - od 17 lat 
Motocyklowe- od 16/at 
Cena 900.000 zł- czas trwania 4 tygodnie 
SZKOŁA JAZDY 
Kielce, ul. Sadowa 3, teł. 492-17. 

''"'' 
Skład reklam: .Exbud 13• Biuro Reklam ,.słowa Ludu•, teł. 448-58, K.ic:lce, ul. Taraowa 18. Redakcja nie odpowiada u treść u.mieszczooycb ostoszeó.. 
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Walny Zjazd Delegatów NSZZ _"S" Ziemia Radomska Spory i wybory 
Do trzech tur sztuka ...,_,.,l.t6,.wln"'D<Ji-- wzuoono, d- arl>;ua~n;e, 
RównidO tu n ale doprowadziła 

do wycze.rpaDla ~a obrad IV 
WZD NSZZ ,.S" Złemili Radom
sb. Z powodu braku quorum ale 
wybruo ul calqo składu l..arqdu 
Regionu, u.l wszysWcla delept6w 
na 1lu.d Knjowy. 

Blisko jedenastogodzinne ob-
rady wypełniły wybory do władz 
związku. Delegaci mieli zadecy
dować, kto ~ród 39 landyda· 
tówz.nltidzie się: wskładzie 21-o-
sobowego zarządu. W trzech tu· 
rach glosowania wymaganą ordy
nacją liczbę, głosów uzyskało 18 O· 
sób. W przypadku delegatów na 
Z,iwi Krajowy udało si~ wybrać 
czterech (region ma S mandatów). 
Wyjątkowo sprawnie, bo jut za 
pierwszym razem, uporano si~ z 

wyłonieniem Komisji Rewizyjnej. 
Podczas obliczania gl096w 

(pewne skomplikowanie ordyna
cji wyborczej spnlwilo, it ,.pierw
sze liczenie" uwało prawie S 
godzin)deleptom prezentowano 
- do dyskusji - zgłoszone wcześ· 
niejwnioski WzasadzietylkoZM 
,.Łucznik"' pnedstawiły konkret
ne propozycje działań związku na 
na,jblit.sze 3 lata. Ich prezentacja 
była w stanie zatrzymać delega· 
tów na sali. Dyskusja nad innymi 
wnioskami sprawiła wyjątkowo a· 
nemiczne wratenie i z rzadka 
dotyczyła meritum sprawy. Nie ja· 
k.ą konstemacj~ zebranych wzbu
driło wyznanie jednego z tandy· 
datów do Komisji Rewizyjnej, 
który chciałby si~ w niej znaJctć, 

Sprawa Mizerskiego 

O kolegium i policji 
przed sądem 

Przed S.dem Rejonowym w 
Jbdomiu loay się f0Z11rawa. 
która rozstrzygnie, r:r:y w tzw. 
sprawie Mizerskiego kolegium 
prawidłowo orzekle karę i ay 
potleja nie popełniła ochybie6. 

9lipca ub.r. ówczesny przewod· 
niczący Zarządu Regionu NSZZ 
. S", Wiesław Mi.zersld, został za. 
tnymany przez patrol policji dro
gowej pod zarzutero prowadzenia 
pojazdu w stanie nietneiwości. 
Próba krwi wykaula wysoki 
współczynnik 1,6 promila alko
holu. Kolegium, do którego skie· 
rowano wniosek, ukarało Mizcr
skiego. Odwołał si~ on od decyzji 
kolegium. któremu :zarzuca uchy
bienia proceduralne oraz tenden
cyjnołć. Utnymuje nadal, te po
jazdu w ogóle nie prowadził, lecz 
cbciał jedynie wziąć z wozu tecz· 
k;: z dokumentami. 

Podczas posiedzenia 20.0. Mi· 
zerski wykazał, :te obcią!Ąjące go 
zeznania 2 policjantów zawierąją 
wiele nieścisłości. Niebyli wsta· 
nie podać nazwy ulicy, n.a której 
miał byt pierwotnie zaparkowany 
samocbód Mizerskiego. Mylnie 
też określili jego kolor. Przede 
wszystkim zaś nie potrafili podlit 
numerów rejestracyjnych samo
chodu, o a którym miał obwiniony 
rzekomo wymusł pierwszeń· 
stwo. Oskar!enie nie przedstawiło 
żadnego świadka cywilnego do 
czego obliguje policję: sto80Wily 
przepis i czego, jak twierdzi, sta· 
nowczo domagał się Mizerski w 
chwili zatrzymania. 

Sąd przyznał te1, :te w rozpra· 
wie przed kolegium dopuszczono 
si~ i$.1-otnych uchybień. Spra.w~ 
odrocwno. 

{O$) 

Ceremoala dantu pruz całkowite u.auneale w wodzie. 
FoL D. Gacek. 

ŚWiadkowie w hali 
Poaadl200056łl uc:zHtDk:ryle.., 

sobotę l aJMzJelę w obwodoWJIIl 
qroawlzea.lu łwladllów J dlowy, 
tt6te odb:rwalo się w hall widowis
kowo-sportowej w ~ pod 
hasłem "Nośm;J wlany dęDr od,..-..., .. 

Przybyli na nie ,.głosicie le dob-
rej nowiny"' z woj. kieleckiego, tar
nobrzeskiego i niettórycb gmin 
woj. radomskiego. Zgromadzenia 
są otwarte ta.kte dla wyznawców 
innych wyzna6. Na publiczny wy-

kład za[)'tUłowany ,)(to będzie 
mbgł:tyć w nowymłwiecic• przy· 
byto jeSZC'Z.e kilkadziesiąt kobiet i 
mę:tceym. Jak nas poinformował 
rzecznik prasowy Alldnej lb
domskl, świadkowie Jehowy trak· 
towani q obecnie w społeczcó.s. 
twiezniecowię:ksz.ą tolerancją nit 
jeszczek.ilkalattemu.Mo:tedlate
go, :te nie angatują si~ w :ł.adne 
utJady politycZne, a robią to, co 
nsjistotniejsze- głQSZ4 dobrą no
win\l. (el) 

gdy! _musi dbać o własnego 
członka". Mimo tak silnej moty· 
wacji prtepadl w głosowaniu. 

Tui przed ao4z. 21, kledJ okaza
lo się, Ie tneba pntprowadzlf jea
cze jedno lfosowule, u aall a
bn.klo quorum. Cbodd dwie 
&odzlaJ wcześalej delepd zdecy
dowaU się obndo...U do skulkil l 
triedzJdl,ieza~sallpo 
&odz. :W ..S" będzie mll5lała :rapla
dł docbtkowo. W tej sytuacji zde· 
cydowano si~ zwołać III IU!l 
WZD na nąjblitszy piątek. Dele
gaci uzupełnią wtedy skład władz 
związku, a tak:t:e przedyskutują i 
przyjmą ucbwałę: programowlł-

(alb) 

Autobusem 
do Doliny 

Ostrowiecka PKS uruchomiła 
regularny kurs komunikacji mi~· 
dzynarodowej Ostrowiec - San· 
domierz- Stalowa Wola- Toma
szów Lubelski - Lwów - Stryj -
Dolina. Ukraiflskie miasto Dolina, 
poło:tone w dawnym polskim wo-
jewództwie stanisławowskim, w 
terenie: górskim., liczy ok. 100 tys. 
mieszka6cówijestznaną miejsco-
wością turystyczną i uzdrowiskow,. 

Cena biletu do Lwowa 80 tys. 
zł, do Suyja i Doliny li O tys. zł. 
Odjazd z Ostrowca codziennie o 
godz.ll.20,przyjazddo0ołinyna 

godz. 22.40. 
PKS w Ostrowcu zamierza tak· 

:te uruchomić kurs komunikacji 
mię:dzynarodowej z Ostrowca do 
W"tnnicy Prze% Lwów, O:unieloicki. 

NajtMsze 
oleje "lotoe" 

orsz 
recepty 

blolalc:h po 100 ~ 
oferuje 

Kiosk "Petlt" 
Kielce, Targowa 18 

koweówodpnwił w bpłkJ JłZ1 uL przyczynił się: do rozpadu komisji 
Rwa:lbkiej b. Stanisław Sikorski. rewizyjnej), cz~ miała akurat w 
rozpłH:Zitł dę V WojewHrkll4azd tej sprawie zupełnie inne zdanie. 
NSZZ Rołałków llui,..WaaiaJdl Kwesli4 bulwe~~ było td: 
,.5oUdamołe" Złe..._ llUo.mb. wcześniejsze pismo p.o. przewod· 
Wdęłe w U adzW 5l (ąołr64170 niczącego K. Pariaszewskieao, 
w~ wybr.aydl} lleleptów ttóryW)'SlOSOwałlistdopremiera, 
reprttt~~tWJd pou41 S łyUęą w którym niedwuznacznie popart 
c:donków 2 weaa woj. radomskie- wniosek ZChN o odwołanie woje-
lO- wody Jana Rejczaka. Czy K. Parła· 

Podsu:W1 do dystusji były: szewski miał prawo takie pismo 
sprawozdania z działaJności U5tf- wystOSować w imieniu f'lldy, czy 
pującej Rady Wojewbdzkiej, k1ó· tei nic miał? 
re przedstawił wcześniejszy prze.- Mimo spotów 36 głosami u· 
wodniclący rady Witold Rak (os-. dzielonO absolutorium us~pują· 
talnio funkcję: t~, jako pełniący o- cej radzie. l prz:ys{4piono do wy· 
bowiąlli, sprawował Kazbnlerr. boru władz zwi4z_kowycb (wyniki 
Pułasr.ewskl)oraz fll'Wisowe, któ· podamy w jutnejszym wydaniu). 
re przedłotył kierownik biura - W radomskim ~etdrie wzię:li 
Tomas& MDier. Cąść dyskutan· udział: Tadeua Wójdk - Jl()leł, 
16w oceniła wspomniane spra- delegat Rady Krajowej~ o
wozdania jako niepełne (prze· raz Ju Reiczak - wojewoda ra· 
wodniczącemu rady W. Rakowi damski. (woj) 

Zmniejszą się dochody gmin 

V klasa bez podatku 
Odstyczniatesorotuweszlaw ty· 

cie zmieniOilł ustawa o podatku rol
nym. W myśl noweao przepiSu nie 
tylkoziemiekluVIiVIZjakdocycb
czu, ale atte .PI4t.ta• UJaały wylą· 
czonezpodatkurolncao. WPI'IYJollllb 
~7.ki6n•Jepo:P.OaJiwiełw 
.. br:Ydlat".- ... łłllll'll..-le~ 
"1łf"Uilłwrob!Jdlafe~łdcułM· 
ld11*1 ,.utinoe. W niehórych pni
oach, sza.eJÓinie tyeb znliidUWYt:h ~ 
napbłnocywojciiiÓCłZtWa,~lllpO

woduje ~nte óoeboó6w samo
~wterylO!i.lllnyc:b. 

Na przrklad w prunie Mni6w w daw-

nycbjd Jf&l1k.lrdljest tylto 21)'1. ha 
lf\llllÓW wytaqdl tiu i at 4,6 IJl.. ba 
Dtmi~obecrue:rpłace.U.. 

Wunleruonej ustawiemówi lię Wtc 
ozwolnkniu:rpodatkurołneJOifllniÓW 
wst)'llkicbk.tu,nak.l6rycbz.aprzellln0 
produ.kQi w okrclle rue dlubeym nit 
.." .... 

Rołniq prz:ńęll te decyrJe z za
dowoleniem, ale pośred.nlo poDJoq 
onlkoftSI!kwude,kłtdtwiJillllKh 
:abnble picaJędzy Da remout 
dr6a f23 budowę wo4odqdw. 

(<W) 

Wyróżnienie dla odlewników 
W Pomanłu odbywały slę 

ałedawuo ~owe Taflł 
Budowuktwa. Koneckic Zakłady 
Odlewnicze uzyskały- jako jeden 
z dziesięciu uczestników- wyrót· 
nienie .za produkcj~ elementów 
teliwnych do instalacji wodocią· 
gowo-tanalizacyjnych•. 

Orpnizatorzy zaprosili do ~ 
działu w targach ponad 700 produ· 
centów, pośredników i handlow
ców mediów na rzecz budownic
twa Wśród wystawców byli i zna
ni producenci z zagranicy. Min. z 

Niemiec, Danii, Francji. 
- Nie ukrywam, te jest to dla 

nas szczególne wyrótnienie, a 
tym samym motywacja do dosto
nalenia produkcji - poinformował 

.SL"dyrektorKZO,m,grint. Wła· 
dyslaw ~ął.. - Tym wainiejsze, 
te w trudnej sytuacji ekonomicz· 
n ej, Zwrócili na nas uwq;: nie tył· 
to jurorzy tar&ów, aJe tet wielu 
handlowców prowadziło i prowa· 
dzi rozmowy chcąc zaopatrzył si~ 
w nasze wyroby. (mU) 

Amerykanie sądzili, że są w skansenie 

Galicyjska egzotyka 
Napaździurrikowy, awarty i 03-

tatnl tarnum z cyklu .GaiiQa• pi~ 
Mr, którąo pokłosi~ preuntł4}~ 
Galuia BWA .Piwniu•,jqo orga· 
nizatorzy-ldeleceyjotogrą{icy -za· 
prosili tOwnfd twórców zagrania· 
ll)'dll- taldepo razpiuwu;y- a/1)'
stów pltutyków. W )ł!Siemrym zgru· 
powanlu twónzym na Roztoczu 
(Zwi~rzynl«. Za moJą wzięło osta
tecznie udzia/ 43 autotOw z różnych 
oirodkówwkrqjuorazzUSA, Wiei
Id(] Brytanii. Danii l Szwtjl. 

Dla. goid zagranicznych pobyt w 
wioslctJclr, którejakby chdDiy stat 
&it;wlemq ilwtrat;jq oknilenia .ga
lir:y)slctJ bieda~ był tsrnym prui;y
dem.. AmnylctJni~ wrra byli p~ 
konani, U Jq w slcansenie. Wiru/d, 
gdzie w starych, rozpodqjqcych sit; 
pokrytych zmief7Miionymi stn«ha· 
michalupocli miuzkqjqstarzy, st~ 
rani tydem ludzie, wywo.rly wielkie 
wraieniena DuńczylctJch, którzy nie 
potrąfili ukryć swojego z;dziwiaia. 
lut ono Wlfczfrzyczni~ ob«ne na 

foragrąflach ldt. au ton twa. Ni~ Jay
}ewspdlczuda do ugoiwiata, kt61)1 
na/ezydo dawno mln lon(] epoki, L 
Wernblad w cyklu jotogrqfii u· 
ki adajqcych sit; w aląo1)1Clnq OJHr 
wie.ii o prum(janiu: oto ludzie u 
Jcruu swoicli dni, smutni, a mott to 
pogoduniezlosem, a tut cmentarz. 
Krąjanie tego twórcy, Henrik Bjug i 
Heming Folkeblad dostnegqjq w 
t(] enklawie t/Odlf radoid; boha
terowie idr zdjt;ć są ludźmi pogod
lf)'ml, zdobywającymi sit; na U· 
Jmi«<r pomimo wielu prutyć 11!)1-

plłllnycl! na ich twamu:h l wielki(] 
pracy,jalcq wykDnywali w tydu, co 
dolrumentł4}qichst;lctJtert;ee. 

Wn:ystlddt twóraiw - t luqjo-
wydl, l wgranicznydr - /tucyn~ 
pł!}zat. Ter zurlclewlcq. archit~ktw
tq, i ten poley z bezluunC niziny, 
nostalgiCZ!fY. Dztuiqtkl luldrów 
dokumenttdqt;ydt egzotykt; galicyj
ski(], polsldQ wsi. 

l plastycy. Zwracqjq uwagt; ry
nmld szwedzkl~o twórcy lu ho Su· 

n L Są obrazyolejne Zbigniewa Kur
kowskiego, ladry mall4)ejui prowie 
Jak samo jak J~rzy Pada. Charak
terystyczne typy chłopów galley}s· 
kich sportntowoł Kazimierz Koło
"fY)a. 

Jeszcze słowo o SfXHUOrach. 
PtzydrylnoJć tę! iniQatywie artysty
ant'} oluuaty unt;dy Wojewddzld l 
Mi(]skiwKlelcach, DomSrodowisk 
'TWónzych. Mięj.rkl Ośrodek Kultw· 
1J1 w Ostrowcu, :l.Dmojskie Towarzy
stwo Fotogrqffane i Cementownia 
,.Ma/ogosza•, laóręj kierownicrwo 
za .rymbolianq oplatt; udosttpnilo 
ośrodek w &drdfcu dla przybyszy 
mgranir:vrych.laórzy sl'fdzili kilka 
dni na Klel«UYinie przed ~jaz· 
dtm do GalirJi, /la w/aJ~ plener. 
Plen~r? Długo twórcy zagraniemi 
rozpyfYWD/1 o}~o istOif. Nlepotra· 
jliijt:J ogamqć. A gdy w ponqdb 
dnia widniał czaJ wolfO'. doddcli· 
wie pytali, ro mąiq robić. ZĄ/łC}a 
wedle uznania, to znaczy jakie? 
Dziwni ludzie... JERZY DANIEL 
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Końskie 

"Ameryka" w KZO, 
a premii nie ma 

Mimo trudoołd H:oaollllcmych l bmych. ko•ec:kłe Zakłady OOewnl
cze, po ruplei'WSlf 041 wielu łat. rok 1991 DlllkDęły 2;15klem brutto w W)'!IO

kołd 10,3 tnllł U. Jednak 11• Ameryki- • połocmyJa teco slon maczen1a 
- jeszeu doił daleko. ellodat wydzłaJ odletn.alro nu kuWlzacyjayc\ W: 
wtaśllłe ~ prK"Onlcy. 

Jak nu poinformował dyr. 
KZO,mgint.WłHflław~w 
układłeb nr l i 3 (nr2 przestał l!lt
niet) w mmk>nym roku wykona· 
no 26.082 tony odlewów wodno
b.oałizacyjnycb. Jest to o 6, 7 proc. 
wi~ rut w 1990 roku. Alejedno
czełnie spadła produkcja ekspor
towa. Utracono rynki zbytu u 
wscbodnllj &ran~ i w Cucbo
Słowacji a! 44 proc. Ale nadal 
handluje si~ z Niemcam1. KZO 
spełnia wymoai niemieckich 
norm. a te ~ bardzo ryaory!ltycz
ne. Zacbodniego kontrahenta In
teresuje jako6ć i niska cena. By 
tymwymogomzadolićuczynE: na· 
lety obrutać koszty, czyli OSZCZ9" 

dzać na materiałach, !lurowcach. 
Dost010wywat t.atrudnicme do 
poi/Zeb. 

kZ() W)'pi'IICOWIIO Z 1 l k. ale 

uw.c:zterustekwl)'lllrołlaa1ebę

lbJe. Prawie paradoks. W.Y)IŚnłe
niejest prost.e..-Zzysku- twierdzi 
dyr. Wldysław h,Ak - trzeba do 
państyrowej kasy, zapłacić: poda· 
tek docbodowy (-40 proc.), dywi
dend~ (22 proc. od funduszu zało
tycielsktego), tzw. popiwek w wy
IOkałci 1,5młdzł,zapłacićnafun· 
dusz rehabilitac;ji- JSO mln zł (ok. 
66 mln miesi.~ie). l tym samym 
~ 120 mln zł zysku netto, 
któreniespo96bpodzieiE: mi~y 
1264 osoby zatrudnione w KZO. 

W K.ZO nieuk~ te zwal. 
n~11 i b4dą redokowat zatrudnie
nie. Ale przecbodzi to w łagodny 
sposób, bez.masówlti". Je!lt to _,e
den ze sposobów oboitania 
kosztów produkcji i dostosowania 
ich do standardów europejskich 
W K.ZO preferuje si~ ludzi, którzy 

Dyrekcja: przedsifbłOI'SłWo w dotychczasowej 
strukturze własnościowej uzyskuje dobre wynikł. 
Rada Pracownicza: bez prywatyzacji coraz częś
ciej będzie ograniczany rynek zamówień. 

Dyrekcja contra 
Rada Pracownicza? 

~kilka pokrewnych zawodów. 
Przygotowano jut Pro&J'8.1Il rcs
trukturyucji, który oparto na re
zerwach prostych, przejściu do 
rozwoju firmy, zwi~k..szeniu pro
dukc;ji i sprzedaty, rezyanac;ji z 
działalności nicprodukcyjnej. 

Obecmc dwa zakłady pracuj" 
na dwie zmiany. W pio\tki Wdeao 
tnodnia \uteao br pracu_k tylko 
słutby sprzeda!)' i zabezpiecze
nia. Żeliwiaki i \udzie odpoczywa
A- Jest to jeden z elementów osz
cz~dności, bo zbyt wyrobów zi1114 
Je!t mnidsz.y, a produkowanie i 
składowanie w mapzynie kosztu
je wi.pj nit urlopy (wypoczynko
we)zaloai 

Dyrektor P~k nie ukrywa, te 
dobrze bę-dzie jeteli ten rok prz.e
trWIJ ~t Przy ryaorystycznym przes
trzepniu swoich planów. Przysz
łośt K.ZOzalctyoddc~i rądu. 
Na micj'JCu zrobiono i robi sio 
wszystko, by zakład funkcjonował 
i przynosiłzysld 

MARIAN KLUSEK 
Fot. autor 

Końskie 

Z drugiej 
strony 
kamery 

0.0 ............ _._ 

• lluble .,Kaest~~ek" lhdt Foto
pw.llcay ,.A1UJ"'. Kilku ludt.i 
rótnycb prof"e$i łlllłtOn.kO ZĄj
muje ~ fotograf14- W roku mi
nionym organizowali plener z u
działem art)'S16w rotoarafit6w 
(C21onków ZPAF). Byli tu: Z1&
muał Swł!łtek, Zdzlsław Rynkie
wk:tl Pawel P1eddMkl. Niedawno 
konecczanie znów gościli, tym 
razem przy okłlji wystawy Lecha 
Upca -członka klubu, znamieni
tycb mLStnów foto&r&fii. Przybył 
Henryk Roaoziński z Białegosto
ku, dwąj ostrowieccy artyści: An
drzej Łada i Aleksander Salij, a 
t.akte darący koneckich łlllł· 
torów uznaniem. Paweł Pierś· 
cifiski 

Wymieniono poalljdy na rótne 
problemy Zwi4Ufle z fotografią. 
Warto dodać, te Lech Upiec na 
swój SJ)OI6b reaktywowal techni
k~ szlachetną fotografii, tzw. gu
m~. W podobneJ technice ekspo
nuje swe prace Henryk RQ~oziń:s
ti. (mat) 

Żołnierze AK 

Pornoc kombatantom 
Klelec:ti l.an.ljd Otręp S wiato

weto Z~ :t..łnien::y Al orp
.mQe~tiMII poJDOCiopłek~ dla 
SWłlklli c:donk6w. Z uWlJi na brak 
środków prowadzi np. sprzedat 
bonów (o wartości 100 tys. lło
tycb), stanowiljcych. potycz.lri~ na 
okres roku. Uzyskane w ten !IJ» 
sób odselki przemac-ane ~d.t na 
pomoc socjalną. loła ~u 
m.bt. w Skari;rsku, koMkiclal Klei
C*:h wspemap.l~t nletylko cborycb, 
osamollllo!Q'dl toinJerzy AK, ale o
ple~ się r.iwnlet łolnien:aml l 
wojny światowej l wojny pobko
bolszewkkkj. 

Ola wygody kombatantów w 
siedzibie Zarz4du Ot.rę:au uru· 
chomiono punkt tpteczny. Leki 
z tlańw wydawaae " llł recepty 
byłym f.ołnlenom Ak po okuaAła 

Ostrowiec 

leci~. kallly plljtek w &Ołh. 
9-10. Wpnycllodnlprzyllł.Baab 
4 berpłttaycll JKH"Sid ud:de .. ~ 
im kolqom lekarze, byU :&tłnlerze 
AK, m.in. interniści, dennatolo 
dzy, chirurdzy. Jeszc:u w tym rok• 
un~cbolllłone ~Ie lecuale a
pal'llttlll ,.Medical-la.wr· onz 
dłatnozonnie USG. 

l.arz~d przydziela też, na poc.b
tawie wniosków lekar-okich, skie
rowania na leczenie sanatoryjne 
(w czwartki w aodz. 9-1<4). Lnfor
muje o motliwQŚoach uzyskania 
.tapomoai z funduszu opieki so
cjalnej 

W llłed:tlbłe ~· zorpalzo
waoo punkt pomocypn.wapj. Pon.d 
udJJell. dt w katdy Jil!kk w &olb. 
11-14. 

(lam) 

ŚWiatełko w mrokach 
w ałewłdklm układzie - 1500 

epempluzy, Rataaitłll Mau:ut 
Hhloryo:no-Archeoloełanep, •
kazała llę pn.ca Jeruao Monlews
kłeao ,.Kartki 2: przeszłości 06trow· 
ca ijqo okoHc". 

W ,.Driejacb Pols.k:i" Jana Dłu
gosza autorwyszperał pod rokiem 
1331 informacje o rycerzu Krysty· 
nie z Ostrowa, chof11ym u.ndo
mierskimipod rokiem 13680Jego 
imienniku, rycerzu Kzystynie z O
strowa herbu Rawa, m.in. dzied.li
cu Ostrowa parafii Szewna. To 
Dljstarsz:e wiadomości o osadzie, 
októrejp6fnieJ,ju1:wlpotXVw., 
c:zytamy w radom!lkich wyrokach 
sądowych i pismach urz~dowyt:h 
.z ()patowa,.. Sandomierza i W"dli· 
cy. 

W pracy odnajdujemy nax.wy 
pobl..i.Wcb wsi ~tocłce, Szew-

na i Denków, które przechod.l.iły z 
ntk do ntk w drodze koligacji ro
dz.innych, czywny o znanych w 
historii rodzinach Ra.dz.iwiłlów, 
Tarnowskich, Żółkiewskich, sty
kamy si~ z pojociem klucza ost.ro
wieck.ieao, w którego skład webo
dz.iły min. takie miejscowości jak 
Czostocice, Świma, Nietulisko, 
K010włce z folwarkiem, Mirtowi
ce l Slr)'czowłce. Autor korzyst.a z 
obfitych informacji zawartych w 
rejestrach podatkowych powiatu 
lalldom.ieBkiego i pis:z:e w kollcu 
o wydzieleniu sl~ osady fabrycz
nej KJimt..iewiczowa. 

Monicwsk.i tonczy swoje po. 
szu.kiwania, a my mamy jwtado
molić, te w mrokach historii poja
Mio si~ światło. l to jest Dljwat
niejsza wartaić publib.c;ji. 

ANDRZFJ NOWAI 

Kombinat Budowlany w Os
uowcu, jako jedyna firma komu
nalna w mieście, nie uległ jeszcze 
przeksltalceniom własnałcio.. 
wyro. Na niewiele zdl,k si~ uch
walone przez Rad~ Miejską upo-
watnienia Zaa.o\du Miasta do 
podjęcia szybkicb dzialań w celu 
prywatyzacji. 

Wlollzimlt n Wojdecbowwtt. 
dyrektor przedsi~biorstwa, mówi, 
te ~watniejszym problemem 
nie jest ok.rdlenie włWtości, ale 
znalezienie inwestorów do robót 
budowlano - monta:towych. 
Kombinat cbce upewnić pracę 
wszy~ dotycbc:z.uowym pra
cownikom. Przekształcenie w jed
noosobow4sp6łk~ aminy jest eta
pem pośrednim w prywatyzacji, 
bo przeciet i od razu motna si~ 
prywatyzoWIIĆ. Pou tym tneba. 
mieć poparcie załap. 

póki sytuac;ja przedsi~biontwa 
nie jest jeszcze na,jgorsu. Stare 
struktury uniemotliwia,k webo.. 
dz.enie z udziałami do rótnych 
przedsi~biorstw w pozyskiwaniu 
budów i zmus:z.a.M do płacenia 
,.popiwtu•, przez co uniemo!li
wilją zatrudnienie naszych pra· 
cowników na dobrze płatnycb bu
dowach np. w Warszawie. W kon
taktach zq:nmicznych przedsta
wiciele fllmy cląale dopytywani 
~ kiedy przedsi~biomwo zrnlla
nie przekształcone w sp6łt:~ ak· 
cyjrua pracowników z uchowa
niem dotycbczasoweao poteocja. 
łu. Pó.ki co zastanawilj~ si~ nad 
powatnymi kontraktami .. 

Kronika policyjna 

J erzy Wrou, PTUWodni~ 
Rady Prlcowniczej, jest u 
niezwłocznym przekształceniem, 

Wyniki ekonomiczne ~ jesz· 
czeudo~ce:wzrosłaśrednia. 
płaca z 1.200 tys. zł w styczniu do 
1.900 tys. zł w grudniu 1991 r.., 
pacwidywany zysk brutto prze
kroczy prawdopodobnie 10 mld 
zł. Ale do .kiedy? 

ANDRZEJ NOWAK. 

Ofk:uowłe liymml kłeleddej 
kome iUI:y Wojew6dz:tlpj Polk;lt. 
aadko..Iun lt)-a:anl MWulłskJ i 
podkom.i!larz la)osztor ID.bł.k in
fonnu.Jł: 

• W Sl<lpl (Jmina Koi>.We) 21 
bm..oaod.zinie7.1SK.rzysztof"W. 
(lat. 47) k.ieru.io\c .fiAtem 126p" 
wpadł wpałlizgizderzyl si~z nad
jetdbJiłcym z przeciwka ,jel
czem•,kt6rym kierował Stani:!ław 
K. (lat <41). w wyniku wypadku 
śmie !t na miejscu pon.i6JI pasater 

,.ftata" JanuszG..,natomiastkieru· 
jący i drugi pasater ,.malucha• 
Walenty A doznali obrateń ciała. 

• w --x.ode ..... 22 
bm. o godzinie 19 .fiAt 12Sp• po
U"\Cił id4cego poboczem drogi J6· 
zera M., lri:t6ry doznał ci~t.kicb ob
ra1e6 ciała. K..ierowca .f lita" odje
chał z miejsca wypadku. 

• W Staracltowic:KI przy ul. 
Kałcielnej w nocy na 21 bm. zło
dzieje włamali si~ do mieszkania 

Romana O., lri:t6remu skradli 10 
milionów złotych w sot6wce oraz. 
zło'-" bi!uteri~ (kolczyki, branso
lety i lańcu.u.k.i), a taki:e zniszczyli 
kompłet wypoczynkowy powodu
W: !traty na kwot~ 260 milioOOw 
złotych. 

• W 1:•6&kldt przy ul. Spacero
wej wieczorem, 22 bm., złodzieje 
włamali si~ do mieszkania Mie
czpława D. kradfi4C mu pie
ni4dze, zło'-" bitute.~ i iDne 
przedmioty O.t.) 



STRONA lO 

Przedsiębiorstwo 
B udownictwa Komunikacyjnego 

oferuje $Ut::~na:~m:;:o?/JJ:kośc/. 
o ~rz::://,;:;ar/:!:~'!{!'tp'f!:::~'::~ o,::::tJ'h 

mdodq wibroprasowanla na urrqdu nlachjlrm za~lrodnlch. 
w ceni~: na grysadr: 

1. 0~':2/"~!~n~"':". _ ~ 1 nt bazaltowych wap::.r;:;ch 
40 cm- UJ l n r 71.800 
60cm-UJ/nt 113.900 

100 cm - UJ l nt 214.700 
Ko!tkl beto naw~ typu .. POL-BRUK" w dw6cłr pdmlanach: 

- lcoJtkl o 5rubo.td 6 cm Jl~ce do ~onywanl11 dqgów (llu:ych 

~~"J~".~~~~~~=JÓ:i,}oTt~le~(Y~t;;:oTd;:J/t::dJ 
- lcoJtkl o g111boid 8 an J'?'utąa do ~lconywania dqg6w lndjkch 
~d~f~~~~~g':/:,1~yc"· zatok przyJtankowydt, rJaz 6w 

w cenie: nO g_rysach: 

Of1.6011-zal~n~fJ.r wap18.WOC" 
Olf.Bcm-:almlcw. 70.700 59.800 

. Pły(y cllodnlko~ 
_,..m. ł0xł0x5 cm - za l nt 8.j{)(J 1.900 

Bloczki betonowe 
M)'m. J9,5x20xl0cm- za l nt 5.100 4.100 

. Obrzda do chodnlk6w oraz naw/U%chnl z ,.POL-BRVXU" 
J{)()xJQxiQ cm - Ztl l JZI. 11.200 17.5(}() 

URZĄD GMINY W CIEPIELOWIE 
woj. radomskie oatasza l i 11 przetarg 

na sprzedał nw. sprzętu: 

1) pnyczepy D-73llszł., rok prod. 1934, 
ceaa wyw. 5.640.000/szt. 

l) samochód siJdl. ,Jelcz-steyer"', rok prod. 1t85, 
cena wyw. 17.428.000 

3) cemenlonaczepa CN łB I E, rok prod. 1985, 
cena 'ffY"· 26.976.000 

4) naczepa skrzyulowa D-18, rok prod. 1985, 
cena wyw.l7.080.000; 

5) 1lętarko -notyce, rok prod. 1986, 
cena wyw. 4.869.000 

6) betoniarki 2501 - 5 szt, rok prod. 1986, 
ceaa wyw. 1.7&6.000/szl. 

7) betoniarki BWE-150 - 2 szt, rok prod. 1984, 
ceua wyw. 1.200.000/szt. 

8) r.blomlk cementu ZCN-60, rok prod. 1985, 
cena ""fW. 5.~0.000. 

Prutargod~esi~wdniu9.DJ.I992 r. o godz. Ił 
w siedzibie WSBW w Ciepielowic. 

W przypadku niedojłcla do skutku l przetargu o godz.. 12 
od~ie ~U prutalJ nlCOIJ'*D,icz.ony na ww. sprz~t 

Sp~t o&lądat motoa w Zakładzie Produkcyjnym Woj. 
Spółlh. Bud. Wiejstiqo w Cieple!O'łrie na 3 dni przed przcti:!Jiem 
w godzinich od 8 do 1<4 w dai robocze. 

Pnystwujący do przetargu winni wpłliC:E wadium w 
wysokości tO proc. ceny wywoławczej naJpótniej na aodzin~ 
przed jqo rozpacz~ m w kasie U~u Gminy. 

Za wady ukryte w sprz~e Uf7.4d Gminy nie odpowiada; 
sp~t bęldzie sprzedawany w takim stanie w jalr:im Zlll,jduje si~ 
w dniu przetargu. 

Urząd Gminy zastruga sobie prawo uniewatnienia 
przetArgU bez podania przyczyn. 

SŁOWO LUDU 

Laboratorium 
Wojewódzkiego 
Priedsiębiorstwa 
Wodociągów 
i Kanalizacji 

w Kielcach, ul. Kratowsb 64, 
tel.SOS-Ił w.219,220 ..... ~ . .,..., ........ 

.,_ ś f l .,. 

•• viihit .. -·~-·••ai=Jdi ..., ....... 

NUMER <46 

( ~= ~.r.mć!l~ :&!~s ) 
~~ą~·,;;~ ••• 

- OUMPIADA- BARCELONA 92 24.VII- J.VUI cena 6.900.000 
- SBWILLA - EXPO 92 l. V - II .V ccna6.600.000 
- WŁ.OCHY - T rie:st marzec cena 900.000 
-TIJRCJA w tatd410boto ocna 1.300.000 
-WCZASY NARCIARSKIE: Austria, Szqc::arla, Czecllo..Słowacjl 
-LATO 92- wczasy u.;owe nad morzem i w WJrac:b 

- kolonie dla dzieci i młodziety 

=~J~=~~R~=lloAidlriii~ 
- WAR T A - ubelp1CCZ.Cnil tomunibc):ine knjowe i DIJMlCZII.e 

OC,AC.NW 

ZAPIAS7.AMY DO NASZVat BJUI: 
Kidce, ul. Wa.rsuwsb.J.4, tel493-74,<411 ..... 1, tb:0612213 

ul Sienkiewicza 64, teł. S1S...29 
J~w,td. 61S-6S J1W1 

Zakłady Ceramiki Budowlanej 
"Sołtyków" 

w Soltykowie 

ogłaszają przetarg na sprzedaż 
następujących środków transportu: 

1. 1181110d16d .knlz" 256 81 rok prod. 1976 stopień zużyda 80 proc. 
cena wyw. 12.000.000 zł. 

2.1181110d16d ._.. 28 ZS - 4 żuraw rok prod. 1973 stopień zużyda 85 proc. 
cena wyw. 14.000.000 zł. 

3. oamochód . star" (oolnobus) 28/03 rok prod. 1974 stopień zużyda 70 proc. 
cena wyw. 15.000.000 zł. 

Pierwszy przetarg odbfdzłe słę w 14 dniu od daty ukazania sił ogłoezenła w prasie 
w ww. zakładzie o godz. 1 O. 

W przypadku nieodbycia ait l pnelargu, 11 przetarg odbfdzłe ałę w tym samym 
dniu o godz. 13. 

Zastrzega alt prawo odwołanła lub unlewa:tnłenle przetargu w całOSCIIub cztścl bez 
podania przyczyny. Warunldem ~nWł do przetargu jest wpłacenie wadium 10 proc. ceny 

wywoła'M::.Zej w kasie zakładu . łWl 

Fundacja 
,)I..CJA DlA ZDROWIA' 
wtodzi,ILWocn41 !nowY blat) 

pl2!jfcio codzilnnie 9 - 18, 
lel74-79-31. 

Lekarze 
medycyny naturalnej 

-Mongolii, 
-Chin, 
-Tybetu. 

Leczą choroby: 
krę:aoatupa, zapalenia jaj
nilr:ów, dychawicę: oskrze.. 
IQW\. zapalenia płuc, 
nietyty f:oł~ bółe sta
wów, głowy, hemoroidy, 
tarczyce, nerwice. ebo
roby a1erJiczne, nerek, 
wątroby. 

Zabiegi: 
akupunktura., akupresura, 
muat tybetański. zioło
lecznictWO. -· 4lllll ~~ .... 

Komomik Sądu Rejonowego 
w Busku Zdroju rewir I ul. Rót.ana 2, telefon 38-79 

....... licytację .. .,ruat --
ul~cydl•• l'llllislwo•ea• Ges,...,.tn Reboeao 

w K .... wle k.Pa<uowa. 
1.-................ nok ..... IJió, 

,...,.._67.SłUMd. 
l. Qoplk ,...., C-:Mt'. nok,..._ IJió,lat, 

ceuwyweh'lfCZI tS.IOO.MOzL 
3. Qoplk OT. Nit ...... llłl , .... "Y"-.,. i ..... IGO!I. 
4.(]ualkU l lN,rolt ...... IMe, .... wywob"...JUOUOOd. s . ....,..."..........,.~"--.z ..... ............... , .......... . 
I.SI ......... -•Iduaoe.I-E·lll', 

nok,..._l'll6. ,..wywo~a"...n.stt .... d. 
7 . ~-..,nok ..... l!l7, 

cna WJftlawaa 15 ...... 11. 
l. ł.Moftco ,.qt~oo• nok ..... 1!116, cr•..,..._1ftzl J .... Mtzl 

Ucytacjaod~osi~wdniu27JIJ992 r.o aodz.IO 
w biurze PGR Kwuów t .Pacanowa. W przypadku niedojścia 
I licytaCji do skutku, w tym samym dniu ogłoszona zostanie 
li ticytacja. 

Ceny wywoławcze Z05ł.arul obnitone o 50 proc. ceny 
oszacowania 

Sp~t motna ogi4Cfat 26..11.1992 r. w aodriruu:.b od 8 do 
l l lub w dniu licytacji od JOdz. 8. m" 

:z.8PÓI:. SZKÓl:. ZAWODOWYCH \,. 
w ~1-. ul. Szkolna B 

OGŁASZA PRZETARG 
na dokończenie prac budowlanych warsztatów. 
Przetara odbfdzie ai~ w dnJu 4.W.1992 o aodz. lO. 

" IDformaq! udz;cla -O<-· tel. Slonno :;.,, 

Za~d Garbarskiej Spólolzielal Pracy 
.Asko 1 M-.ja" w Radomiu, 

pileStare Miasto ł l b 

WJ•-J•łe ,..tn1ue.ta -au:J•••e 
o ••wlen .. •l - • kw. JOlu •nyle•IJ tere•. 
Wmltithinformą odzieladział ll:Cbmct.l:lyleł.lSI-02, ftWII.IIub2li-(IIJ 

791111 

Skład reklam: .Exbud 13• Biuro RetJam .Słowa Ludu•, tel. 448-58, Kielce, ul. TIUlOWI 18. Redakqa rue odpowiada u udć :wrucszczonycb oatosze6. 



NUMER46 

~blachylłocule 

Przedsi~biomwo Te~hnict.no-Handlowc 
Woal. u1.~6, td. 44-6ll, ta0672S'15 

ol'rruje 
nuataiały butD.icz:e 

- blacbyczamel ocynWwloe.,ałldUci ~ o 
·ltalc~ p.dtte itebt'OWI.Ge 
• 5lale. tm.łtowe • ptutowoiki, ~towniki, ceowniki 
·ruryczame.do f!l161 i oc:ynkovvme.dO f!Jlcale.. 

........-ve-~ 
-do~fttkbwtii~-Jbdkleilln20'We,'WU}'Ilbekedmcel~ 

ł'rrJjllit dtcail• riiMCy .................. l ....,dl tlllidi ..urilł6w. 
Nqjnfisu Cl!'!1 w rąlonl~ kitledco-radomsldm. 

SprudaJ z magazynu Cnrlclrw k. Radomia. dawna baza SKR. 
Codzi~nnl~od 8 do 16- wszy$tld~ soboty od 8 do 14. 

tJ Dodn';;!~~~:::~':::o~::'~~::;:;.· 

St.OWO LUDU 

ZELIN 
ZDJ .. Dt:llln.W l .......... )'IIJ 
IUdte •••• u.-. ... utH 
Id/lU 41"1 "ł5 wewa. lł 

KO~RV PC X"r/ AT/386 

UWAGA l Plutycr, qeD(fe llhlclla rtk.lam,, praccnnde plutyaae 
NarHZde w Kielcacli ! 

KASETY VIDEO 
z licencją na wypożyczanie 
INTER-MARKET 

Kielce, Mała 6 
(~WJWKIIIM~go) 

10-18 

STRONA li 

P Z "JUST- AMICO" S.C. 

ELEKTROHURT 
RADOM. 1.ai~ -.. a ~8. ttl 'hJ: 220-4ą 

..-.......,.:Biali Podl.u\.a.. ul Po~eów SI, tcl <łJ-16-S.S 
ł..6di,"l.l~l.tt'52·12~2 

DYRDri'ORU, PRl'USIĘBIORCO,INWf.STOIIl[l 

Pelia-•JUM.IIł-IJ,bu«J ........... _,......wt ........ _ 

Folie.._..,_ nGRAłTTA(](" "_"__ 
Jak~ 11'$1}~4otydtczas ~ ... mb. 161 Uloradl 
t nU11ydi ~ (IIOildlH, .....u.e. .,.....,_._,lebfJłae., 
~~ Mblukewe. b'alldenwe), 

-HłllłklrekiMI1'WIIaabMd(plt:~w~ls3 

Jaeke, ~wsb U. td.. .418--31 .mn. 18, 
U)'JIH .. 11 4o 16. 

-s rpety .t 

1-r~topy od 4 tys. 
-getry OJ 

Hurtownia DAMEX l 
- KI~ l«, 

S/onn%11~ W.q6.ru IBF, 
czynnaB-17. MISI 
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l ........ ~~~"'':;.~~ ... =~~"'':;.~~"''"\ 

~ KONCESJONOWANA LINIA PRZEWOZOWA ~ 
~ KIELCE- ISTAMBUŁ- KIELCE ~ 

~ Wrlałr·~~-Mcd•talrqbliiiHłl.,lMCJepa~ ~ 
~ CENA: 1.lii.IIO,- ~ 

~ aJ matur lkke, ul. Mała lZ. kl416-68, th 0612l02 ~ .,/' ~~3~4r:,~PC 
w dowolnej kootlgun~eji 

.,/ naukaod~w "' Dnobdd 
~ 30 aodzJo pr-M:y z kornpu~ 
o/ dofwiadczerli Uuoru.lr.:t~Xzy 

.,/' Dyak:ietki. flilb'y, Myazy ..• 

"' ()plvanunowanie uzyt.kowe 
o/ Pft:l.fp'IUDy na zam6wieo..ie 

'~~ ... ~:.~~ ... :::~::~ ... ~~~~~~~~~~~·~~~ ... ) 
Uwaga ~ .... "' pr%7 )oda)'ID. komputerze 

IIZkoli alęjedna OliOba ! 
.,/' 8 066b w łPUPie 
~ bexpł:a.lnc materialy a~leniowe 
.,/' cena ku.nlu 64Q.CX)() :d. 

.1' lnat.al.acja aieoeł (NOVELL., UN1X) 

.,/ Doradztwo. konaul tacje 
~ NO'WOCZ.eaW!; meble biurowo 

ł atanowlaka komputctowe 

~-~ .... 

Inwestorzy wykonawcy: -~ 

Poleca: PPHUVIOUIAR, Klekle, uL Ks. Ct.l<ac:zmarka 18,181.61-39-70. Z&-520 ~ ..._ ... ..,... __ ... 

~···· ( x.v ...._ } Atrakcyjna cena! Znakomita jakołćl "" 

'l'EUFAXY PANASOMC 
zsekretarką ~ 

Ol-RADIO jt:~ 
POLPAGt:RY - ogólno
polsita sieć przywoławcza 

oferuJe: 

-lllzYI- C>n1Z 

PKP ODDZIAl ZMECHANIZOWANYCH ROBóT INŻYNIERYJNYCH i POOTORZA 
w Skarżysku-Kam., ul. Al. Niepodleglości 84 

oglasza l i 11 przelarg nieograniczony 
na sprzedaż niżej wymienionycli pojazdów oraz maszyn: 

l) koparkasamojezdna typu P-603 castor, nrfabr. 22486, rokbud. l978, stopi· 
eń zużycia 90 proc., cena wywoławcza 41.000.000 zł, 

2) koparko-spycharka typu E0-2621A nr fabr. 51293, rok bud. 1977, 
stopień zużycia 80 proc., cena wywoławcza 25.000.000 zł. 

3) koparko-ładowarka typu KT -0162 nr fabr. 2706, rok bud. 1979, 
stopień zużycia 80 proc., cena wywoławcza 20.000.000 zł, 

4) spycharka gąsienicowa typu S-651-G nr fabr. 264936, rok bud. 1977, 
stopień zużycia 80 proc., cena wywoławcza 14.000.000 zł, 

5) samochód wywrotka m-ki .maz 503Az", rok bud. 1976, nr rej . K.IG-161B, 
stopień zużycia 85 proc., cena wywoławcza 23.000.000 zł, 

6) samochód wywrotka m-ki . kraz 256B", rok bud. 1977, nr rej. KEG-1788, 
stopień zużycia 83 proc., cena wywoławcza 38.000.000 zł, 

7) samochód furgon m-ki .tarpan 223", ro< bud. 1980, nr rej. KIH-174X, 
stopień zużycia 75 proc., ceila wywoławcza 9.000.000 zł . 

Przetarg odbędzie się 10 marca 1992 r. o godz. 10, a II przetarg o godz. 1~ 
w świetlicy tut. Oddziału. 

Wadium w wysokości lO proc. cenywywoławczej poszczególnych pojazdów 
i maszyn należy wpłaci: w kasie stacyjnej (budynek dworca PKP) najpóźniej na 
dzień przed przetargiem. 

Pojazdyoraz maszynymożna oglądać 6 i 9 marca 1992 r. - poz. 5 majduje się 
w PKP Pociąg. Zmechanizowanych Robót Podtorzowych w Dęblinie, a pozo. 
stałe w PKP Baza Napraw Maszyn i Sprzętu w Szydłowcu. 

Informacja na teł. 535-403 Skarżysko-Kam. 
Za wady ukryte nie ponosimy odpowiedzialności. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w całości łub części bez poda· 

nia przyczyny. 

LIKWIDATOR 

oL 
.... (041) Sll- 266 

•• a RAMOM•• 

- pap~erosy krajowe i za. 
granact.ne 

·tkaniny: lr;raJO\VC pro-
dukcjizakładów 

-ESKIMO 
-POLTI!X 
- PASTY l innycb 
tqtanicznc (jersey, an· 

sora.. WISkoza. mikrofoza) 
- wyroby dziewiarslue 

renomowanych fUTD 
knljow,cbiz.aaran;cznycb 

- artykuły pariemicze 
(nUn. zeszyty 40-, BO
kartkowe). ---~--·'-

Zapru...,-. ,",,, 

Pnedsiębiontwa Sprzęta i Tnmsporta Wodno-Melioncyjnego 
w Kielcach, ni. W. Witosa 76 

ogłasza przetarg otwarty pisemny (z~ie ofert) 
na sprzedaż aitrudtomośd polotonej we wsi Welecz, priu Busko Zdrój. 

W sllad ai0111cbomołci wchodzi działka o pow. 10.500 ID kw., 
U które,j zlokaJizOWIUIO ~au~"" obiekty: 

wiata staJo- obadoWIUIA o pow. lliytkowej 730 m kw. _____ ...,_,_ ! 
pni 3- l>obowy o pow.lliytkowej 22 18 kw. 
warutal naprawczy o pow. lliytkowej 4461D kw. 

stacja paliw ze zbiomikallli podzi..,.ymi o objętoKi 75 m szoso. 
mapzya paliw i .-rów o pow.lliytkowej 14m kw. 
badyDek -wy o pow. lliytkowej 121 • kw. 

-- -fugi --- _....,._ ----annoluro 
- meble łazienkOwe ---------"-... ~-·ao 

ndyDek biuowy O pow. lliytkowej 435 ID kw. 
portienUa o pow. lliytkowej 66 • kw. 
wiata staJo- o pow. dytkowej fiG • kw. 

Ceaa wywolawcza caloKi aiOillcboiBoKi wyliOSi 2.382,6 .m zł. 
Obiektymotnaoglądać w dni robocze w sodz. 7-14. 
Dodatkowych informacji udziela likwidator przedsi~biorstwa w Kielcach, teł. 31-37-11. 
Oferty pisemne na cało.tć tub wybrane nieruchomości nalety składać na adres przedsiębiorstwa 
w terminie do 9.lli. l992 r. 
Wadium w wysokości łO proc. ceny wywoławczej nalety wpłacić cz.ek.iem potwierdzonym przez 
ba.nł w kasie przedsi~biorstwa nąjpóżniej 9.ill.l992 r. 
Otwarcie ofert nastąpi IO.ffi.1992 r. o godz. 10 w siedzibie przedsiębiorstwa. 
Wadiumprupadanarze<:%sprzedawcy,jcślikupujw, któregoofertarostałaprzmtaucbylisi~od 
zawarcia umowy. 
Zwrot wadium oferentów, których oferty nie zostały przyjęte nastlUli po zakończeniu przetargu. 
Sprzedawca zastrzesa sobie prawo dodatkowych rokowań z oferentami, swobodnego wyboru 
oferty oraz odwołania i unieważnienia przetargu w całości lub cze:ści bez podania przyczyny. 
Ofertajest ~do dnia przetarJU. 

e 
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.. ~ ........ :~~ ... ~~~ ... ~~~ ... ~~~"'''\ 
~ SLOWACJA- WCZASY- NARTY , 
~ ~....--ctiCJIOI,Dw,...,, ........ c., ...... ....,...,... .... ~ 
~ WCZAS V W KRAJU ~ 
~ ~-.._. ...... no,~-...dd--11- ~ 
~ Wydec:ztd .. .-ol.~l-~ ~ 
~ UIIED"'B2EJU.. ~ 
~ ~~.nc(.--.lludMckłe,~ ~ 

~ ......... @J~~'~!, ... ~!~ ... ~~~!!~~ ... ~~ ............ ~~ .. ) 
ENERGOOSZCZĘDNE 

OKNA l DRZWI 
PLASTIKOWE 

KUPISZ NAJTANIEJ W KPRI KIELCE . 
PRODUKCJAISPRZEDAż 

KIELCE-DYMJNY, TEL.Il-03-.47. 

Zulolwlealo~: 

a- KIELCE 493-95 
"' SKARŻYSKO 513-630 
"' STARACHDWICE 76-78 
or OSTROWIEC 536-54 

.. ~ taebk., dywaay,zmecblruxoftaJ .... ppodantwa ~ 
pralki, lod6.ti., zamnWti, ludnie., oarmrac:zc. t)'faDdole., I'OWaf. 

... ....-: pr.lki_ lodówti., r.amrat.afti., odkwuaĄ kuc:hoie. OVZCWICZĄ 
c1)'blłytpupy 1001 droł:i:az:Pr,ctykułydlrmiCZD~:1 papiernicze 
mln.:proc.ti,IDJih,I:ZaalpOCQ',dczodoraatJ,DIIIZ)'ty,tarówtii 
paewocly, rMioodbiomił:i i tdewizorJ, rowB')', tgaf'ckQa, koce, 
rę.c:miki,dńewiantwo.,lkanin)'Uiłonowe.. ---------= Do-: ---·-17·-·-13 

Do-=---7-IJ.-7-,3. --=27-o.u.-,oL--... ..Ulu (0-472~ 530-81. -----· ...,.._....... . .., ........ 
.. ,,... ..... ."m•uą••l 
-·~·~ ......... ~.. 
lfl.41-ł46.44HJ.w.2.5 

I•SW.c~mmdo.•Liołdlłu2ł, 

tel.st-ll,.ll 

•1~: 

- adu•t,ł-. -.tt.młJer, H4'11.. 
-ł .. ,.,...,.~ • .,,~-"--...,... 
- .. -(1U8Hn(tu~.Jiurfdh»J 
-llfThlrtaoU....be(l'ftbł.Sbn, 

1ł'•rdii,.~J 

-N.frłłJIHt:dl4tll*led 

.u",.,a.,..a/7, 
·#IINiw!H(tr~ON·llNJ.Iłfł}t 

PPHU 
"STALBUD" 

w Kielcach 
ul Starowiejska 4, teł. 565-38 

ofende • eluleJ sprzedd;r 
hurtowej l detaHcmej 
po u,llllfszych c:eaacb 

wyroby hatalcu • 
-p'fiYżebmwane 

SŁOWO LUDU 

AUTOSANY 
H-9.21 

ROK PROD. 1987, 1989 

sprzedam: 
Kielce, ul. Mała 12, 
teJ. 416-68. -· 

Mgr rehabilitacji 
-wdomupoc:jenbl 
_, __ ---------onu:nuildiJycrny. 

KleJu, 31-02-54
1
m

11 
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Hurlownlll ,.MADEX" 
s, ...... 

<> nqjtańsze rqjstopy 
<> rqjstopy z IYCJY 
Q getry z lYcry 
Q slwrpety 
r.!, bi~lizna 

<> rękawiczki komunijne. 

~~' 
Kielce, 

Zołnierey Radzicckłch 21, 
!cl. 411}-21 wewn.26l.l')dz.8 ~ 16, 

ZagórDa 46, J(X1z. 8 ~ l7, 

tel.22-736. 

IYNEI TOWAIOWG-IAI'ITALOWY • Gida 
........ t.-tJ.,.7~ ... 4łl--

or~ tlo utydu.tastowfll........, 

skóry~: 

I) obuwnicze 
2) odzieżowe 

J)mdlowe 
4) lul/mricze 

~!::ryi'os~~~:ntyk. 
Odbiór :r. Jllllląii.U w Radomiu.-
Ofe rownletslr.órylrUUCDlo~imr Fnmą..wwytejwymienio-

n)'lll.ortyrDeDCie,Gk..lOtoSor6w,oena l m80-90t~zl 

lnfOfU*il: Radoln 1cl/Cax4S..S2-S61ub 4S-SI-S7 

Zakład Narzędzi - Spółka z. o. o. 
27-202 SWocbowlc:e, ul. l ~ai:Z, 

ogjuza- .... --
Lp. Nazwa obrabiarki . 
I) tokarta z wałkiem p~owym 
2) -.- kłowa 
3) -.- poc. szybkobietna 
4) -.- uniwem.lna 
5) -.- kłowa prod. szybkob. 
6) -.- rewolwerowa 
7) wiertarka promieniowa 
8) wyta<=U 
9) wyt.aczar:kapozioma 

lO) frezarka uniwersalna 
li) - .. - pozioma uniwersalna 
i2) -.- pionowa 
13) -.- pionowa 
14) s:zlifierb uniwersalna 
15) -.- uniw.dował.iotw. 
16) -.- do otworów 
17) -.- • 
18) -,.- do płaszczyzn 
19) -.- narzędziowa 
20) -.- do wałków 
21) -.- do pł. z &ł- pionow, 
22) -.- do płaszczyzn 
23) -.- kłowa uniwem.lna 
24) -.- do otworów 
25) -,.- do wałków 250x750 
26) s:zlifierb. do płaszczyzn 
27) szlifierka do wałków 
28) -.- osttz. uniwersal. 
29) ostrzarka do pił 
30) -.- ostn. frez. pił. 
31) ostna.rb do noty vidia 
32) - .. - do noty z pł. vidia 
33) szlifierka oslnarb 
34) -.- uniwersalna 
35) szlifiertadocit:cia 
36) -.- do nakiełków 
37) ostrz.arta do not)': vidia 
38) docieraczka do rozwiertaków 
39) ostrzark.a uniwcrsaJna 

Typ 

Sl2 
TR70 
DLl 
su 

RVB>W 
ZMS5 

BFT63 
H63 

6NI!() 
FUl 
FVI 
S2 

3xlll 

Cena wywoławcza 
4.100.000,-
5500.000,-

16.000.000,-
9.000.000,-
4.700.000,-

13.000.000,-
17.700.000,-
54.000.000,-
19.S00.000,-
13.200.000,-
7.400,000,-
8.100.000,-
5.400.000,-

66.900.000,-
8300.000,-

4AP -._7300.000,-
VHMP i95 8.900.000,-

6N 12.600.000,-
NVBi6 9.900.000,-

16200.000,-
4JN 8.700.000,-
6N 9500.000,-

BKS 16.200.000,-
45 7.900.000,-

KUF 13.600.000,-
SFW2SOxl500 26.100.000,
KUF 250x750 20.000.000,-

ISAB 7.900.000,-
5300.000,-

HPZ 2.100.000,-

SAR 

SI 
SZI2 · 

38642 

2.700.000,-
2.100.000,-
2300.000,-
7.900.000,-
4.200.000,-
1.000.000,-
2.700.000,-
2.700.000,-

16200.000,-

Nri.nwentaryz. 
400/0026 
40010030 
400/0079 
400/0084 
400/0489 
400/5450 
40118131 
40110779 
400/0783 
40215800 
402/1350 
402/1359 
402/1361 
40517429 
405/1825 
405/1841 
40511851 
405/1881 
405/5129 
-40511882 
405/1828 
405/1832 
40511848 
40511849 
40511876 
40512104 
405/1897 
415/2333 
415/l380 
41511361 
415/23~5 
41512342 
41512391 
41512397 
41512544 
41512398 
415/2347 
415/2359 
416/6558 

Uwap.: Ptu:tars od~c sic: 10111.92 o godz. llw iwicllicy Zakładu Narzędzi 
N.=~uj~ do pnetafiU winni wpłacić wadium w W)'ll)ioki lO proc. ceny wywoławaej • kasie Zakładu 

Maszyny motoa ogJ\dlć w a.u trzech dni przed przetargiem w aodz- Od 9 do 13. Jofbnnadi IKWdJ 
ob. Luzczyk. tel. 88-31 wewn. 529. 

Za ukryte wady tcdmi.cmezałład nie Odpowiada. 
lastrz.epmy lObie p111.wo unieważnienia pnel.arJU lub wycofani• poucz.esólnycb pozyqi z p..-tatgU bez 

podawmi.a przyczyny. 17/St 
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T e l e w i zj a- Rad i o- T V S a t l ''. (:;o, g~e, kiedy ' 
IP@JmGID~ 
00~ 
PROGRAMI 

13.25 Wiadomold 
13.3!5 -16.00 

Tele~a edukacyjna 
13.35 J~zyk rrancuski (18) - im

presje francuskie 
14.15 J~zyk niemiecki (22) 

- imp~e niemieckie 
14.50 J~zyk angielski (22) 
15.20 Uniwersytet Nauczyciel

ski - Kto si9 boi szkoły 
16.00 Studio 7 proponuje 
16.15 Luz - prosram Dtitolat-

ków 
17.15 Teleexpreu 
17.35 Spotkania tenlyment&Jne 
18.00 Sportowy bit 
1&.10 ~e, natody, wydarzenia 
1&.50 ~-serialprod. USA 
1.9.15 Dobranoc: ,.Rek.sio• 
19.30 Wiadomołci 
20.115 TcatrTelewilji: MirosJaw 

Ktleta: ,.Blitwo, ojc:zyzoo 
moja• - rei. BoJdan 
HussakowW, wyk.: Ire
neusz ... Kaskiewicz, 
Zbigniew Bielski, Ryszard 
Korys, Jen:y Swiatłoń 
l inni 

22.40 Wiadomości wiec:zome· 
ZJ.OO Studio Sport - olimpijski 

tumiej kwalifikacyjny 
(lenisstołowy) 

13.30 Pouja na dobranoc 
23.35 BBC- Wortd Service 

PROGRAMil 
16.25 Powitanie 
IUO Panorama 
16.40 Sonda 
17.10 Zkartkra.ltowskiegoarchł

wum - cechy krakowskie 
17.35 ,.Biuro, b1uro• (10) -

.Posada dla t.chmanna• 
seńal prod. niem. 

18.00 Proa.mm Jotalny 
1 8.30 Ojczyzna - polszczyma 
18.45 .Ptncerni busan:e• - film 

dok. 
19.25 Zapraszamy do Dwójki 
19.30 Jc:zylt niemiecki (20) 
20.00 On wien:ył w Potsk~ ... -

film dok. 
21.00 Panorama 
21.25 Sport 
21.35 Perły z lamusa: ,.Ostatni 

miliarder"'- film prod. fr. 
z 1934 r., re:t Rene Clair, 
wyk.: Max Dcarty, Lucien 
Awuettant. Rene Saint
-e,.. 

23.1 O Bez emocji 
14.00 Panorama 

PR07 
8.20 Muppet-Show, 8.SO Starsky 
and Hutcb - serial krym. USA, 
9.50 Endstation Gercchtiaeit -
serial trym. USA (powt. z piątku), 
10.50 Wolp.sc.hifTer (powt. z 
soboty), 12.25 Ein Colt fur tłle 
Falle-serialsensac.USA(poWLz 
piątku),13.20 V om Blitzaetrotfen 
(powt. z soboty), 15.10 Agentin 
mit Herz. ~ serial detek.. USA, 
16.05 Planct der Gipnten - serial 
s-f USA, 17.00 Trick 7 - seriale 
anim., 19.00 Der Ninja-Meister
serial sensac. USA, 20.00 
Wiadomości,20. 1SCaddyshackU 
-komedia USA, 1988, 22.05 Der 
Nachtfalke - serial krym. USA, 
23.00 Una libelula para cada 
muerto - n.iszp. film kryrn., 1917 
0.35Wiadomości . ' 

R1LPWS 
8.30 Tretf am AJex - mapzyn 
infor.-muz. z Berlina. 8.55 Ojciec 
Murphy-serial USA. 9.45 Bopci 
i pi~kni - .serial USA, 10.10 Dr 
med. Marcus Welby - aeńaJ USA, 
11.00 Kochany wujek Bill -serial 
USA, 11.30 Tic Tac Toe -
telczabawa, 12.00 Potyczki 
rodzinne - lhow, 12.30 Der 

Hammer - serial USA. 12.55 SJCY ONE 
W'mdomalci, 13.00 Okropnic 7.00ThewDJKatSbow - proa.dla 
fajna rodzina- serial USA, 13.30 dzicci,9.40MrsPepperpot-serial 
Santa Barbara- serial USA, 14.20 rysunkowy, 9.55 Playbout- progr. 
DieSpringfield Story-seńal USA edukacyjnydla dzieci, IO.IOYtlmy 
15.05 Dallas -serial USA, 15.SS - rysunkowe, 10.30The New Lcavc 

~~~~~~~:~=~ ~:~v:ri.Jsck~~.3olh~ 
- telegra. 17.45 Durcbgcdreht - Youns Doctors-serial austral 
video show, 17.55 W'~adomoki, J2.00TbeBoldandtheBeautiful: 
18.00 Elf99- mapzyn na :tywo, serial obycz. USA, 12.30 The 

~~~:~m~~ łó}~ S:d"m~ ~::~~. ~~~~=l;s J~n~~ 
iht Hobby - serial USA, 21.15 serialdetek.,14.30AnotherWortd 
RSH-Gold- relacja z. ~cz.ania • serial obycz., 15.20 Santa 
nlJI'Ód w ł.iloóskiej Ost.sechalle, Barbara-serialobycz..,I5.45Wife 
22.55 lO vor 11 - mapzyn of the Wcek - teletumiej, 16.45 
kulturalny, 23.25 ,.M" - mapzyn Tbc Brady Bunch - serial obycz.., 
k~twalny, 23.50 Wiadomoici, 16.45TbeDjKatSbow-progr. dla 
24 .00SłutbawWictrwnie-serial dzieci, 18.00 Diff 'rent SlrOkes
USA, 0.50 Wallta z maf14 - serial serial obycz.., 18.30 Bewitcbed -
USA. serial komediowy, w roli 

WROSPORT 
9.00 Narciarstwo alpejskie -
najpi~kniejszc momenty ianyst. 
11.00 Bobsleje - retrospe.ltcja. 
12.00 Biegi narciarskie -
retrospekcja. 13.00 tytwiarstwo 
szybkie - retrospekcja. 14.00 
Hokej na lodzie - retrospekcja, 
16.00 t)lt}'o'iarstwo artystyc:zne -
retrospekcja, IA.oo Boks, 19.00 
Eurofun - mapz.yn zabawnych 
sportów, 19.30 Wyścigi 
samochodowe na lodzie (.z 14 i 15 
bm.), 20.00 Boks, 21.30 
Eurosportnews l - aktualno6ci 
sportowe dnia, 22.00 Eurosole, 
23.00 K.ickboxing. 

LIFfSIYLE 
U.OO Amcryk.a6sk.ic teleturnieje., 
11.50 Lifestyle Coffcc Break -
&ość tygodnia, l 1.55 Gettin& Fit 
with Deni.se Austin - czas na 
relał:s, 12.25 Pizza Gourmet -
progr. dla smaltaszy pizzy, 13.00 
Sałly Jes:sy Raphacl - rozmowy 
bez sekretów, 13.50 What s 
Cookin&-poradyt:uliname, 13.55 
Sea.rcb for Tomonow - serial 
obycz..., 14.20 Skyways - serial 
obycz..., 15.20 lt 's Your Lifestyle
oferta programowa Ufestyle, listy 
od widzów, 15.30 Princess 
Stephanie - ksi.ę.±niczka Stefania 
opowiada o swojej karierze 
muzycznej, 16.25 Cauntry Ways
podrótez.kamert. 16.50Lifestyle 
Tea Breał. 17.00 Oick van Dyke 
Show - serial komed., 17.30 
Amerykańskie teleturnieje, 18.25 
Doc- seńal komed., 19.00 Zakupy 
w tv - oferta towuów, 23.00 
ZU:o6czenie. 

curownicy Eliubeth 
Moot&omery,I9.00FactsofUfe
tcrial komediowy, 19.30 Candjd 
Camera - podpatrzone ~ 
kamei\, 20.00 Lovc at Y1r1t Sigh
telezabawa. 20.30 Alf - liCrial 
komed. USA, 21.00 lbe Sacł:etlJ 
(2) ~ ft!m fab., w rołacb Jł . Tom 
Selleck, Sam Elliot. Glenn Ford, 
23.00 Love at Pim Si&ht -
telczabawa, 23.30 Anythina for 
Money - seńal, 24.00 Hill Street 
Blues- serial krym. USA 

RADIO KIELCE 
6.00 Aktualności dnia w opr. M. 
Sobal.i, 16.05 Aktu.alnałci dnia w 
opr. D. Grabowskiej, 8.10, 12.05 
Kurier oałoszcoiowy, 9.50 Z teki 
kompoz;ytorsltiej A. Maliszc. 
wstie&o, 9.00 Wiadomości i radio 
kierowców, 9.05 ,.Nic czytaleś -
posłuc~. 9.10 Muzyka dla 
_.,., 10.00, 14.00, 2<1.00, 
Mapzyny informacyjne, 10.10 
Jaz_, 10.30 .z archiwum 40-leci.a 
Radia Kielce"- aud. Cz.. Kussala. 
11 .00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Wiadorooici, 11.05 Rounaito§ci i 
muzyka w opr. D. Sło6, 12.30 
Audycja rolna, 12.40 W ludowych 
rytmach, 13.05 Sprawa na d..ził :z 
ud:zitłem wojewody 
radomsll:.ieao, 14.10 przeboje 
Radia Lu.x:embura. 14.30 ,.Mic:<iZJ 
twón:::zośclą i tyciem- opowiełć o 
koncepcji :tycia i rozumieniu 
twóraołci pani Czesławy 
Plątkowsklej, malarki ze 
Sta5zowa• - aud. M. Xarpiflskiej, 
15.05 Z wielkiej symfoniki, 16.00, 
18.00 BBC, 1830 Mapzyn 
flłmowy - aud. M.Bieleck.iej, 19.05 
Rockowa fala, 20.10 Radio po 
kolacji. 

EXBUDS.A. / 
oczekuje na kandydatów do~ 

- ze znajomością języka angielskiecio 
umożliwiającą Uumaczenie ęyri\ulłaniczne; 

- biegłą znajomością ~lemleckiego. 
Najlepszym ka~zapewniamy praą~ 

na atrakcyj~ stanowilikach 
oraz korzyspl6 warunki zatrudnienia. 
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Sport Sport Sport Sport Sport 

Prosto z Albertville 
Annelise Coberger świętuje sukces 

Po swym sukcesie w slalomie specjalnym narciarka nowozeland7.lta, 
Annelise Cobcraer do pótnych aodzin bawiła się w dyskotece. Gdy o 
północy zapytanO j4, co jes:zc.ze tu rob~ odpowiedziała: ,.Czekam na 
połączenie telefoniczne z rodziną,. u nas jest dopiero 12 w południc. • 

Coberaer jest wesołeao usposobienia i lubi 1arty. Mówi o .sobie.. te '?
niej zima trwa cały rok. Kiody kończy się sezon oarciar'Ski w Europ1~ 
opuszeza Austrię i wract~ do domu, by ueoow~ w &óracb NoweJ 

Zelandii lub w Australii. 

Tarasuw czaje się lepiej 
Biathlonlsta rosyjski. Scra,iun Tarasow cnijesięjut lepiej i wkrótce 

opuści szpitaL Letan ekipy WNP, Lew Martow ulnymuje, te powo
demchoroby byloostrezauucie.toł~owc.. Tarasowodwieziany został 
do szpitala w stanic bardzoci~m.jcaotyciu przez kiLb. doi z.aan,tało 
powatne niebezpieczeństwo. Zdaniem specjalistów, był to wynik 
nieprawidłowo wyltonaneao zabiegu transfulji bwi przed startem. 
Za~ic&i te&o typu ~4 na celu podniesienie wydolności orpnizmu 
sportowca. 

K.charz też mistrzem olimpijskim 
Norweskie miasteczko Liliebammer wydało w pi4tek bankiet., na któ

ry przybyła mln. ltrólowa Sonja. Bankiet był jed~ z imprez promuj•
cych kolejne zimOwe i&rzysU olimpijskie, które za dwa lata odbęd4 się 
właśnie w tym mieście. Dziennikacze chwalili za sukcesy obecnego na 
bankiecie mistn.a olimpijskieao w supcrai&ancie, K,jetila-Andre 
Aamodta. Olimpijski mistrz. w pewnym momencie pnerwał &łosy 
pochwały mówiąc: .Pochwalcic lepiej nas:tejO kuclwu, on lei jest 
mistn:cm olimpijskim•. 

Za dwa lata w Norwegii 
Ztt.t.oliaylyllf~lpuuz~

J{1WI)'dt:l-(feylbllflmpl/llk WAI
Hnftlltpoblto""lzriłllrritJTfły}dllldrlto 

f~/>łOICZutllkzqeydlptt/UtW,qtlriii!KÓW 

/ro~.va\bdwmtqLl}dMIIlttllcł 
byłDjvldf1bGrodm1-'•nd4tflfJfllju· 

tly ,o ~~t~<ldttdl ""''"<l bfthlt • pnynfold 
IPOklłit~lr Uf!O'Pilo.4t Altlfdtfłk Ut~b
rntjiprotNdritddoobtllb:ltltt_,.oiiM
piJ,Ikkłlllftłlilll . .hddr&~-.ltll INdii/". 
wł•lt}uttdwq. l'lltladhllihlntv Wcb-
16w lltt~ 1111 11{tJo prn:z dwG t;ypdt1/t, a 
ltltlłDbndfiJt-'tJOpo•lnpft•ttczJD'tdl 
tnllllltadt~. 

XJ7 Zl- [f1Uib 01/'fiJif)Jłlr •l' 
,rzy,.IDJły wlfluvdr zmiGII wJ>d4 JIDIG ., 
(I>CAdzlll!drllltJdrlpf)rlll.~frzpruwl
">-"lalllllłil,/1q.rlbtji/Ni-:y,tlndZtltll· 
.-w,p6tlłOitl~lfłlydtPaiuti/IIIN,,_ 
..... ZMkairtidrwypadli.f.llltrlllq, Wla

, Jllfm~K~UI,uw/ttlfl$ntłtdzll$nlttjctlrry. 
/'onupftJWszytnttitllt:ltllflllo)'ti!Wsko
ll""''"'druloltyflrqramtłtldl.dlr.
h ~p~, 01/lł, K~Mi/'ollldtlluwf!/,lioll'f!/ b
,.,.ti/L l"''łłOIfllllłll -rf• #fJJttiWtl _... 
•llłw f'flł1il/ckll. łldtv 1/ilrla.all }Gł,._ 
kpcatiJ~.~tllillfOfdiNtw 
.U~, f!H//a, IZtiii!Mudw, Dltlt:ZIIII 
•ledtłdfłlbic6w.:tltlp/sallłltlildtt.s01di
CCCP- ttm,.,,zynfl",flrllfkll}4rq. Nie 
MlrilolłlflłG/YWti9(Jitlt~lt,"lrwal
a,y/ltiZWJOCif1tl/lladlliiWQ}f/qjąy:1!1. 11/e 

fi'IIIIOiflfłoVIMVtltl~.f./t~tl,. 
IQ flNfd%/ f :.ttk9mfd mwodtl/q- łJoJtyii 

11 ,...lt. był/ Uł)lql/ •JrUdeftprrJWfi 
/IQ łybHd!, ., k"/J/eqclt k#tlb,.q.dl 
utdllntwa~.fMN}ijmazblt
fÓW bltttld0tlfłł11'dl- 0.1/td flilmpiDtb.k 
"'łffo'jfłq piD:df iln:flk-ljrlłowJrp
"""f.łlbtt•bl.,cltMn:hmklcl!zdobyłtt 
J:fotrl11rdn~t1MiiokMflhwul11tiJlk(.l 

t.ulfOklłkiTII!blclwl,ltRttlłfiOPrz:no
tiiWGIIM.~tHn"'-"'""~ 

Jokb!dt~ll4oii"'''Uiti.,laklf6 
ttdtJ/y~bolltltmfw.lllł/WJiłitlllf/17(1dł 
1ponowalw. Obok hpmwfl tr:zt/M .,.lllie-
11/t Mtidt lllbtrz6w }tik O.dłllt, CIINIIf, 
~NltMlltlfl.lllllk,litll-..uii.KlrdtUI, 
Knnkrrfr, Toll!bo,Kou. Tlltj}tlł~~t~l11t1-
fllllinllltolll)'llłiln:!łkolll,llll1111W//flllclt 
iHJZ/otrtlll!qt~rlllw:ftlł,dllltOIT:ud/IOtlfptU• 
}ot~JfJ4tydtprzdjtl•lrilrldtll!llłOQI. 

ByłytoWIJitltiiDitl.tn11bołilllp/pkfe 

Wl'fiWibkłtill!llllllilrztłwr"ttllllllfldltJ
toid dzldqa fiiiSlCZfJÓIIU OIIJ1'110' IJI0'/11-
..,..:#tz.,..ł, oftdl01ur. olutNillfqdl 
Ułli'OI()o•dDmlla\,tlklfłiDłlltllu,/lrtllld

lltfll~t'JIIłl./'ruzdw4ryJOłl•ieqlfAII(I' 
wldłbriJ/HHfDI!t/U~IdfrgiiCIUidllłfllllll!/

"''flłVIII""Id411flfYI'IIJ7WII:IfCUińd- A 
}ldUIIilwfii#IOIIJ'liZJ-/yqsb011M
pfj8kftwUI/."._.,NorwrsJIIllllllllll 
cztbł1141bf!d4 tlf«tHhfll!tlntprzdydtl. 

T.WEUSZ W14CU 

RADOM. Siatbnr CZAR
NYOł w płnwu)'dl pojNJa
bcłle 5 .trjsa: w rbbUiuie 
lhrUretllle WJpali z JA-

STIIZĘIIIEM Booyola '''· w MIMłtę 15:'7, łl:U, 15:8, U:'7. 
uu.iut w aidddę 15:6. 
15:1'7. 15:11. 15:11. 

DMwl: ........ "_._. 
kl.~. Pndllzkdi, Płwe
...,..., fq.iUwM:I-~ 

CDmJ byli zespołem lepszym i od
nialli uslużooe r.yciptwO. ~ 
dan..cJBlijodnatnicrówoolprzcciw
nit pottUit to wykofl)'JUt, Picrwsq' 
mecz-pau dtuJim.te~em- praktycz
niewykauł d~ Bdomian. 

Nicdzielna ""YJY'Ul& tomoWJh. 
IOSI)Odarzysza.eJ61nledu10wysiltu. 
WY.W.kowo emotjonuMcy był 2 liC:l. 

II LIGA 
Meblo[llpa.ełm- AZS Knlów 58:74, 

AZSKatowioc-PolaniaWai'A:n'a4ó:76, 
AZS~·- Stal Bobret snom n:ss 
(l),AZSZlc:lon.Oólli-AZSLubliD75:B, 
Korona Kratów- ROW Ąrbnl.t 69:19. 
1- PlliMb 17 33 I.BI-INI 
l . STAR 11 31 1315-1." 
3. a.Md 11 ,. lltt-1134 
4. AZSZG. 11 M llł.l-11:0 
J _ AZSL 11 H 1113-1111 
6. aow n M 1336-1161 
7. AZS Ib. 17 14 llU-1158 
• • MeWet. 1'7 13 1146-016 
t. !ilaiiSW 17 1J IJU..-1415 
IIAZSKaŁ 16 11 111-1116 
11-AZS Kr. 16 11 1115-1111 
U.KerHa 17 l, IIU--1313 

STAWWA WOlA.. W t. 
leł-Jal .................. tw. -uo;-STAiłll Starac:Mwice zadrny-
la się aa wńdUir n S'tALĄ 
StalewaWela.h._..Ddt.,._a -•ta.l aawd *-
-tycz~~. mr.M-

_ ~ Dwie dogrywki 
~ w Stalowej Woli! 

--·-·--· IJ~HtrHimlllł:qe-
aJja Sutowa 86:84. 

Punk:ty dla starachowiclrieao 
zespołu uzyskały: Barbara Za
,iltakowsb 19, Natasa 1b
cnl.1:1, Lillła1Jol.ecb 1'7' fJe
HOoUaojali,Ewa~ 
b 3, Apieub Piekan 3. Dla 
gospodyń m!jwi~j - Ort..,... 
1:4,Lasbwlb 18, ~b 1'-

Ai 58 •iallt (CI7Hr:i IIP"J) 
Cnrał -.ecz w Stalowej Woli(!). 
Dopien .... lloarJwb pny
...... ntzltrQpięcie. To ..;1~ 
pMjłwWICZJo~ towa
~c,-dl tr.a ąotbaJ._ 

DO przerwy prowadlila Stal 
l4:32, w normalnymczasiebył re
mis 71:71, za§ po pierwszej 5-mi-

nutowejdOJ111WCC-77:n. Trzeba 
przyznać,.te od pierwszych min ul 
na parkiecietrwała bardzo wyrów
nana walka, a prowadzenic na tab
licy cz~sto si~ zmieniało. Emocje 
si~gnęły zenitu w dogrywkach. 
Jut pierwsza z nich mogła przy
nieść sukces starachowic:zanltorn, 
jednak gospodyniom udało si~ na 
8 sekund przed ko6cem doprowa
dzi do wyrównania po skutecznie 
eg.zeltwowanych rzutach osobis
tych. 

Ostataia etlslou 1Jt0tbaia 
to prawdziWJ ko.crrt PJ Bar
....,. - .. ldoj, >t6no 
zdoltJia ai 8 z 9 p•.tt6w UJI
u.,m w .,_ obaie pnu 
Star. Gospodynie nie wytrzymały 
kondycyjnie i nerwowo, at S-krot
nie pudłowały z nutów wolnych. 
Warto dodać, te oba zespoły koń-

czyły mecz w zn.acmie okrojo
nych Uladach, bowiem w ferworze 
walki mno.tyły się przewinienia 

Starachowicz.anki imponowały 
rutyrut w decydujących fragmen
tach JtY, a warto dodać, te at lO
krotnic skutecznie rzucały "za l 
punkty-. Tradycyjniejut pod tym 
wzal~em brylowały Barttara 
Zoio..U .... It.ó6a-..._ 
Koszykartom Stali ta szruka nie 
udała si~ani razu. 

Spotkanic w StaJowej Woli ko
sztowało oba zespoły sporo sił i 
nerwów, a podopieczne trenera 
Sutowa jeszcze raz udowodni
ły, że potraflą grać w dogrywkach. 
Tym bardz.iej szkoda wcześniej 
straconych na własnym parkiecie 
punktów,łtóre znacznie pogor
szyły sytuację Stant w tabeli 

(l) 

Dobra 
zaliczka 

Nll,jpierw Pdc obkli prowadzenie 
S:l,pótnicji:Si ll:IO,Ilłctetbołl.mi .. 
IICw:ni,jednatniepotrałilłtcaowy

toreysUĆ. 

Wtrzccimseciepnyatanie7:4dla 
Cw:nycb at 20 z.qrywct ppod&rzy 
byto bez puntl6w. W c:znrtym todc 
MJpierwbytol:l,polelnCami.~ 
pnrndzeniei4:S.byzwy~doll. 

W obu pojedynbeb w zapole R
domstim banlzo ciobrze tpUywal lit~ 
w..-'"'----· ~ M,!lep
szymuwodnik.iemnapart:iecic.~ 

lnie~etuodowałmut&tte ......... -

lf(ltnymzespołemaoici. 

Pocz41ek apeltania był obiccu
.i\CY ze strooy Budowlanych, które 

~::~z~~!,;..~~b;.! 
met. R.ywal~ dopiero na kilka mi
nut przed przerw.- doprowadziły 
do stanu remisowes;o. 

Gdy po tilitunastu minutach 
dru&icj połowy spotkania z powo
du czerwonej t&rtlci boisito opuści
ła ruijlepsza snajperka w lrielcctim 
zcspolc, lldała W~tt, a 

~~k.~~!):~w:~= 
kieleckicao zespołu JCSI nicunik
niona. Tymcusemjeu.czc ru dały 

ki. natomiut .- ze.pokl I(Jici nietle 
graliGery.u.IIW~. 

Dobr,zalic:złt~ma.i• radotnJC]' siat
karze przed rewantowymi spotkaniA
minaSitstul wy~cli~testE ich na 
odniesienieco nl,jmniqjcdncJO zwy
cipstwa. (•) 

WpozoR.ałycb.JP()tbniach~ 
tano nut~pu.Mco rczulwy: o piesw
sze micj10e1 -AZS OłuQa- AZS N
...._CI:ęst.O.n 0:313:2; o tno
cie-SWNJu-~W.ntn,

dl l:lll:J;ositxlme- ......-..s..
MWkc - łln'llik KnUw 3:013:0. 

Piłkarska wiosna ~ 
coraz bliżej (;pt/; 

c:Jtol: aan jeszae ikir -U.... te ceru -.irj aan 
łlddl .., o4 laupnu:;ji wieteu~,ct. re•pywt:k pilbrHkh w 
DłWIWu..Nkwięcłldwllep,fe cerutlecuit:jjataar.tMioWJdl 
~.a uąełJ .,...wU:I,łlt r._.... w~ b•łreł•Jda. 

Kieleccy druaoligowcy tym 
razem wyst.y~ili na boiskach rywa· 
li . ....._ gościła w Lublinie, 
gdziejej przeciwnikiem był pierw
azoliaowy ,.,....,. . Mecz po do6ć 
intercsuj,cej arze .z.alto6czyl si~ 
remisem l: 1, a oba JO&e struJili 
kielczanie, niestety tu do własnej 
bramki pilk~ skierował Gawtik. 
Wyrównał T.-. T~ 
Przeciwnikiem Jllęki(IIJdl była 
u.b1Tant6w,a5J)Otltanieza.t-o6-
czyło się zwyciystwem aospoda-
17)' l:l (1:1). Jed)'nł bramkę dla 
pardzistóW"strzelił testowany w 
dnd:ynie awardzistów Walery 
~. klbry dotychczas 
wys~pował w rezerwowej druty
nie Dynama Kijów, 

Udanywys~pz.anotowali w sa
bo~ trzecioligowi piłkarze BrotU 
a..... Podopieczni trenera Mi
NSiawa Prn:sMy pokonali w 
Świdniku druaoligowy t.esp6ł 
miejscowej AYil 2:0 (bramki 
M!Ukowski i blzbwld). 

Owa sparingi rozearał w ostat
nich dniach Radom.i.ak. Pod
opicczni J'ufaA»..-ua prze
grali w Lublinie z Motenw 1:5 
(jcdyr1.4 bl'llilkędla.lielonych .. u
zyskał ~Yrleł), zaś w sobotę na 
własnym boisku w s:ikolnej grze l 
razy po 40 minut zremisowali z 
druaoligowym GKS ~" 
1:1. Tym razem w radomskiejje
denastce na list9 stnelców wpisał 
si~Kątnr.. 

Pod wodz.ą nowego trenera 
Clflla1t'll Pallb przy&otowujc 
si~ do wiosennych spotkań w lnC
ciej lidl.c zespół S.corii. W ubie
Jłym tygodniu gościł on w Zawier
ciu, adziezmierzył si9 z miejJJCO
wymzcspotemWar1}.Meczwya
raliaospodarze2:1 (l:l),agoladla 
Bucovii strzelił LHzt:k TopordL 

Ostatnio drutyna Bucovii grała 
w Krakowie z Ganan~. Po 
nie:złej z obu stron grze mecl: za
kończył si~ remisem 1:1 (1:1). 
Bramk~ strzelił hwrł Kołdelt:k. 
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Sport Sport Sport Sport Sport 

Do zobaczenia 
w Liliebammer :(~ 

~ 
ALBERTVI LLE 92 

Q%) 
Nasz konkurs 
W~koakunm6w obz:llslę 

:dlyClnHfrl1,bowlemlaiko•n•:r. kilku
cbłeslęda jep łiCUilDik6w llleadalo 
sl' pnewld.dft kolkoweto W)1llb fi 
nału hnal~a Hhfowl'p. 

IPOł1 Diespodzianą«Jbotnieto bie
&U· Wleltieroz.czarowanic~111'1b 

~~~~~~ 
imprez nan:iarstXb bywało musi.tb 
oni zadowolić się; dopiero 12 poeyf<R 
T ..... JMoptu.. • 

Nie dla 
Europejek? 

Wą6hlie bawliiłaJ dę • błflb-
1riczaydl koakwudl ollmpijskidl. 
DesQIJ się ODe ·~~~ popalani.._ 
aytelalt6w, wtęe częłdeJ bęele.,
proponowK ..._ formę rw:rywti ale 
tylko dla spor1oWJdl ldblriw. 

Przed stanem W)'mie'!ianO Prt.Y· 
n.t,jmniejkilkubndJdaa6wdo~· 
-•bicgunadyataosiCSOkmstylem 
dowolnym. Jutjednak pier-wsze ld\o
meuy rozwiały -.tpliwoki., bowiem 
lllło si~june,te tylko Bjoern Daebłle 
mote si~ po ~ciptwo. Podyt
tował on lak mocne tempo, tcjcd)'D1m 
problemem była przewaa~jaq Olig
nie nad konkurentami. Oslatea.nie 
doslr.onale dysponowat17 No...-wet: wy
przedzil 42-letnieao Włocha MMlri
lłoMZolca oS7.ekundorazjeaora
claka Gier-IM Vaudtę • ....... 3 
.... łJ. BJł ta ,n"*łwy urdw... .-.L 

Wlałnie poat.awa Wlocbów była 

Selleeaill~ ....-
... ,......ąę .......... ... 
"--.dantwłcllu}'cu,-.. ~ 
ruct~talld kp ~ ru:Uidlli 
llliłOJ ... WA)'Ilkk zlek 
-.we .u...,..~ 

Wśród 67 nardany Wiesbln 
~skluyfilr.owanonallmiciltu. 
WAMruj~u,i41411olr.a!~ 

R)'waliucMaollstell. ull.o6czyly się 011.p•la lyłwiany n..,... ... D;!:;II;KUJt:M'I DX!AlAC:tOM, Mistrzowie 
curlingu WJdl aaWII •Albutrille. Kollbmtc:jabdeuyb sfł~:rabl

terao'nDin~FrucwztSw,ll.tinJ" litzJli u • duystutawtj roUcdJ 
•ktn:yaJ Earopy, S•myi Bouły. Spotbl idljetlullroahawU. 

- POROXMAWIAOH'ł TERAX X NASXĄ 
'Rt:PRE:tENTACJĄ ... 

Jedn'ł z pokazowych dyscyplin 
XVI Zimowych I&CZysk Olimpij
skich w Albe:nville był curliog. 
Jest to gra szczególnie populama 
za oceanem. choć i Europejczycy 
corulepiej~sobiew"ślizp
niu ci~ków"' -po lodowej tafli. 

Wśród palt zdecydOwanie nie wiod
lo si~łyżwiarkom starego kontynen
tu, a wspomniana Bonaly jako na,jle.
psza :t nichz.ej~a dopiero pi~ lob
t~. W bardzo nerwowym i pełnym 
bled{:lw oraz. upadków finale złoty 
medal przypadł Amerykance KriH • 
Y~ł~Uptdt.l, srebrny Japonce Ml
llori Ue, zaś br~owy innti tytwiar
ce ze Stanów Zjodnoczon)'tb, Nel l 

"""-· 
Rekordowa 

sztaf'eta 
w cie.ruu panczenistek i panczo. 

nistów toczyła się: rywalizacja o o
limpijskjemedalell'jetdzieszybldej 

=~m;~~~-== 
łJb ~ra. PN. bijąc rezultatem 
7.14,02 rekord !wiata. 

Srebrny medal przypadł K.aalo
.Ue -7.14,06,r.Mb~wy .lllpoail 
-7.18,18. 

Panie w ostatniej IJWej konkuren
cji kipły się: na dystansie 500 m 
zwycię:tylaAmerylr.ankacatMTer
IM'r - 47.04 pned Chinką U -47.08 i 
Koreanq Ok- Sil- 47.23. 

KLASYFIKACJA 
MEDALOWA 

XVI ZłO W ALBERTVILU 

NIEMCY - II ZłOTYCH, 
li SREBRNYCH, 6 Bll.\ZO· 
WYCH, 'WNP- 9- 6- 8, NOR
WEGIA- 9-6-5, AUSTRIA
' - 7- 8, USA- 5-4-1, WLO· 
CHY - 4-6- 4, FRANCJA -
3-5-1, FINLANDIA- l-l
l, KANADA - 1-l-l, 1.0-
Rt:A PID. - l-1-1, JAPO· 
NIA - 1-l-4, HOLANDIA-
1-1- l, SZWECJA- 1-t-3, 
SZWAJCARIA - 1-ł-l, 
CloRL - 1-3-1, LUilSEM· 
BURG - 1-lCI , NOWA ZE· 
tANDIA-1-1-I , CZECHO
SIOWACJ A 1-1-l, msz
PAMA-1-1-l ,UL-D - 1-t-1 . 

Poziom czołówki był bardZo wy
równany, a ~owie mieli sporo 
kłopotówzwytypowanicmmcdalił
t<Ł 

Nieco lepiej w programie dowol
nym radziła 50bie nasza 14-let.nia 
Z....u SrwM, która awansował• 
z23 na 19pozyd"- Wypadatylkota
łować ,te nie zdołała opanowX tre.
mywpropamieOC}'Iinaln,ymt.raąc 
szansę; na znacznie W)'1sz4 lokatę:. 

DUŻYLOTliK 

w łllnlit:i• kMiet IW}'cięłyl 
z~~JMtlo•-.Pte.wfl
ule t :l NMwł:&łę, uł w spoi· 
bai• • U:zede .UejKe: KauU ...,._ 9a Duolę. 

włń4..-.~i ... -
utialęS~. kUnrw &.... ,..._No._ ,,.., 

18, 22, zt, 30, 32, 3C 

~ ===-='~a; j1i Alberto Tomba CRY•- M. Dulęb.i""J - • 

~ nie dal rady , Tragedia 
WspulałJaol ___ czylyoięwMbofcwl.aMeoiWa na stoku 

b"""'-;je-OleXVI-dollnJSkOłl-oijslddo.Noj
~urdanewalc:z}'lio~wSW..UCJpeejabl,._•rywlllł
Zac;ia filw•tpewueao TO_.J z Nonrrpe.Jqae....W. ...._ 
wolit uwd ujwybrHaitjuydt tillłahr. 

DotycbctuNorweaowieDI,i~ ~kile .......... 
sutce96w śwlę:clli w nardantwie tła- ~~ił a ...a.ntwłe •łt 
sycznym. O tym. te q tak1c bardzo tn:et. ~ ~ te .-...em. 
mocnl w tonłurcncjacb a\pejsticb Doplero!IZÓSI:ypopierwszympnejet-
przekonała ~ o olimpijskie dzie był Jlówny fa•of}'l do _złota*, 
medale. 1')w run~ widą ...._ ~T .... Uitnl41.51.t.. 
..,..._. 25-łetai ,._....QdM:ia En:loqesi~sza;ytuwdecydu
JAGGE,a..-61tw_t.l:l ....... ~fOZ&łY'NCC..PopiM)wal!T~jmla 
picnray".;u...a.a-.,ą.i- Toroby a1I>'IMOll'lla SO na dfuaie 
HP......._IIIe~..-.. mi~lccznie~bywy
cUnlk~ n .. ,.... pacdzit rewdacyjneaoNorweplq
IIM ..... It,-6bldc.~- gc. B~ medal przypadł Austria-
kWJ1Q~~-. kowi.Midaadewi~ 

Jedną z polr.uowych dyscyplin XVl Zimowych Igrzysk Olimpijskich 
w AlbertVille była jazda szybka na narw:h. Konkurencja ta wzbudza 
wiele kontrowersji w narciarskim światku,jako te nie brak takich, ttóny 
nazywają ją bezsensowną pogonią za rekordami, która cz~lO odbywa 
sirrz n.ara.teniem:tyciaoarciarzy. 
Niłsktfńwldeł•~atebwl.ec:fllra'tiMI-de .. trł-polll . ....... _ ..... __ "_ 

lełols....;ar ........ -..., ........ ,.. _ _"__ 
.Mą.a.lr._.neti .......... J,...... '-'nt•.-pc... 

W cieniu tego wydarzenia odbyła si~fin.ałowa rywalizacja. otnszona 
zresztą kolejnymi rekordami świata. Wśród pań bezkonkurencyjna o
kazała sic: Finka MIIIIIri. któ ra na stoku osit&gnęłap!ldkość 219,245 tml 
godz. Takszybkoniejechałajes:r:C2.e:tadna narciarUna świecie. W kon
kurencji m~kiej sporo powodów do radości mieli kibice gospodarZY. 
Prancu.z ........- zwyci~łrównoczdnie bijęcrelr.ord!wiata-229,2991r.:mlzod1-

Dwutygodniowy maraton ho
kejowy na tafli w Meńbel dobie&ł 
końca. W finałowym pojedynku 
olimpijskiego tu rnieju reprezen
taoj• W ... ....,_do 
Pństw pokonała KaaMę 3: l 
(0:0, 0:0, 3: 1), zdobywając tym Sil
mym złoty meda1. 

~ Zasłużony sukces 
~ hokeistów WNP 

Bramki zdobyli: W'iaanlaW 
&.aUew42min., (JorBoNi•56i 
Wisaeslaw B)'bw 59 min. dla 
WNP; Cllris 1JHkra 58 min. 
dla Kanady. 

Drut.yna WNP, dla której był to 
ju:t ósmy tytuł mistrza olimpijs
kiego (iiedm.iokrotnie zdobywał 
go dawny ZSRR) prezentowała w 
całym turnieju najwytszą ronnę i 
zaslu:tenie się:gnęła po rajwyt.sze 
laury. Podopieczni trenera Willl
tera~ ponicślitylko 

jedną pora1k~. w eliminacyjnym 
spotkaniu z dru::tyruj, ~ 
Slo,...;L 

Przez dwie ten::je finałowego 
spotkania trwała zacię:ta, st~ca 

na wysokim poziomie rywaJizacja. 
Bardzo uwatna gra w derensywie 
obydwu elr..ip sprawiła, :te dość 
dlugo utrzymywał się wynik bez
bramkowy. Decydqjące o losach 
meczu okazały się: minuty trzeciej 
tercji, w której Kanadyjczycy nie 
wykorzystaliokresu osłabienia ry
wali, grając nawet w przewadze 
dwóch zawodników. 

Bl'l\Zowe medale XVI igrzysk 
wywa.Jczyli hokeiści Czedtle
Sio.-.Qi. którzy dość łatwo po
konali zawodników S buMw 
7.jeUOO: .. Jdl 6:1 (2:0, 1:0,3:1). 

WcztAniej. w pojedynku półfi
nałowym podopieczni trenera 1-
.... uu..~pozatanejwaJceu l e
głi Kanadyjczykom 2:4 (2:1,0:1, 2:0). 

Dopiero piąte miejsce zajrrli mi
stnowie świata, SrwNzi, wyary
wając pojedynek z reprezentacją 
Nie.IH 4:3 (0:2, 1:0, 3:1), choć 
po pierwszej tercji zanosiło si~ na 
dutą niespodziankę. 

Siódma lokata przypadła hokc
istom fDl...tll,którazwyci~ła 
z gospodanami turnii::lu, ,...._.... 
u.- 4:1 (0:0, 2:0, 2:1). 

Ostateczna kolejność: l. WNP, 
z. aa-u. l- Cl:ftłle-Siowac
ja, ... 8tdJ Zjeaecu•. ~. 
s-.6.-. 1 . .--... 
.... &. ............ -....... ... 
s~ 11. Pelsb. 11. 
Wlodoy. 

Ostatecznie tytuł m.istaów o
limpijskich przypadł Austriakom, 
którzy z lączaym czasem 4 prze
jazdów 3.53,90 minuty o 0,02 
sekundy wyprzedzili osadę: 
Niemiec, za:ł o 0,23 sekutl(_I_Y 
aw6rtę: bobsleistów z.e s~catu-

Losyolimpijstich medali waty
ly się do ostatnieao ślizgu. Repte: 
zentanci Austrii lepiej Wytrzyrna11 
łl( próbę nerwów i to widnie oni 
Cleszyli się z końcowego sukcesu. 
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