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(ok. 1000 ooób) -'Bną rozwiązane 31 ma)L
Z~ uwodowe w ,.Łu czni
ku" otrzymały w piątek pismo od
dyrekcji, w którymjest mowa o rc-

dukcjixałO&i02 1 60ot6b(l860u

Lech Wałęsa przyjął Tadeusza Mazowieckiego

Porozumienie
rozsądnych
Prn:Jik•l RP Leda

w.ac- JR1M1 ~ 'rzew~ U.U De-

.......,.-.;T- •tuowł<dleco.

Spotkanie, które odbyto li~ na prał~ T. Mazowicctieao, uwało ponad 1odnn~. Głównym tematem spotkania była sytuacja w ~u.
zwlaszcu. w zwi4Uu z rozmowami dotyC1.4C)'Irii poszerzenia koalicji
r74dowej
PoiJce potrzebnajest poszerzona koalicjajednak zdaniem prezydenta, musi to byt koaliqa prosramowa. Dobrze jest, te taąpoltze~dos
tneM rótne uarupowanil pohtycz.ne. Tworzeniejejjest jednak spraW1 prctnJera, paniewat to on :wstał demokratycznie wysuni~ty na sunowisko prezesa Rady Ministr6w l odpowiada u kntałt obecnej koalicji
Prezydent podkreślał, te opomne zadania bief4ce:,jakic stoję przed
obecnym n.ędem, nie zwalnl"hl od odpowiedzialności i szukania rozwiązań polntboych dla przyszłOIŚci kr!Qu. Nalety odrzucE: sprawy personalne i spory taktyune na rzecz budowy proa.mnu.
Tadeusz Mazowiecki dodał, te choć istnieje bardzodUto przeszkód,
to trzeba szukić stab•lniCJSZCj podstawy dla rządu. Znakiem obecnego
czasu powinno byt ,.porozumienie roZ54dnycb".
Uzupełn~ prezydent powiedział, te w obecnej sytuacji ~u szukanie nowych rozw~ koaliC)')nyeh mote mieć miejsce lak w rądzle,
J&k. i w parłamenc•e , ale mote Lak1e odbywać s~ popaa tworzenie pro&n~mów reformo•-ania kl'l,ju.

Rozmowa

Olszewski - Brzeziński
p4lrlA)' lnrlłl we.
1lł .-..on ~ J~~~a Oluew~ 1 prof. ~NI
Bnałllł
kla._,.polit
__
...
Nłe..t attr)'

tła, ldłry
~

,n.drWI w Poistel 'll'iz!q
Jat poinformował prof.

Brzeziński, mówiono o całot.szałcie
sytuacji polityc:z:nej i ppodarcz.ej

tn.ju oru o stosunbth !IUędzyrwo
dowycb. a • szc:z.eaółnoki o rozwija.Mce:l s1~ sytuacji na wscMd od Polst.i.
• W wielu sprawach micliłmy ban1lo
zbliiony, cr:y nawet ideotyczny poaltd" -alwildczył Z. Brzenóski. • '(c
!f)dz.i.ny, które ~em z prem~
rem. byty dla mnie bardzo cenne" •
dodał. lapowiedział tet dalsze spotboiazosobistalciami tycia polityanego Polst.i.

trudnionych i 300 przebywaJ•·
cych na urtopach). Stulslaw G6r-.

lkl. pnewodniCZijcy

.s·

Komi~i

Z.-

kladowej
stwierdził, te o jedooznacznym stanowisku zwi.tztu
~dzie mot.na mOR dopiero po
spotkaruu z dyrekc;K pnedsi~
błorstwa.

- Nie wiemy, czy zdaniem
dyrekcji Ie zwolnienia ~ b)'f.
panaceum na dłu&i ministerstwa
wobec układu . Mamy wiele wąt
pli'wości, wiele pytań . Nie tylko do
dyrekcji, takte do naszego ministerstwa. Uwa:tamy, te redukcja
nie rozwięte wszystkich problemów w zakładzie .
N1e rDOJ~ tet dzlsltj powiedl..ief , Cl.Y zawrzemy z dyrekcjll

Znów dl
q
ZSRR

minowały

-Mród nich osoby starsze., ale liczna była te1 arupa mło
dych ludzi z ogolonymi &łowami l
emblematami narodowościowy
mi, tzw. skinheadów.
Skierowanic
Tejkowskieao
przez ąd na badania psycbi.auyczne zwolennicy oskartoneao
skwitowali jako ,.stare zagrywki
stalinowskich
tydo-komunis-

oów".

Pikieta przedstawicieli
przemysłu

lotniczego

Ok. 3 tys. przedstawicieli 16 illniejących w naszym krąju zakła
dów przemysiu lotniczego zebrało Sl\1 wczoraj przed południem w
centrum Warsz.awy. Pikietowali
oni siedzibę; URM w Al. Ujazdowskich, aby w ten sposób wyrazić
protest w związku ze złą sytuacją
polskiego przemysłu lotniczego.

Siła- Nowicki

Trybunał

Stanu po rozpatrzeniu wniosku prokuratora generaJneao wyraził wczol'8j zgod\) na pociUni~e
członka
trybunału
Władysława Siły-Nowickiego do
odpowiedz.ialności karnej. W. Si·

ta- Nowickijest podejrzany ó spowodowanie w sierpniu ub.r. wypadku drogoweao i po~oieko
biety, która zmarła w wyniku obrateń .

Wmni ZUS 125 miliardów

Dłużnicy z dużymi

teczkami
Zaoda, ~nie w oaromnym tempie.
Wystarczyporówrut dwie liczby: na
koniec roku wynjosło ono ok. 86
mld, w lutymjut 124,6 mld.
Aby odzysk.E swoje pieniiJdz.e
ZUS ~muje rachunki bankowe
dłutoików. Jednak obrót aotówkoW'J firmy pro~ wówczas poza
bankiem. Dyrektorzy zadłutonych

robowe. opiekuńcze, W)'Chowawcu, PO'W}'Jl6Cito~ łwiadczen11 ali-

Docbody zus byłyby wrtsze.,
gdyby nie dłuinicy. latłady lotpOdarki uspołecznionej na .koniec 1991
r. zalepły z opłatami na iwot9 73
mld zl. Ust\) OIWim,jiJ Zatłłldy Mctałowe.,Łucznit-(oŁ27mld), Województie Biuro Pracy (17 mld),
"Radoskór"' {6 mld). Mniejsze, ok. S
·miliardowe z.adłutenie m.aJ11 piontowsld ,.Pronit"', . GerfKh• z
Drzewicy, ptarowt..i ltutby zdrowia
wwojewództwie(ok.2 mld) i SZkoły
(ot. l mld). Zakłady nieuspołecz
nione l!l.\i4 wobec; ZUS 13 mld dłu

mentacyjne itp. Aby 'Z}'Uat łrodti
na Ich wypłacenie musimy WJSI4pić
o dotAde z budietu pahstwa.

Pnziom udłu:tenia,jat stwierdza
z-ca dyr. ds. dochodów, Jolanta

biorstwa.

ZdaaJem 41rddl radoBlikieco
iondyc;Ja flna.uon
nie j est ziL Ublqloroczae
doclroody wyało&ły .plem 2 bla 311
.W :d, • 11Ja ze skłalle:k l bla 375
oddziała ZUS,
urzędu

......

-Wpływy te" W)'SlaJ'CZ.I,ją na
pokrycie wypłat emerytur i rent :r;systcmu pracowniczeao - wyja4nia
dyr. Maria Pierzchal:sta. - Mamy
jednat. obowi4z,et reaulowania laktelnnycbłwiadczeń,jat zuilki cho-

cu.

albost~k.

lomllda
ao'llńla

Zakładowa

..S"'

posbl·

zaprosU w ponletlz:łałeiL, u

rozmowę o S}'hlarjl Dkłdu..

mlnb·
tra pnemysłu, posl6w l se..utor6•
:dead radomsk:WJ, llyrektorłw
,.LoCIIllll.a".
- Otrzymaliśmy infonnacj\) o
planowanych zwolnie niach arupowycll, ale nie powiedziano wyratnie, dlacz.eao zwalnia si~ 30
procent z.ałO&i - powiedział nam
Gnqon.CryDUakowskl,przewodniczęcy związków brantowyeh. •
Nie wiemy, czy dyrck(ja majak.H
program restruktuty'Z.I.Cji, w jaki

akladów~- jak omśi.IJIJ ~

nie dyrektorki - z .dutymi teczbmi". W celu uzyskania kredytów za..
t.ładiJą konta w innych bankach, a
wpływy, np. od hurtowników, ~
ll.\i4bez:pe»redniodokas)'p~

spo!6b red ukcja poprawi sytuacj~
w Władzie, czy myś l i się! o odbudowaniu w pnyszlo&ci- choćby w
części - struktury utrudnienia i
twoneoiu nowych m iejsc pracy,
Chcemy uzyskać odpowiedt na te
pytania.. Próblijemy, w rozmc>.
wach z DA!lZYmi członkami, zasu.oowlć si\), co zrobić, tcby tych
zwolnic6 unikJUt .
W piątek przedstawiciele braniowych zwi\zk6w chą si~ spotbt z dyrek~ zakładu.
Nie udało si~ nam skontaktować ani z dyrektorem naczelnym,
ani zjeao zast\)pą ds. administracyjno-pracowniczych - ponoć jedynymi osobami mogącymi udzielić informacji na temat zwolnień arupowych. Ob~ panowie
pndlynll słu:lbewo poza cnnł
caml lbdomłL
(olka)

Sąd nad prezesem
Wlodzimien Frania

pełni obowiązki prezesa Sądu Re-

jono.wegowRadomiu, mimo lhoslałodwoł anyz tegosta 

noWJska.
W czerwcu 1990 rolcu prezes
Rejonowc:ao w Radomiu,
W1odzimierzFrania, został odwo·
lany przez ówczesnego ministra
sprawiedliwości, AJet.sand ra Bentkowskieao. l.arzuty przeciwko
W. Frani W)'Slosowały Ko mi!ija
Rehabilitacyjna "Czerwice 76"' w
Radom.Ju i KPN, pod~c wiarygodno§ć sędziqo Frani z uwagi
n.ajego udział w procesach robot·
nitów, uczestnicących w protdclewczcrwcu76roku w Radomiu
Kilka dni po odwołaniu wiceprezes Sądu Wojewódzkiego w Radomiu powierzył W. Frani dalsze
Sądu

pozbawiony
Rozprawa "wodza" Tejkowskiego immunitetu
K.iltadziesi4 t os6b, w tymwielu
dziennibny, Z&f'Omadziło si\1
wczoraj na rozprawie przeciwko
Bolesławowi
Tcjt.:owskiemu,
przewodniczącemu
PWN·PSN
przed Sądem Rejonowym dla m.
st. Wam.awy. Druaietyle,nieuzystawszy kart wst\)pu na sal~, zebrało si~ na korytarzu. Zwolennicy Tejkowskieao manifestowali
poparcie dla sweao ,.wodza". Do-

porozumienie w sprawie tych
zwolnie6. Na pewno zaczmemy
rozmawiał . Jeteli nawet związek
nie zaodri si~ oa redukcj~. dyrek·
cja zakładu mote przeprowadzić
swojo wolo. Wtedy pozostałoby
albo zaskartenie dccy7ji do sądu,

pełnienic

obowiązków prezesa
Rejo no.,.,.eao. Wlodrlmlen.
Fnnla jest zatem p.o. pru.et8 f(tł
tora roku, a Mlal.steBtwo SprawkdUwośd ale powołało lloiiJII ....
wqopraaa S R. ProblemowilUlU

Sądu

pojwięcoDO ,ublibdę

• .,Gaucie

.... w.,....w.wru-

~
nie'riródrado111Akkhsę4zi6•.Pre

z.es 51tdu Wojew6dl.kie&o w Radomia, Krzysztof Kupl6skl, zorpal:r.ował wc:zo~

w ~ spn1rie zebra·
nie sędrlci• ~du Rejooowqo. O
ąodcula pelnformu,Jecąkłnlkłw jutre.

multacie
1111

(bk)

Samochód za fałszywki
40 ralszywycla ba.nbotliw o nopn.erhW)'-

mlnałe aUliona zlolyc.b
a.no •Sianlcl!o~ .

Miesz.k.aniec Kwidzyoia., Zbi&niew P. przyjechał w pi1Jtek do Zakładu Napraw Samochodowych
,.REM-STAR.. w Starachowicach
po odbiór przekazanej w listopadzie do remontu ci~tarówki. Po
jej obejrzeniu, nie Z&l~ t.adoych zastneteń, udał si~ do kasy.
by uregulować naletno§ć .
WyW z saszetki phk 90 milionowych banknotów i ~czyi je
~erce. Niektóre z nich, zwłasz
cza za.,idu.Ace si~ w łrodk.u, wydały si~ podejrzane. ~erka po-

dzieliła si~ swoimi spostrzctcniami z głównym ksi\)gowym.. On nie
mial
juf
W1Jtpl iwości:
40
banknotów okazało si~ fałszy
wy.
Powiadomiono Komend\) Rejonową Polic;ji. Po puu minutach
pojawiła się: na miej!CU ekipa :r:
Wydziału Krymlnaineao, która
z.atrzymala Zbia.niewa P.
Prokurator wydal nakaz aresztowania pod zarzutem próby oszustwa. Podczas przeprowadzonej w kwidzyńskim mieszkaniu
re~i znaleziono 40 milionowych falsyfikatów. Kto i gdzie je
produkował? Sledztwo trwa.(.tJ)
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Rozmowy A. Olechowskiego w Waszyngtonie:

Rząd - ,.Solidarnośt"

Zredukowaćdług

Co zrobić
i odmrozi~ kredyty ~~~~!~1!1-~

Polsb wznowiła w poniedziałek ofidaloy dialog z MiędzyDaro
dowym Fuodusum Walutowym w sprawie odmroRm wsp6łpracy
z "irutyWq~~o gdy minister lllwls6w AD~ Olechowski spotlcal
się to

z dyrektorem aenenlnym MFW MJcbelem Camdessusem l
lnayml c:zlonbmllderownlctwa funduszu.

A.OiechowskiprzcbywawWas:zynatonie po raz pierwsiy jako
miniJter fmart96w i program jego
dwudniowej wizytyobejmtije ta.tte spotkania z członkami kierownictwa Banhl Swiatoweao i
przedstawicielami r7.4du USA. W
poniedziałek n~w:i~ czasu~
dził na rozmowach w MPW.

dochodu narodowego. Od porozumienia z MFW zalety redukcja
polsk.icgo długu i odmro1enic kredytów funduszu.
W niedawnym liłcie do prezydentaLecha Wełę:sy Michel Carndessus wyraził "niezmienne poparcie dla polskiego proaramu
szybkiej i solidnej poprawy IOIPDdarczej•, alepodkrcślił,teje:łli n.ie
podejmie si~ środków toryi\U4cycb wcześniejsze dec)'7je w sprawie defiC)'tU budtetowcco, deficytten mate~ t:ilt.a.nliŚcie
procent dochodu narodowqo.
W wywiadzie dla. Wub.ington
Post" udzielonym przed wyjazdem do Wa:.szyn,gtonu min. Olechowski atwiadczył, te Polska
~e sobie spraw~ z .problemu

nantOwej cze:,łci przcdsi~biorstw
parantawania
płodów rolnych i
zwi~b:zenia podaty pieniądza.
W pon.iedziałek rano min. Olechowski rozmawiał4S minut z ministrem skarbu USA Nicholasem
Br1dym i wysokimi u~nikami
jeaorcsortu,
Wczoraj polski minister finanpaństwowyclt,

cen skupu

!6wspotkałsi~zustępąsekreta

ru stanu Lawrenccm Eaa.Jeburaerem, aJównym koordynatorem
amerykańskiej pomocy aądowej
dla Europy środkowowschodniej.

w ramach porozumierna z
kwietnia ub.r. w sprawie rozs:zermneso prop-amu subilizlcyjneso MFW przyznał Pol!cc potyczk~ w wysotołci przeszło 1,6 mld
dolarów, ale jesieni4 ub. roku
wstrzymał wypłat~ kolejnych jej
rat, ponicwat Polsb przestała
spełniać kryteria wykonawcze
proaramu., m.in. przeluoczyła uzgodnione rozmiary deficytu budtctowcao.
trodta zblitonc do mi~na
rodowych instytucji finansowych
w Wuzynstonic oświadczyły, te
MPW nalega, aby deficyt budtctowy nic przewytszyl S procent

wcj", jest zdecydowana ao przezwyci~)t i dokonać ci~ wydatków budterowych i podn.iesie podatki, choć zarazem nie wycora liii~
z plaoów udzielenia pomocy fi-

Noto....U.. giełdowe

Wspiliwie wyw!aszczonycb nieruchomości

Wiaryaodności

Mali w górę R
Na wczon,jszq ,..;;

Q;ełdy

Papierów Wartokiowych obroty
zllmld38lmlniS7tys.wz.rosl)'

do2lmld42JmlnSS!tya.rl.Spadly notowania potentatów: .Ex-

budu" i ,.1:ywca", wzrosły małych
firm- .Tonsilu•I,.Krosna".

Notoftllb: ., Tltłllll" - 295

tyul

~+

9) pn><.), _ _..... -

36 rys. li (bez t.mian), ,.Kruao"28 tys. zł(+ 9,8 proc.), .,Exbud"410 l)'l. zł(- 9,9 proc.), .,Kable,.35,5 tys. li (+ 2,9 proc.), .Snrzędl" - 11 tys. zł (+ 1,9 proc.),
,.Włlcanka" - 43 tys. 2ł (bez

t.mian),.,:l.ywłet" -17ltYJ.Zł (-9

proc.),.,Wedel"-168tys.li(+l,8
proc.), .,Okodm"- 105 tys. zł(4,Sproc.),.,l~na"-76t)'ł.l'.ł(-5proc.).

Kary
dla maklerów

---·--O*rńltahtlllleyllllllniwJ~

.. l. l znłeu.nll• ... 3 ~ •
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mię:dzynarodo

Zat6wno Brady, jat. Eq.leburaer wypowiadali si~ osu.tnio w
Konareale Dl temat Połski. Brady
oświadczył, te ,.polsb aospodarta nie spisuje się dobaei musi po
prostu sprawić, aby nadal przestrzepno (warunków) reformy-.
Nlstf:pneao dnia ministerwyraził
nadziej~, te Polska osiunie porozumienie z MFW i tym samym
mln. odzyska prawo do korzystania w normalnym trybie z. funduszu stabilizacyjnego w wy.akości
miliarda dolarów, utworzonego
dla Polskl przez państwa zacbodnie na przełomie 1989 i 1990 roku.

.

nrezg

od

sta

ne z u

Trybu..ull.oll5tytDą'JaJuulm

llltJpdM :tasta......U o pspodan:e
cruatamJ l wywłasz.o:u.lu .Jm~
cllomośd łH"U O WDO~e terytoriałnym,atakfled:onstytuQ4tfn
paracnfyro~lllaRaclyMI

nlstró•zlłpcaab.r.Rozpo~

to dołyayło zuadllrfba rolliczcili

w ruJe zwrotu

wywtasuzony~

nleruC.'bomołd.
Rozwiązania ustawowe przewidują, te w sprawach wywłaszcze

nia lub zwrotu nicruchomości
właściwe są rejonowe organa rzą
dowej administracji ogólnej. Rozpor7.4dzenie Rady Ministrów
wprowadziło tryb dwuetapowy.
NadaJ o ono zarządom Billin-bez
ustawowego upowatn.ieltia kompetencje do wydawania dccy·
z.ji, czy nieruchomośćjest~na.
Zaskad.yli to do trybuoełu l prezes SN, accznik praw obywatelskich i sejmik samorządowy woj.
białostockiego. Ponadto z pytaniem prawnym w tej sprawie

Spoiłanie

przedstawicieli re-

sortów sfery budtetowej, CUP i
Ministemwa Ftnansów

z zespo-

łemNSZZ"Solidam<J6ć•nieprzy

nioiloinnych ustaleń. Wiceminister pracy Andrzej Słowik poinformował twi4zł;.ow<:ów o proponowanych przez jeiJO resort zmianach sposobu wykorz)"Slania funduszu pracy. Zrw:znajeao czpt
miałaby być prz.cznacz.ona na aktywne formy oddziaływania narynek pracy (rworzen.ie nowych
miejsc pracy, potyczki, prukwa.liflkowania, szkolenia., roboty publicue).
Niepowodzeniem z.ako6czyła
się: próba powolania ~DWO-SII·

mof'Z4dowo-zwi4zkoweao z.espo-

Mniej miejsc,

•

wami.

zwrócił si~

NSA.
Wnioskodawcy powoływali si~
m.in. na KPA, który stwierdza, te
orpna gminy podlea-ją wyłącze
niu od załatwiania sprawy, w której gmina jest stroQ4. Wywłasz
czona n.ieruchomojćjest zaś cz~
to CZfŚcl4 mienil pniny. Dariusz
Kijowski, reprezentujtCY na rozprawie ~mit samorządowy, mówił o wywłaszczonych w latach
pioćdziesiątych i sześćdziesiątych
(prałi.tyCt.nie za grosze) nieruchomościach, które do dziś nic zostały wykorzystane na deklarowane
wówczas cele. Zwrócił tct uwag~.
te osoby ubiepjące się: o ich
zwrot Slljt wobec k.onieCUIOŚCi
dwuetapoweao ~powania, usta.loneao w rozporządzeniu. TeBO rządowego aktu bronił wiceminister sospodatki przestrzennej i
budownictwa Wojciech RzepU,
mówiąc o intencji z.wię:t.s:zenia
rno:tliwości oddzi.aływa.nia sa..morąd6w gmin w tej dziedzinie.

lu ds. amin ugrotonycb wysokim
bezrobociem
sttukturalnym.
Przedstawiciele .s• domapli si~.
by zesp6ł ten decydował, które
aminY powinny znaletć si~ na takiej IIScie. Zdaniem atrony J?.4dowej d~a w tej sprawie lcty w
t.ompctenQKh Rady Ministrów.
..Zwi.tzck oc:utiwał, te nąd
podzieli si~ z nim wtadz.4• - powiedział min. Słowik. Zwi.tzkowcy twierdzili natonUut. te etuicliby li~ dzjeJ.C odpow:iedzialnoki4•0dpowiedzialncM spada na
1'7.4d, a nie nazwi4z.ki•-replikowal minister. Poinformował, te
rqd gotów jest nqoc;ow.ć kryteria z.alicz.ania amin do rejooliw zapotonycb bcnobocicm.

wyższe opłaty

Sanatoria po nowemu
Resort ztłrowłl wstnplf,fe od
kwldala ftauso~ kołeJDJ~
100 suałori6w. PrmridqJe ałę
r6wJałe.t pocłwJiReale .,aat D pobyt l
Wiceminister zdrowia i opieki
społecznej Krystyn• Sienkiewicz

-.ue.

ozporządzen1e

•

pnyjędll pru:z:RMęM.iabtri•p~ IHuiJttu -uuloao .. spo&baha •

Mblbtent.te Pncy. lAiuie• ~·"'· pnH ~- batitta
tndao IDChrfł O bllkremtj połft;Jce Dłnldaieala l zwakzuitl Mzroboda.

stwierdriła,ted~tewyn.i~

z braku hodków finansowych. Z.Łhowanie dotychCZASOwego stanuwtym l ccznictwicwymqałoby

w br.l"J bln zł, tymcz.asem mote
ono liczyć tylko na 800 - 900 mld

"·

Uzpdnianyjestzinnym.i reaortami nowy cennft opłat za wytywienic i zakwaterowanie kuracjuszy. Opłaty (resort chdalby je
wprowadU od l kwietnia), wynosC ~clą od 180 do 380 tys. zł za
tumusl4-dniowy. W lipcu l sierp-

"Polska ZMłucqJe u
pardł'

l dop6kl ja

llaiU po-

będę

prezydenje mko:H" - ośtriadezyl pruydeatBu.dl• ponledzia:le~ wieaorem • Chkqo (atu
llllaoJs) naspotbala z pnedstawiddaml alejsC.'owt,l Po&oaU.
Prezydent powicdzill, te ,jeśli
tem,

Połaqo ~

ttoimyśti,temamy(wUSA)kłopoty

politycme(nicchYricte),qonenł

c:zymwpor6wnan.iuttymi.,przedtt6rym.i stoi dziś wolna Polska, a zwłasz
cza Lech Watp;a•••Pozdrawiam ich
prczydcota, pozdrawilm &O Zl to, co

niu -dwa razy ty le.
K. Sienkiewicz powiedziała, te
rozwata si~ wprondzen.ie odpłatnołci z.a dodatlr:owe zabą.
Kuracjusz miałby bezpłatnic zaawvantowane dwa podstawowe
zabiegi dziennie. Za dodatlr:owe,
st010wane 01 jeso tyczenie, paojeotpłaciłbyxe swojej kieszen.i np.
za inhalacje Ił tys. zł, za masat
podwodny- 30 tys. li.
Rozprowadzanie skierowań lll
leczenie uzdrowistowe odbywa
si~jutponowemu, za połrednict
wem 49 wojewódzkich komi$1
lecznictwa uzdroW1Skoweao, za.
miast poprzednich 1500 rótnych
korru.ii. Resort wyrata. opinie, te
zmniejszy to licz~ osób n.iewtał
ciwie kierowanych i nadutywają
cych skierowań.

Bush przemawiał
do Polonii
nymprzezwszystkiestacjctclcwiz)jnt Cl:licqo,a W)'łłoszonym do GL 400
pn.edsl.awicieli Pokmii prezydent zapowiedzial oaólnie tontynuowWe
pomocyPolsce.
Przypomnial, te w nicdawnym lSCiedoLecbaWiłpywyrazllgotOWI::I6ć

dodat.towqowsparciastarailozwi~·

robi•-dod11Busb..
W przemówieniu lflnllmitowa-

sunie IIDCr)'bil5k.ich inwestycji w

Telefoniczne karty magnetyczne

Nowe .Wiadomości"

Polsce.

, .

wyda.~D'Wjelt~

ZaintercsoYt'llli!Diiitmies~nazas

kartcnieU;jdocpjdoNaczelnetostdu Adminisuacyjnqo. Powodem poJ:bawieuiallocllcjimatlerabyłonaru

s:zenicprzezJerzqoK.zasadetytiuwodowej, poleWp na wykorzystywaniu stanoWisU maklm do przeprowadunia ltlnsał.cji nawluny rachunek. Cbodrilo o obrót oblipcjami
starbupaństwa. WprxyJcrzqoF.t.om.isja dopalrl)'t1 ~ uwinioncao,
rUcnlletytqo wykonywanil obowitlt6w matltn, który ponadto jCłt odpowiedz.ialny,jatod)'Tet.torbiuramak.lerstiego, u jqo funkcjonowanie.

łowo
S 11!!!1!1

WWamawit:czy~rll}'dljut-jakdo

tqd- /5 ałltomotów tdd'ofliCZJfYdt""
huty lllał"tl}'a'llt' wloskit:J fi""fY
Urmtt. Prtrwdopodobni~

w

po/()W/~

lcwinniabfdzi~ichjldok.JOO,zaimta·
/fllfQ~IIi~rylluiMpoaclt_lm~
flid w 1toł taJJYdt lrottiDdl banlulch.
Cforta kart qsttmłl UmutjtJt UUIIdltiona od i/oid trw./mp!lls6.! tum i~
siolf)'clrlłdddkfmtlłnttya.nq. Wpo-

lqcuniadt mit:#cowydrjtdtn 111/d imOZIIQCZQ w~ 3-mlnłltawq
ro:tiW"'fZdowoilf)'maboMIIttm.. Wruclru zamit'jscvwym i mitdzyMrod(ltll)lm

płlb

lloJćudk::zonycAi~l.r6.!uzldyotl
otl/qłoJd / CZtJ.łłl trwatł/a po/qt:Z~tł/4.

Do dyspoi;Yt;JI klltnt6w IWJrmJWSkidt all/()m(JtÓW sq tuJStUJf4/qa! IIOmJ110/y lwrt magnttyaii,Ydr: 15impłll.r6w

Opnkz wamawiokbwz IUIIIJtllllollllliÓW M lcJJny IM,flłtl)'all4!' tlum;yttać

mogq rów11id miazkoftcy Czptochowy, gdzi,- łlrzqdztnia te zolutalown~ zostały tiU prztd łlbiqłOIOCZIIą

za 15ty.r.zl. 50-:aJOtys. zl,/00-:a«J

wizytą

tyJ. z/ onu 100 lmpul.r6w- za 110 1)11.

Być moit ftd w przynlym rob o
wspomniant tllltomo()' wzbogocq slf
Udi.Szcztd11, Krak6w, Gdański lł'f'l)
daw.

ll.lł'nlląOCCIO'pocztywbr.tprztda

"o wstolicy ponad 40 tys. kan o r6żtf.Ydt
nomif!llloch.

JaNJ Pawła II.
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SŁOWO

Znów chcą ZSRR

Sonda

DepUtowani ludowi
zebrali się w Woranowie

Kara ś111ierci ·
- przec1vv
- za 1

na miejsce Ich spotkania.
Po dwOch godzinach negoqaqi
deputowanł uzyskaM zgodf na prze-

wlezienie ich do Podolska, gdzie
~adze miejskie wyraziły aprobatt

na przeprowadzenie kongresu, któ-rego uczestnicy ni'e zgadzalłl alt z
rozwiązaniem ZSRR.

.,lłazd odbfdM sit. Trzeba, by
wykazał on, te 1stnieM deputowani

radzJeocy"- OSWiadczYł wczorał rano gen. Albert MakaczoW - pnyWOdca.........,Oywnychwolok<>wych l

członek komiłetU

OfQanlza-

C)ineQO manifestacji OfganizOM-

nych dla uczczerN piWwazel rocznicy referendum w apr~wle przyszlo6ciZSRR,kłófeOdbyłOiit17mar

ca1991 roku.
N=P l)łl;ze. m do ruchu tego przyloczyll"'laldem.ln.bylyprzywOdCI l<onsarwatyslów w Błune Polllyanym KC KPZR- Ugaczow,

--SoiUZ
~-Roj

Mledwledlew l członkawki bytego u-

- pułkownicy NlkołiJ Pletruazenko l
WlklofAłkanla.

Na obrady przybyto 150 uczestnll<Ow. klOny po pólt-onych
obradach udali alt na 'Mecdo MoeJI:wy.

Misja pokojowa Vance
na Zakaukaziu
Byty~etre.tan ......

USA Cpu

c..-.

V!UlCeadałsięllł
Kanbadtu%-.bbwt:llł..łabąedał
.,-.,.słmn.lksekrdanaaueraltle

ao0N7..
Podczas tej n:u$jl. ~pj poparcie Rady Bezpieczeństwa
ONZ. Vanc.c przy~dz.ie do Erewanu i Baku.
lnform~c o wyjcidz.1e Vance przedstawiciel sctrc.tana Jeneralnego ONZ Olłwiadcz.ył, te
,.ze Wl&it:dów bezpieczeństwa•
nic bę:d4 podawane szczeJ{>ły

a

Przywódcy Armenii
i Azerbejdiano
spot:loQą się

w Kijowie

a

podt6ty. TASS dowiaduje się, te
Vancci towanysqca mu nicwielka JJUPI pracownilów ONZ przy~ DajpiCJW do Genewy. a nut{:Jlnic specjalnym samolotem ucl.ad24 si9 na Zabubzic.
Rada Bezpieczeństwa wysłu
cha sprawoufania V ancc &z wynikóWmisji do Górnego Kanbach u.
Podkrcślłl si~, te misja tli stanowi uzupełnienie wysiłków podejmowanychwramachKBWEwcclu uresulowania krwawego konfliktu.

Petrosjan powiedział, te zarówno on, jak i pełniący obowi4z·
k.i prezydenta Azerbejdtanu Jakub Mamiedow, zgodzili si~ na
przeprowadzenie rozmów w nsjbll:f:sxyczwartck.
Odbt;dll sit: one w przeddzień
szczytu prezydentów Ił kraJów
WNP w stolicy Ukrainy.
Pctrosjan dodał, że proponował równici przedstawicielom
Karabachu. by wzit:li udział w
~owych rozmowach, jednak rozmowy takie nie. są motli·

we.

lA!t!Z)io się 120 samochodów

Superkarambol
w Japonii

LUDU

"Słowa"

W mlnlo1111 sobo~ Parlament Europejski " Stnsburgu zobowl,.W wszystkie swoje lrnQe
c:zlonko'łfSkie do miesieola lwy śmierci. Co na ten lemat ~d.7Jt nasi czytelnicy - ~ ,;za" a:y
. przeciw"?
Adaal Kabzh\skl, sęd:r:iro ~~~ Wojewódzkiego w
Klttc.cll: - W przeciwieństwie do innych ludzi, dla
których problem tenjcsc czysto l~oretyczny,ja kilka
razy w roku stojt; wobec motllwości wymierzenia kary śmierci. Wzwi4Zkuztym nie most: publicznie od·
pOwicdncć,czy Jestem_u•czy .przeciw'",abycwcntualrucstronom procesu n1c dać aJBUmentów do wyłllczcnia mojej OIOby z rozpoznania takiej c:zy innej
sp~WJ.

J.ctal:)' Fl'l'irrdl. koiDt:adut wojcrid41 polkJt•
lleba:- Jestem .;za• utrzymaniem tej kary. Uwatam, te w Pobce panll}c zbyt wielki liberalizm w stosowaniu tar- q onezbyt niskie w stosunku do oczckiwań apotcczeil!lwa. Ludzxsi~bo.;.. my, policjanci,
odczuwamy oaromny nacisk na wyciua-nic wobec
winnychjat nĄjdalcj idlłcych tonsekv.oencji.
biiHHI Wlk:z,.6.ttl.,:tU~Ua~ ucułlllb RejODOweco
Atel:dw~uPiubdt:-MotnaznaJd:ćtylet

samoaraumentów .za•, co i .przcc::iw-. Myśl~ jednak.
te ja jestem wstanie poaodU si~ ze stanowiskiem
Parlamenlu Europcjsk:icao, cboć nicjest lo takie jednoznaczne.
Ksl4dz z parafil u Pci4tbn2ówce • Klełeacla:
-Jestem za tniesicniem kary śmierci dlatcao, te tycie jest ną,iwię:kszym darem dla człowieka l drugi
człowiek niema prawa wydawać wyroku niszcąccgo
ten dar.
Lucyu Golcblowsb,studelłtbmedycyDy :- Moim
powołaniemjest ratowanie tycia ludzkiego, ale ... Uwatam, te za zbrodnie wyjąl.towo okrutne_ popcł-

nlonez premedytacją i nlosąceśmicfĆ niewinnym ludziom powinno odpowiadać si~ śmiercią.
(bu)
Jacek Acla.mcQ"k. adwobt w Zespole Adwokackim
nr l w 1ładomlu: - Jestem przeciw. Aczkolwiek są
przypadki, w których z mięjscs prz.ychodzi na myśl
zaslosowanie teao właśnie n~wytszego wymiaru tary: wielokrotne zabójstwo ze szczc&ólnym okrucień
stwem i wy~cbowanicm. Zaodnie jednak z zasadą
prawa kameao, kara musi m1eć działanic prewencyjne.. wychowawcze, resocjalizacyjne. Zastosowanie
kary śnuerci·climlm\}e slazancao. Zatem tan nie
spełnia swych celów.
Robert Jaaisuwskl, lcbn: medJC)'lly: - Jestem
przeciwny kancśrrucrci. Jako !etan nic mogt; pogodzić sit: z zabijaniem. To byłoby niectycz.ne,adybym
akceptował ten rodzaj kary. Jato człowiek równict
nie zgadzam si~ z taq fom14 bry. S~~:dz~.tc b~
śmierci powinna zas~~&pić kara dotywotnicgo wi~zic
nia. A skazani powinni WÓWCZ4J wykonywać potytccz.nc dla oaólu prace.
EUbletiiGe.rłach.IO(jolot:-Zcwzatę:dówhumani

tamych jestem przeciw. Ale Sil sytuacje, które kłócą
się z sumieniem. Wbrew sumieniu rodzi sit; wówcza5
pytanie: dlaczego ma tyć ten morderca? Ten, który
nic dsjc z pewno.łci4 szans poprawy, a który unicszcz~liwil innych? Takle pytania po~ę przy kaid ej
infonnacji o okrutnej zbrodni. Wtedy buntujemy si~.
Przeciwko karze śmierci, ale i przeciwko mordercy.
(bO)

Rosyjsko-niemiecka Znad Zatoki Perskiej do Polski
załoga w kosmosie

Dary dla szpitali
i "Caritasu"

Walki
w Naddniestrzu
Wezol'l,j rano około 600 pudlistów 1 Kozaków przy ~Wpuciu 17 wo-

'lhw opancerzonych zaatakowało pGzycje w MołdawiL Nieco wczdniej
ci~ walki wywi.pły sit; w rejonic
'IIWSiKoczicry.S4 :Wiiciiranni.
Biuro Prasowe

Ambasada Stanów l.Jednoczonych w Warsuwie zaproponowtła polskiemu Ministerstwu Zdrowia kilkadziesiąt ton t)(Wilości,
nie wykorzystanej przeztołnicrzy
uczcstniczą,cych w walkach w rejonie Zatoki Perskiej podczas wojny Iraku ~ Kuwejtem. Oferta nie
została przyjęta, mimo że ~rto
wi ochrony zdrowia dobn.c są
znane trudności aprowizacyjne
szpitali i domów pomocy społccz.
ncj. SP~Wil zajął li~ Polsii Czcr.

Naddnłcstm pot·

wony Krzyt. Kontenery z darami
przc~a m.in. Fundacja SOS ziemi lubelskiej, sqd Zarz.ęd Wojewódzki PCK w Kielcach sprowa·
dził około 15 ton produktów spotywczych wartolei 75 mln 21. Żyw
ność (mleko, czekolada, SOIY w
proszku, kawa, soki, margaryna,
cukier) przekazana została szpitalom i stołówkom dla ubogich,
prowadzonym przez diecc~alną

.Cani.U"

Referendum w RPA

wierdziło,tcdziałaniazbrojnerozpo

czqłysit;.Wi!lllUZIOSttzcnłc~sytu
łC)ioban:zonomotdawsqpołick.Jat

poinformowano w Tirapotu.,
godz..

Ił zwal~

sit;

po

stronom

nabzanoprz.erwK; ocień

PoUII połowa thi4skkb Siadu·
t6w wysłuydl w dvu mlaJoayt:h
tllłlt .. ~&CUbtic mgruk:mc nie

Drenaż

powr6dła lfo

mózgów

aa.JL

Państwowa Komi~a Oświaty
ChRL po raz pierwszy ujawniła

dane liczbowe na ten temat przyznając, że $Jl04ród 87 tys. studentów,którzyrozpoczt:li naukt:na uczelniach wybzyeb za gJB.Oicą,
wróciło do Cbin tylko 40 tysi~.
Zamiarem władz chińskich było zapewnienie zdolnej młodz.ic
tywyłs:ztałcenia, przydatnego dla
potrzeb modernizacji Chin. W ramacb polityki otwarcia chiliskich
studentów wysyłano ałównie do
rozwinit:tycb państw kapitalistycznych, czę:sto na renomowane
uczelnie. Mimo indoktrynacji
pncd wyjazdem wielu młodych
Chińczyków decyduje lif. jednak
pozostać w Stanach 2Jcdnoczo..

w Chinach
nych, Australii, Kanadzie czy
państwach
zachodnioeuropejskich, nic chC4C wracać do t.:~ u ze
wzal~u na kiepskie warunki bytowe i płaco~,• tak1e- po czerwcu 1989 rot.:u- bardzo prawdopodobne represje. Spora cześć ucz.~~
cycb si~ za sranicą studentów
chilistich popalfa pekińskich koleaów,którzywiOSl'l.t 1989rotu uczestniczyli w ruchu demokratycznym na rzecz rcfonn politycznych wCbRL.

40 lat

minę/o

.,SIIIWOLudu"z 181111lrca 1952 r., nr67, cena 15 groszy:
ZI!Jwilltll: Podjtte.Prdby Anglikówtmfmqjqcedo zagornięda nqfty
irański(} zakończyły sięfiaskiem •. Natomlost no wschodzie .Pod osłoną
nocy amtl)'kańsey gongsttrzy powittrzni dokonqjq :nutów .imierclonolnych insektów na polo, góry liasy Korer.
Z łntj11 i rąi~Htłl: .Pit!rwsl urlktorzyJd z POM-u w Gim:zyoach odpowiatlqjq na apel ZMP-owaJw z 8rzD.Io•. MoV.a było tlowledzltć s i' ,.Jak
robotniq FSC w Storachowfcoch wykona/J plan ml~lfClny• omz prua;ytoć: .fn;ynt!ka"'' CI, Towanys:zv Prt!zytlende poświ('dć wnystkle siły w
walce o plon/ Kolektyw robotniczy Rotłowukich Zoldadów Obuwia mtfthQt
o podjfl:/łl wspQnloląo czynu produkqjnąo•. W artylalle aytanry:
• W.iród rorąCf!Bo apla11zu wchodzą nil trylnur f tobomlf.;y, b'YfodziJci.
mqjstruw~ oraz pracownlq U"''słowl, kt6rzy mówlq o "....,.", rłęboklm
przywiqzanhl do NauaycitiD l Pruwodnikil n41U'BO no rodu w wola o pokój l pf11116-letni- Toworzy.JZQ 8itrvroorazZ6{oszqjq annezobawlquJnla
produkr;yjnt dla UCZCUIIID 60 rocvtlq Jego urodzin•.
OsttUIIla stron• w col oJd został o poiw/feono ttmtltiiWI: .Sprawo komulO' jut nidmimtlno•.
J. M.

St.OWO LUDU

STRONA 4

NUMER 66

Z udziałem Witolda Zaraski

Akcja USA - Polska
JHieałl! ublqlqo rob prezn: ,.Edlud.•'" Włtol4 Zuaska o~ M
prefescu• Zblplen B~ep uproaułe do udziału,.. pi"Kaddll.-

~l,ołsb-ameryka~,.Ailą.USA-Pekb'".O.plerwszqo.spotb

IlU doszło lO pu4ala. alomłut ... ~lb rob Witold. Zatasb d ostał
ll.olejae uprou.enłe do WIIIZJ1łlloau. Dll plenrae piuant posiedu.Ue
llomb;ll ,.Akt,p USA- Pobb".
Towarzystwo,ttuba przyznać ,
dobrane •wannie: w arupic biznesmenów polskich - mi~dzy in·
nymi - pan Wcj<:hen z m i pan
Czemeck:i, Zretzl4 poseł, z HTL.
Po stronic biznesu USA - szefowic Generał Motors, Procter and
Gambie, Pepsico, te poprustm~
na ~bardziej znanych. W arupie
polskich polityków- obok innych
- Bronisław Geremek, Janusz Onyszkiewicz, Janusz Lewandowski, wśród ameryk..a6skich - kongremJCn Dan Rostenkowsti. senator Paul Simon, partamenta·
rzysta Stephen Solan. Qa6łem cztcmaście016b ze strony amerykańskiej i 1.nynałclc z polskiej. w
aronic ebpertów, słllt4cych konu.!iii swoj' wiedz.\ i doświadcze.
niem, jest takie Jan Nowak-Jeziorański. Czyli: polit~y, biznesmeni. eksperci, klórych przywyklo•i~okrdllł mianemludzi wpły
wowych, co wywołuje pytanie: na
co~ mieli wpływ?
Pbza oczywistymi stwierdzeniami 1 posiedzenia plenarnego,
opublikowanymi przez Centrum
Studiów Strategicznych l Mi~
dzynarodowycb w Waszyngtonie
pod znamiennym tytulem: .Polska mi~dzy kryzysem a rozwojem•,
szczeaółt\4 u~ zwnca sformu·
lowanle, it.dal!zy rozwój ekonomicznyipoUtycmastabili:z:acja,~

zqrotone przez bezwład biuroMtyczny, opó;t nianie si~ zachod·
nich inwestycji, brak umicjc:lD<IIici
menedier:Wcb oraz potenc;ja.lne
rozruchy na lic sodalnym, podczas gdy bczpicczcilstwo krlju

jest z.agrotone przez trudne do
przewidzenia zmiany ekonomiczne i polityczne w byłym Związku
Radzieckim•. W tej sytuacji .. K~
misja ~e działać w oparciu o
zało!enic,tcstabilizacja polityczna Pols.lti i jej ekonomiczna pru·
miana~ dccydu,kce dla stabiliza·
cji europy wschodniej, a zatem
maJ4 główne, strategiczne znaczcnie dla Stanów ZJednoczonych•.
Powiedzmy prawd~: ani dobrobytu, ani pozycji mi~o
wcj, ani tym bardziej bczpieczcń
stwa~uniezbudujcsi~przypo

mocy handlu na polowych łó!·
k..ach, tworzenia i likwidowania
geszefciarskich spółek z nieoara·
niczo04 nicodpowicdzial.nokit,
wspierania, a n~pnie tropienia
aferzystów, teby lud - z braku
chleba - miał chociat ivzyska.
Totet w tiybic pilnym będ4 spofZiłdzonc dwa opracowania: jed·
no przez stron~ polską, drugie-amerytafl.s.ltą. Tcmal: przeszkody
stoj,ce na drodze przepływu
handlowego mi~y Polsltą i
USA. Z pom<q polskiego przedstawicielstwa koncernu Procter
and Gambie komisja zorpnizuje
tet ~potkanie dyrektorów amerykai.lskicb firm dtiał.e,W;ych w ni·
szym knju. Jeb doświadcZenia cz~ nader przykre - pozwol4
nam ucey{: si~ choćby na bl~acb.,
jeśli w szkołach nie było stotow·
ncjo~i.

Kilka publicznych i prywatnych instytucji, jak Komitet Ekonomiczny USA- Polska, Polskc>-Amerykai.lsti Fundusz Przedsi~

bioraości, Ocbotnic:zy KorpUJ
Ustua Finan5owych - jui teraz
pracuje nadarcywatnymidla WZAjemnych relacji problemami Komi$a ~e nie tylko wspierać li~
ich dot:onanWnl, ale umacniać
wsze)kje wysiłki, sprzyjłj'ce pilnemu współdziałaniu obu llton :
i,)OiskiejiameryW•kiej.
Ajeślijutmowaotprawachpil

nycb; .Akcja USA - Polst:a• roz.
patrzyła korz:yłci, jakie przyniosłoby dla polskiej gospodarki pod·
pisanie umowy G~TT, jednostronnej redukcji amc.rylt.ań.skicb
barier celnych dla polskiego ekspanu, a takie aprobaty Kon&reSU
dla proponowanego, ponownego
usilenia naszej gospoda!ti przez.
Mi~dzynarodowy Fundusz WaJulOwy.
Obecnc;llłć polityków wywołała
problemy zwi4zane z bezpieczdstwem Polsk.i w l)'tuacji nieustannego Zl.nl~tu w republikach dawnego Zwttztu Rldz.ieckit&O. I
cbocia.t: formalne - przfSl4pienie
do NATO nic jest opc;M natycbmiutow, - komi:Ua uznała. te
blitiZc n.it dotychczas poUtyane
i mililamc wi~:d ~ i nicz~dnc, i
mo!liwe.
Nastę:pnc

plenarne posiedze·
nie pod przewodnictwem prof.
B rzeziOskiego od~esi~ za. pół
roku, w Warszawie. Co w tak zwanym mi~dzyczasie?
Korni$& przedloty konkretne
propozycje i wnioski z WUZ}'nllolł
stiqo spotkania - a były to wyłp

nie konkrety, ładnej ideolopi zarówno prezydentowi Wał-.
premierowi Olszewstiemu i innym członkom polstlc&o 1"Z4!du,
jak równict adminismdi amc.ryWskiej.

JADWIGA KAROLCZAK

Bo owszem - zmniejnyły się:
zamówicniaijestm.niejpracy,aJe

protestacyjll4, zmienić zat7.4d.
Wniosek o odwołanie Z&f'Z.\du
podpisuj4: przewodnicqca ,.Soliq mUaorsze wyniki gospodarcze. damoki• Renata W"dniewska i
To prawda, f:e dyrekcja zarabia przewodnicqcy zwl4.zltów OPZZ
wi~ej ni1 robolnicy, Ile przecież
KrzyntofCbylewili.
w KZWP SA resulamie wypłaca- •
Prezes spółki Władysław Annc 511 pobory. Fakt, te kupiono tońtwicrdzi.tcinterpretacjaek~
luksusowe samochody, urz,dzo- nomicznazwi~oweówjestbł~no wykwintnic biuro, Ile taki nta· nL Wyniki ekonomiczne KZWP
f at jest konieczny do pr:z:yjmowa- SA może nie~ ne,jbard:dej imponia zagranicznych delegacji.
mU4ce, Ile wybiją,j'cc to ptzedsi~
Rozpoczęto negocjacje. Osiu·
biorstwo na znacqce miejsce w
ni~ to kompromisy, podpisano poprzecic!całyczasjcstcorob~.nie

Stan woje~ny
dla nasjeszcze się
nie skończył
Rozmo..,. z RYSZARDEM GAWLIKIEM.
prezesem kleleckiego Oddziału
Sto.....,.zyszenla na Rzecz Praw Człowieka
"Demokrac;Ja l Solidarno~"
e JakJe cde ltawła pnft sobll dukcji eliminacyjnej motna
lłD'ftt2)'1Zeałe1

- (}J61nie po_K:t4 walk~ o prawa
człowieka. Kierujemy si9 oaólnic
uznanymi konwencjami orpnizacjimi~owych,awbcz

Jdrednim działaniu -

swoim

su-

mieniem i wyc:z:ucicm 10-letnic&O
dołwiadczenia wa1ti z komuniJ.
tyeznym retimem.
Podsta~ naszego stowarzyszenia w ~u jest sieć orpniucyjna Ko~i Interwencji i Prawol24dności NSZZ .SOlidarność•. W 1989r.,poz:mia.nieustroju,
komisja rozliczyła si~. a działacze
odeszli w slan spoczyn.ku.
W 1991 r. dOS'Z.IHmy jednak do
woiostu, te trzeba ~ strukturp
odbudować .

• Wpodzklllla?

-Nie. Jawnie.
e W~allle.~JałPZPR.
JIWil1 pułameal WJ'IOa.IOIIJ' w deJDOicm1CDIJ'dł WJ"boi"KKI. powstale
włele P*J1,lł ,olltyc::mydl. Cr;r • Id
l)'tddl słD'fta;)'Uellle .... I'1M"Ję

byta?

-Ola nas lWI wojenny li~ jeszcze nie lko6czyl.ljawiska., które
dziejł ~wokół bezkompromisowych dzilłac:ey: wtama.oia do •·
mocbodów, podpalenia mie:szbll
itp.świadcq o tym, te w k~ujtll
tle. W tadnej z tych spraw nie ma
bczpalrednicb dowodów. Stosu·
.Me rozumowanie z.a po!DOC4 in·

kojł- ObUaowani przez ubotc.M·
cych robotniltów pyts,k wprost:
kiedy ~ obie<:ane podwytki
płac? Kiedy zar'Z4d zacznie informować szczeaółowo o planach
restrukturyza.cyjn~h? W jakispo,Ob zwi~kszona zostanie sprzedat
gotowych wyrobów? Czy ~zie
praca dla wysoko wykwalifikowa·
nej kadry? I dlaczego 1arZ4d rozrzutnic gospodarzy funduszem
reprezentacyjnym?
~zcsAntoó znowu Uumaczy,

:~:::~~;!.=7:"~ KZWP

praca., premie. Po bilansie, po rozliczeniu wyników produkcyjnych
i ekonomicznych. Konflikt wyci·
s:zono wi~ ale niepokoje i przyczyny zadratnień mi~ administraci4 a organiza~ spoleczrt4 pozostały .

W styczniu 1992 roku "SoUdarnoić" pisze raport do Ministerstwa Przekształceń Własnościo
wych. Udowadnia, te po ttzech tygodniach od porozumienia jCSI.

::~:;j=~=1~~:

tokrzyski "Solidarności": ,.at
stracb pomyśleć co to si9 stanic,.
gdy liracipracę kolejne 1300 osób
w cierpiącym na bezrobocie regi~
nie kielcclrim! A postawa organi·
zac;ji zakJadowej, nacechowana
trosąoprzys:złołć zakładujest ze

wszech miar uzasadniona. J slusz·
na•. Uwadze zwi4z.kowców um.ltn~o. te tylko w KZWP SA w
ostatnich miesiącach nie było redukc;jiz.atrudnienia.
Micsi4c pófniej z "Solidamoś·
ci• KZWP trafaa do Warszawy petycja podparta wynikami przeprowadzonego w zakładzie referendum. 75 proc. &łos4ilłCJch uwa.t.a,

te

na1ety

przcprowatłzX: ak~

Sporne papiery
W ubłegłym roku ,.Solidamołć" w toełecldch Z.ldadac:h Wy~
b6w '-plerowych SA uznMa, i:ezarzęd ep6lkl t-t nłetytko rozrzut.
ny,aletaki:enłewłllrygodny.lzabtd,tł•natychmieatowejdynQilc.-.
udowadniał, że

tego kłerownk:twll. Drugi zwłllzek- OPZZ-owUd -

~nie rysuJ~~ ~WQ!iiełllkczamo,jak to pradsłllwil)łl ~

kowcy z

,.Sołidamo6cł".

polskiej aospodarce. Place: przy
średniej 1,8 miliona w całym
przcdsi~biorstwie,
robotnik z

przygotowalni offsetowej zarabia
3,9 miliona złotych, w wydziale
tektury falistej -2,9 miliona. w wydziale opakowań 4,2 miliona. W
całym ubieglym roku XZWP zanotowały przychody w granicach
443 miliard6w złotych . Po obli&atoryjnycb obci41cniach - podatlti
dochodowe, podalki od ponad·
normatywnych wynqrodzeń, dy·
widenda, oprocentowanie obsługi
bankowej sprawiły, te zysk netto
wyni6słniec:oponitejSmiliardów
złotych.

Przy

rentowności

15,4

P""-

Zwiłzkowcy si~ jednak

niepo-

te wysokość uposatcnia dla zarzlldu spółki ustaliła Rada Nad·
zorcza. Zgodnie z obowiązuj4cy
mi przepisami. Ta 11n1a rada usta·
lila, że Z1r24d rnote na cele rep re' zentacyjne wydać 721 milionów.
Z dokumentów wynika natomiast, te przez całe dwanaście
miesi~ rozdysponowano tylko
353 miliony, zdccydowan4 wię:k·
szoić tej kwotypocbłon~y wydat·
ki na rcltlam~ i marketing KZWP.
W styczniu wyliczono, te produkcja sprzedana jest o 20 proc.
wytsza. ni! przed micsi4cem. W
lutym sprzedano wyrobów jut za
&1 miliardy 213 milionów. Zysk
brutto po pierwszych miesipcb
bic.14cc&ó roku dochodzi do 4 mi·

si~

domyślać, te w Polsce istnieje
siatka ludzi, którzy w ten spot6b
reaau.i4, kiedy icb intetel)' ~ zapotone.

•

Cą paD

fiZ1ba7 u

td IHk:Drn jakld

włuaeJ lk6ne?

- Nic chciałbym z tcao tobC
xnsacji., ale ostatnio ~p;erw
włamano mi li~ do umochodu,
który potem skradziono, a kiedy
wystOSOWIJem
poparcie
dla
Zbyszka Romuzewsticao na prezesaNIK,za.milklm6jteleron.Nie
qdzi pani, te u duto tych dziwnych zbicJ{:Iw okolicznolci?
e Nieł)ikopu•....._sic

do ...-odtCHia. a &eldoiiJ' .. Klei. . . . . . - . . " . - ... -.Czy
łlbtłeje Jaklł po..W, ... ll14rea:•
ktołc:IKepua~U.~Cn.qyt?

- Owszem. Od kiedy ~\Iem
sprawt działacza ,.Solidamoś·
ci" ze Stopnicy, klóremu odm6·
wionopol]locy w dwóch minister·
stwach,anawctwfelionic"S",za.
częły si~ moje kłopoty.
ai~

e Naprawdę ~ pau. 1le to
WQfStko z tqe W'ldlde ,owoda?

-Nie wiem. Ale na to wni.sa.
Widać tt~

chcemy

ma nam z.a

~ spraw~

złe.

te

na&to4nE ,

~

LIDlA ZAWISTOWSL\

li.ardów złotych. Nie braknic wifl(
środków na kolejne modernizacje, nie zostanie pnenn.na budowa zakładowego bloku micsz:kaJne&o, ~ picni4dze na działaJ·
nOiłć socjaJn4.
Zakładowa

.SoUdamo§ć•

mniej ufna w papierowe sprawozdania, pełna wiary w lkutecz.nnłć
zwi4zku, przekonana o krzywdzie
jaka dzieje li~ załodze ogłasza w
lutym referendum: ,.czy jesteś za
akcją st~kOWIJ, prowadz4C4 do
odwołania niekompetentnc&o i
niegospodamego z.&n.4du!"' 75
proc. ankietowanych wypowiada
li~ zdecydowanie - tak.
W tym l&nlym miesi4cu finanS4iN działałnołć KZWP SA
bank, na wniosek firmy konsultingowej wystawia cenzurp: • W naszej ocenie dzilłałnoić KZWP w
Kielcach zasłuauje na zaufanie i
wiarygodnoić . Zakład posiada
stał• zdolnoić kredytov.'l. dobf1
pozy'* finansową, jest rentowny.
Wsitainik wycf-.iności gospodarczejosiuapoziom IO,Sproc., stopa zysku na poziomic IS proc.
Współudział w nerokim uonymencic produkcji. wykwalifikowana załoga pozwala na realizac;j~
katdego przcdsi~wzi~cia handlowego. Kierownictwo jest p~tne,
posiada zdolności do pobudzania
rozwoju ekonomicznego i handlowego'".
GdydoKZWPSAdocierataopinia, zał.ladowa "Solidamoić '"
proklamuje_. s~k osttzegawczy.
Za usuni~ciem zarządu., który
nie dorósł do wymap{l naszych

ousów.

Za usuni~em dyn:kcji, która
wclua zakład w prupmć .
RYSZAIID BlSWP

.

Powrót kin
studyjnych
W dq11.-laldldw6ch lat połskleklustomerrJalhowalyslę llłemal mpeblłe. •y:mpewUf sobietYski PQZ"'Ill,łltce aa kb ·~· Wlałdwie mamy jut W'IIAQJDl knJa JI'IIW'Ie wyqczałe ..klaa llłm• uael')'b.6sk1eao", z
kt6rydt W'JPU'8nła ll1Ub tumon, cllot ._jes:r.c2e "'1kttd CHI tej repty. PlaJ&tQealę tlo rob 1993 spfJW1.1110Waale~cllpolsklchkła,a1ftetly- bopa65cwowea;o meceaatu-ale bylobyadzfe~~cllfllmó•
llf'll14c:mycb l, oa;ywłłde, polsklcb paed kt6I'J(IIIjui~ adeb,l- kierowa.lq lycb plac6W"ek. Naazczęłde:m·
cr.ęb się odn1dzat: slet U. studyjaych., u~c:h ałekomercyjDJ", attyst.yc:my ftpertuar.

Czytam w aazetach. te powstaje sieć takich placówek kuhury,
tali: ja.kby niady przedtem one nie
istniały.

A to nieprawda. Idea zakin studyjnycb(na wzór

kładania

uodziła si~ w ł:.odzi w
końcu lat pię:ćdziesi4tycłl, przede

francuski)

WSZ)'Sttim w aronic lludcntów
skupionych w akademickim Oyslr:usyjoym KJubie F'llmowym. Byłdm.y w6wcz.u f.&Odni. te

brakuje

w Pol!ce optiwa pc:ałrednie&O
mi~
dość ekskluzywnymi
DKP a kinami. Do pierws:zycb
(prezentuj.cycb flłmy artYSłJCZ.·
nc) naprawd~ ll\ldoo li~ było wtc-dydostać,awdru&ichambilne,u

tystycmc filmy Jinę!ły wśród p~
dukcji rozrywkowej. Wyjściem z
tej sytuacji było załotcnic kin studyjnych, ogólnic dOSt~pnych (bez

zapisywania sio, karnetów itp.),
aJeopic~4C)'cb swój repertuar na
dziełach ma,hacych COił wspólnea:o
ztądz.i~sztuki.ltakwrolr:u
1960zostałaotwanapierwsu taka
placówka w LocW. w kinie ,.Gdynia•. Pami~tam refel'ltpror.Jerze.&0 Toeptit.z.t. wtedy rektora łódz
kiej szkoły filmowej, a potem projekc;Kamcrykańskicao fll.mu Billy
Wiłdera .Bulwar Zacbodząc:.eao

SIOOca•. W ciuu kilku nastePnycb lat powstały w całej Potsce
dziesiątki

tc:ao roduJu plac::ówd.,

a w wielu innych kinach urąd:z.a
no systematycznie co miesi4c tzW.
dni studyjne. W połowic lat~
dziesi4łyc:b mieliśmy jut tak.ietill.IWKielc:ac:b(..Warszawa")i Radomiu (..Hel"). a p6ź~ takte w
K.ońskk:.h.
Po zlikwidowaniu
• Wus:uwy'", oa miejsc:u której
stan.\ł Dom Handlowy ,.Puc.batck", dni studyjne pruniełliimy
do ,.Bąlki", a po kilku nast;poyc:h
latach otworzono prawdziwe kino
,.Studyjne• przy ,.Moskwie". W
· Radomiu kinem studyjnym stało
si~ wówczas ,.Pokolenie". Niestety, w połowie lat osiemdz..icsiątych
działłloo6ć tych placówetzacz~a
zamierać,at praktycznieprzestała
istnieć. Teraz ma JWl4Pić powrót
kin stud.)'jnyc:h.
Ich sieć miał zamiar stworz)t

od nowa .uePpolslriej kinemato-

grafU za cz.uów premie~ Mazowieclrieao, Juliusz Bursk.i. Niestety, śmielt prurwała uealizowaniejeao projektu. Dopiero warudniu 1991 rokujego rwtępc:a, Waldemar ~browsti, podpi5ał dotumentpo~dotyciasiećno

wych kin studyjnych. S. one obecnie zakładane przez F~
Snuti filmowej, 11.1 której czele
stoi znany działacz fllmowy, Roman Gutek_ tie~ n~ od pół
tora roku. Jej dotycbc:z.uowe osłUniQcia to wspomqanie wydawania mies:i~ika ,.Kino" i
,.Filmowego Serwisu Prasowego•,
utworzenie Mlodz.ie:ł:owej At.ademii Filmowej przy stołecznym
kinie .Luna", która ma jut kilka·
naście filii w krąju, zakupy interesujących film6w. Funda(ja Gil t·
ka była dystrybutorem ,. Tańczą
ceao z Wilkami", na którym zarobiła sporo pieni~zy.
N1 początek PSP tworzy sieć
ts swoich kin studyjnych w dutych miastach, przejmując w tym
celu placówki zarz..tdz.ane przez
instytuc:je fllmowe dySlt)'bucji
fitm6w. WytypOwano kina o niezbyt dutej tic:zbie miejsc, od 200 do
300, w takich miastach, jak m.in.
Waruawa, Katowice, Klaków,
Gdabsk, Wrodaw,atatte Klelee i
Radom.lFDF nie ~jut ponosiły kosztów utrzymania tych kin,
aonesame~płacić zaene~~.

oarzewanie, wodę:, pobory pracovm.ików, podatki itp. Nie bęcf4
wprawdzie opłaciĆ dz.iertlwy
IFDF, ale tod.zi ~ obawa, ery
n.iekomerc:yjnym repenuarem za.
robią na swoje utnymanie. Zało1ono bowiem., te 70 proc. ich repenu.aru ~ą stanowić ambitne,
anystyczne ftlmy. Rąman Gutek
jest optymistą. twierdzi, te np. na
remonty i modernizacje tych pla·
cówek są pieniądze z państwowej
kasy,te,.watnejest, tebywidz kojarzył sobie konkretny tytuł z konkretnym kinem•, zapewnia lepszą
promoc:ję: i re~ a przede
wszystkim stawiana widzów, którzy oieodzwycz.ailisi~ od dobrego

Reklamują Kielecczyznę
!'rud mu~ s1ę ,..._
nem łuJystyc:DlJlD warto z:aopasię w wydawnictwa ułat

trzyt

wloi'l"' pomanle Klel._..y.
Nąiwiocej motna ich maletć w
ksi~gami pana Michała Paszkowslriego mieSZClJlcej si~ pn;y ul.
Buczka w Kielcach.
~tu bardzoprzydatne przewodniki autorstwa IIJuarda Gvusl:
,.lml::owaoe szlaki turystyczne
województwa k.ieleckieao•, .Góry
S~toknystie..
N-'·
atrakcyjniejsu: szlaki turystyczne•, ,.Bazylika katedralna w Kielcach"i,.Cb~ny.Krótki przewod-

nik po mieście i zamku".
Motnajes:zcze kupić kolorowy
alb... ,.Kielce", ,.Oodki świ~tok
ayslrie" J6l.tla Ozai-Midll..łstłe10 i .Z dziejów powstania styczniowego w rejonie Gór Świ~to-

krzyslric:h• Włesłan Cabana, zaś z
Nljnows:zycb pozycji - pacwodnik ,.Małopolska południowo-za

chodnia'", ., Wzgórze zamkowe w
Kielcach" Jaaa Lazka ~b
i .J~rzejów. Arc:hiopactwo
c:ysteOOw-' AloJzeco A. Dudka.
Te dwa ostatnie opracowania
motna dostać najwytej jeszcze w
dwóch- trz.ech innych miejscach.
W ks.l~ q równie! ma·
py: sa.mochodowo-knjomawcz.a

woj. tielectieso, radomsk.ieeo i
tamobrzcskieao, Gór Świ~to
bzyskic:hwstałii:SOtys.orazplli-

111' Kielc, Radomia, Ostrowc:a i
Slwtysb.
Z ll't)'kułów zwi.v.anycb z regionem jest tet małoformatowa
stłHaa.b ' fotopalli z jukłaJ
~". ~ propon21kl z

k.inL tycie po We, czy te prosnory nie były zbyt optymistyczne.

Fundac-Ja Romana Gulka ma
równie! zapewnić w &ł{twnej mierze repertuar kin studyjnych. Zapowiada wi~c premiery takich
film6w,jak np. ,.Europa, Europa"
A&nieszki Holland, ,.Ferdydurk:e•
Jerzeao SkolimoW!k.ieJO, .Ofiarowanie" Andriejl Tartowskieao,
.Kontrakt rysownika" Pete~ GR)ell.lwaya, ,.Caravaagio• Derela
Jarmana, .Pi_9-kna złałn.ic:a" jaJ;quesa Rivettea, .Nie zabij~,;· Józefa ~ieao (dokument o ekshumacji arobów polstich jeóców
ze Starobielska), c:zy całą serię:
fllm6wnieule:t.neao od produkcji
Hollywoodu retysera Jima Jarmusc:ha (..Nieust&J,c:e wakacje•,
.Inaczej oif w ~u", ,.Poza prawem•, .Mystery Train•, .Kaw• i
papierosy").
Roman Gutek nie chce tworz)tsieciwi~tszej nit20tin, ałe
placówkom w mniejszych miejsco~ciach proponuje stowarzyszenie z siecią kin studyjnych.
fundaqa zaswarantuje im konstruowanie ambitniejsze&n repertuaru, premiery swołc:h fdm6w i
~ pomoc::. Dotychczas załosilo
sił- do takiej współp~c:y około 40
tin z całqo ~u, które chą stowarzysz)Ć się: z siec:i4 FSF. B)i
mate kina studyjne staną si~
pn1wdziwymi placówkami kultury
filinowej-z szatniami, kawian:n·
karni, stoisb.mi z biąftami o tematyce filmowej. Poroku 1993tyl·
to kina lludyjoe ZDStan4 w aestii
państwa, btd4 moełY licz)t na pomne równlei Agencji Dystrybucji
Filmowej.
25 Juteao kinem studyjnymstał
si~ radomski ,.Hel". Komplikuje
si~ nieco sprawa w Kielcach. Fundacja Gulka chciałaby otworzyć
kino studyjne w dawnej ,.Bąjce",
naJetącej do policji. Gdybyten zamiar si~ powiódł, to Kielce wz:bopciłyby siQ o pię:knie poło:t.one w
c:enuum miasta kino dobl)'cb
fi1rn6w,posia~ejutzreszt4

swoje studyjne tradycje.
T~EVSZ WIĄCEK

Niespokojne

Opracowania, przewodniki, mapy

.
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KJelc l

pa-

~ łwlętokn;Jstłe: lala i Baba
Jap w kiltu wariantach.
(Cez)

czasy

Słowo

Czytelników

Demokracja
i tolerancja
Doaekai/Jtrtyslf nqd6w prrzwc.
demokrcu:Ji i toleron(/i. Byloby to co.ł plrknrgo, gdyby te pqf,..
uthfoltm no·
sz~ n~·fstoJd, bo no rrule są
tylko pustosłoM•Itm oktywnl~szych
nądów

ciochoćwar.łd były

.prawnyćlt"porlomenrarzystów~

brrurych w d~mokroryc::n)lch. wolfO'ch lł)'boroch, aqo przyklod~m
jestoslntnf s<}mo....,.lneydenr, kltdy
to posłów z So}łlml Lewicy /HmoluGQJctn~ - tnk ~bronych - szd
XPN,po"posd L..M0ct111JklJroml
pfflnem- ..płatnych zdrqJców, pocholkówROł)i".

ldqc tropem roZilmOwoJi pono
Ie 1,5 mln Polaków- .,.....

posła, 10

Od lei/ku lat, w/ oidM'I~ od tych
rządów .niepodf"JoJdowych",
sir JOrllwym czytelnikiem
prasy. Za komu~ę~ nlaego w/oi(i.
wie ni~ moglem ~1oć. Bo fYiko
lcarmiono nos propoJandq suk~
m!Terru ro co lnnt'J()I Tf'rtu motrty
propagondr totaln(} kirskif Czytam wirc zachlonnłf' wszystko, oo
wpadnie mi w rtkf l MlłosslrJd;y no
glowif'l Wdnoo chodożby nr 36
..Słowa Ludu· z dnia lllutąo!
Trybuno/ KFJnstytueyjrry orzekł
niergodnoJC ustalł)' o f'meryiJirach
z Kon.stytuQq l Cz;ytom l ogarnia
mnie zdumlenfd Zastanawiam sir
nad ta/c4 spmwq: czy "1)', Poloey,
ma"'' nqjglupszy w Europlł!. a moU no Jwif'de nqd, S(}m l Prf'zydtntal No bo }ok zronJml« takl.drobltug", if' OtO fnqHJ SPftioiist6w Z
Ministenrwa Flnansóworru Mlnis-ters~ haq 1 Spraw Soqol'fYdt.
nlf' oglqdqjqc sir no Xon.s(ftuQf,
płodzi okt PffiW'fY, teff niezgodny z
Xon.styrvQq oklzotwlerdzoSrjm Iw
końał podpls!4je ro Prrzydenl RP.
Jokistqdwnlastkl All>o ram na~
ru mant)' satrtych kn(Ynów. albo
saboto.i;yJtów l dywersantów? p,.z~
ddwlntoch, klet:&na.ttPon Pmydent chodzi/ jazcze do szkoły, ~
klodo1f1 byt taki przedmiot, który
nazywał sir .Nauko o Kon.rfYIU·
q1•1 WiteJak to)f'.łt? Czyłby non
Pn:zydtnt nie banlto przykładal
sir do noukll Kilka dni wadnf~.
te/lU Tl)lbunal onekł nlagodnoJć
z wtawq zorzqdzmla mlnlstro fi·
nonsów w sprQ'łfłlle mdytów mierzkaniowydr f l znt:m'u pytonie? Czy
No,jjoiniejs:zo Rzeaypospolita - 10
ptyWarrry jolworlc PaNJ Minlstro?
Cz;y Rzqd JJ/ RPIS(Jm.l Pan ~
dł!nt są ponad prowem?
Xolr,Jna ill[of?tUlr;ja: nie bfdzie
stiQ)ku gennulnąol Z,Otha sir/
.$olidornolt- b(dzif' rozmowlai z

lot

stoł~m

nqdemlniczll'foni~wynlknlel/lf

dzietrty lł)'tÓW't)'WIJC nledobol)l finansowe enVJf'tykl Jpowodowonł!
millordowymi zadlutenlami firm l
pntdstrblorstMI palistwowyd! l tmtl)lckid!, olcrodzioffYC}I porffelil
Zlodzi(je zwff'trzyll dobty inttru, kl6ty motna zrobić na nowych
.me~dnach"l Spnedoć1o to p6ł
«ny - to lepszy bizntJ, onite/l
hond/owoC pi~runą. Podobnle
trentą,jakltzosilkamf dla bnrobotlf)ldll Po oo cukać w lwię/« oo
miuiqc po głodo...,. zasiłek, }del/
motna wypladć go sobl~ z luny
.hunem•J
Czym plocif zo reprqjel- P1ta
(Um). Prosto sprawo: ponlf'WOJ. re-prqjemialymlejsuwlatadl l ().U1956. powinni p/odć spodlwblf'IQ'

Słowo

borców wolą którydt. Ci posłowi~
:ostali-..,.bronl, lączytdpo.łminio
ta .cltwo./6Jno etykl~tkil" jako te
prudd. .rwQ1 ~ wyblero.
B"··· taki~ Z4tnrsi~nie .plot·
nydlzdtqJców,pocholkówRa.JWfskóra d~rpnle.
KYobrotom sobie pono Moczulskl~o szt:fem ruo~ 'tlłą}sko i jeszc::~ z lulrobln~m.

A wlfC dtmokrat.;Jo ltolerant'jtJl
kłlltury
poliryc:znf'j•
prowal Przyklr, te S~m
tDkfm nom wzo~m postaw nitktórych • ...,.broliców narodu". ~
dent R.zecz;ypospoJitt;J Pott L«Jt
WoltsD, kl6ty w piuroiizmie Potskr
wfdzll.norodową,_okrzulo bnlewt:J nogi niech~ ustaw/at-- bfdz.l~
m fol mowlnew Behffdmeunrdowollie.

Pańsrwo
pońsiWO

lt'UDYSL< wCJE$LJCXJ
Grzy.,./kA.,

· Ogólnie
jestwesoło
komuchów! Co prawdo nie zyjejut
wlrlwoJć deydentów z oparatu
UB, ale mamy to to spof11 gromodkrstkretony partyjnych. Zgodnie z
wnioskiem}ednqo z poJ/ów, po opodatkowonlu stkretorzy bylttf
PZPR. tebroioby ztr sporo gro.tta
no te odnkodowonfo za nprqjtl
Zyjqeyd! jencu .pl~~ch" ma"0' kilku - Konia, Jarvufskl, Gitt'f!k, RDkowJkl, Miller... ~ ff/e
w.rpomnt lłł o oalym Stkrnorlade
XC l Bfune Pofltyanyml A tlejtJI
(yc:h mnlt;Jzrych zdcrrlony l.sekre-tar:;yJWw•l Nie mo sprawy Ponle
RedoktOf'Zf' tEM! Pruprowodzić
(y/koto wformleNSID-'JI pnezSrjm,
któl)l t rQdo.łdq odl!flro str na k(ł
mud!adtl
Nqjbardzi(j )f'dnak tdtnenrowol mnie po"'Ysl autora (outorlcl1)
podplsllny AN-KA, który wpu.szao
w molliłY naiwnychi 'hl dna pomoc,
()'m bardzlt:J !IQSfedzka, w noqym
.państwie bnprawia • nie moll być
todnq mlorq stosowana! Z dniem l
stycznia 1991r. wnlowzydeustawoopodotlw dtXhodo~modosób
/lzyanydt, o z dniem 7/utego tqot
roku, poMIOiano Pollt;Jr Skarbową,
czyli Unqd Kontro!{ Skarbowo~.
Wspomniona wtawo stanowi, te
nleodplotne iwfadczmla czy usłu
gi, podlerqjq opodotlcowonlu w",....
sokoJd MfY rynlwwrjl Ide/l Jut·
c::e wdmlemy pod uwogt lnszyrur;X
.donos/de/i skarbowydl", to łatwo
motna lObie -..,.obraził, }ok ta rb·
wlstno sqsiadJca. zo wymalowanie
okltn przn uc:zynfftgQ molaf'Zil s.qsinda, doniafedo UKSispffiWtiZ
głowy/ Prry)dq, wyminzq, WJ~«niq
qodnlez cennikiem wlug l uczynny
sqsfadzoswojedobnserczrosronie
obłolony podatkiem. Gdyby ()'lko
podaleki Ale w takim pnypadku
mo"t))doczynlenlozprzat(Pstwem
podatkowym, o to wlqit sir t sonkt;/ami korno-skarbowymi! Nit z no·
mi tf! nutMty, Bnmnnl Prupro·
.rzom -AN-KA/ Wdodotkv}elteze
propon~sir zolożenie ksiqiJct p<r
trzeb- Q/f'rtl Nitrgadzom sir t tym/
Bo jat to JOro...,. .oorpus ddlctl•
dlo Po/IQI Slcarbowt:JI Dą}"'' sir
wykazać donosicielom 1 ni«h Po-fltja Skarbowa zoprocl(}e no sWOjq
pl'ntft. troplą c nerą/ prust(pCÓW
podatkowych.
Z~itm
/lA-U,~

(nazwisko do wladomoid
"dakt;/1).

Czytelników

STRONA6

SŁOWO

LUDU

NUMER 66

Śladem naszych publikacji Pani Fomalczyk grozi dochodzeniem ~tymonoPQlowym,
min. Janowski zapowiada

coś

odwrotnego.

Sympozjum Cukrownie walczą
"Teatr Byrskich" o przyszłość
W iml~nhl
nopoi.Jkl~

OfJIIniztJtorów

Sympo1jum

DKóf·

• Ttatr

Bynlddł• Mdolłlyrn wyrtuił zas~
r:unl~. z jakim prz~taii.Ś"ł)'
{.SI owo Udu• nr 481/2847) ortykul pL ..SwirtoBynklch•. Autor,~
dokJor Tade~Uz Wiq«k ubolnw~:
.Niest~ty. nie obyło sir be :qrzytu.
Otół. sympoT,JUm o ttatru Byrskldt
zorganizowano ... ba tqo ttall1l,
bn Ttalfil im. bromsJdąo, w którym pruc/d pror:owali. Zaproszo-noj~dyniedyr~ktora Wojd«haBo-ralyitskiqo, króry w'fCZYI Irenie
ByrskidsymboiiClllą ..palfrf1plerwnMstwa •• Doplno int~'"'""Qa uaatniiców sympor,Jum sporo K~lc
zmusi/a organlzator6w do zmiany
programu wdrutlm dniu, a:Jpozwolilo gaśdom na zloi~nl~ wizyly w
teatrze(..)"'.
Gdybym stwl~rd:zil, te *'Yplr
wiedź trd. Wlqt:kajat nl~prawdzi
wo, bylol!yrozo molo. Autorsilisir
na rt:/1~/c.V~. (Ymczasrm ja/qy wyflqdąjq :qola ifłaaq, Szkoda, żr
ff!d. W'tqcrk nie z«hdollch ~raw
dz.it.. Osoblld~ uwaiah'l, żfl wirkszym .zgn:yum·}~st to, że pruz per
IWdtrzydzle.id lot fłlkttokir,osym·
porjum- dJoćł!y w TNtru im. bromsklqo - nie zorranizowat, ani
nie zapiOSilltlm Panl Byrskiq. Nlfl
zrobił tqo równ/d dyrrlcror BoroJyitskiwrrcutiqcPanilff!nie-nko-da, U Jylko symboliczną - .polmr
plef'Mineiwwa •. SympoTjum przygotottyWono od wlfiiU mi~slrcy l nie
robiono tąo w tqjemnle,y. Mogło
ono dojlć. do skutku dzirkl pomocy
m.In. władz mftJsklch l wojawjd:zkidt, prru:ownik6w Ardliwum
Paitstwowqo w Kleloodt, a UJkifl
dztrkl o.wbist~mu zoongaiowaniu
dyff!ktoro RuditskitgO z Tuuru lm.
Uronukiego.
hspołowi
oktorsklnnu lprocownflwm kleifidelero ttaltv pruMono imienne mp,-o.
.t:unia, przyrotowolto r6wnid specja/ftepfo.kary. Z moi/twold spotluJnla sfł z Panfq Byrskq skorzystali
procow'liq t«hnlanl t«~ttv. U~o
pół podobno uaatnfayl w pi'Óbodt.Możemi. Wtqe~kwledlacze-

go wlaśt~i~ wtrdy1 Trudno mi UJ/cU
pojqć ubof~nle z powtHJu broku
w książa ,.Tfltltr Bynfdch •• nklcu
mOMJBrq/lcznąa

wkdą

o

t~tllrze

porzqdkłljqago

Byrskldt w Kid-

CPd!". llwahly ayt~lnlk zauwa.tr
Mz trudu, te właJn(e taki dlarokter
ma wypowinli Jana Pawła GawII/w. Zlrntq ok~i do napisania
takowąobyło w osUJinim t:t.·itrć
WitCZII w XldaJch sporo, mórf to
r6wldd uobić. l lWi. W'tqcd:. Au·

=

1ro~C:w7:t;.;rn::m~t'::.

naly zo konieczne u:zupd niania *'Ypowirtlzl Czaiowa Ml/osza, Jerze.
go Grotowslciąo, ln'fY SltJWiliski(/. JOO/I'fY Rowlk. Bohdana Ko-fWfiowski(fa, Laz1w Mqdzika,
WojdedtaNatansonaiStaltisławc:r

to.Jco- i cJo>ba slusvtifl.

MojqcpowyisultO łlłWldubył
bym wdzifC%101 Panu redaklarowi
zo ramiazcunle tego sprosto!lt'Qnia. (...).

-rur
J. GAWI.II
Sproetowania,nlestety, nie bt-

dzle, bo nie ma czego prostować
w tekśde pt. .Śwlflo Byraklcłl".

Trzeba natomiast sprostować pewne- delikatnie móWląc- przekłamaniawli6ciedyr. Gawlika,ktO

ry sili sit na uaprawiedll'#rlłenie
czego4 czego uaprawledifwlć nie
sposób. Nieprawdą łest, te przez
ponad 30 lat nlktzTMtru im. Z.
.".._

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

klej. Gdyby""'· Gawlik pmoozytał

kslątkt, ktOrą wydał(. Teatr Byrsklch"), to wiedziałby, te w lalach
siedemdziesiątychirena

i Tadeusz

Byrsey przebywali w Kielcach na

z

&pOłkaniu
byłymi uczniami i
wspOłpraoownlkaml.
Powinien
tet wiedzieć. te w 1986 rOku Irena

K

ilialattłustJł=bdlapobbe:aoaJłrownic:twt.tie

"'zawmt. SkonsuitowaDo i ustalooo ~ wuunki
skupu, &łównie~J- Zatt.d.a~ fe punktem wyjłcia ~
dziejrcdni kout kilop'amlcubuod lstymliadoll sierprtia nie mniej nit 5200 zł odpowiednio zwidotrotniona (o-

dr to produlowalWmr bliatD 2 mi.lionJ ton
słodkiqo towaru fOC7Jlie, " rolna minionJUI
zdaWiły li~ kolla)t. Stało lię 10 m.In. z powodu szti.ICln&10 oaraniczenia areału upnw w wielu rt:g:ionac.b b?Ju, ze
wzR<ju na warunki llmOIIferyCUie nie dopisał urod.u,i
(m.in. w południowej części woj. tideckiesc), zmniejszyła

toto.SOrazy)czy!itonabwUówbztałtowałabysięw~n~~~l·

cach2SO tys. zlotyc.b. S\ dodatkowe profity, W'JIIodti, doplfllzatermil:lycSostaw,łnlnSJ)Onitp.

się W}'(b.ino6ć naslnatekocranicz.enianawot.eniaiśrodków
ochronynBtin.Skutek-miniony~tWncukrowniczydało

Stale tłopotJ .. ~to Pienitdu na inwcstyqc:
ałównie tłołOSiezne. ~ z nieb jut zatoóczono, inne

koło półton miliona ton.

~dol994roku.

l Tadeoaz 8yrecy- na zaproszeJak ryslJ.i4~perspetlyWJiqOrOClnythzbior6wi pronie dyrektora Teatru im. htromaklego, Bogdana Augustynlaka- dukcji? Spróbujmy ws~pnie OSl.lCO'Int na podstawie przedprzez wlełe tygodni mleszMli w si~ętorganil.acyjoych,inwestycyjnychikondycjifiDlrl·
sowych
dwóch kielockicb cukrowni - .~ce· w Os·
tym teatrze l pracowali, retyserujllc swoje przedstawienia. Powi- trowcu i .t.ubna" w Karimłcrzy Wielkiej. Wiadomo prze.nien wiedzieć. te w końcu czerw- ciet, te specyfika uprawy i przetwórstwa burakó• cub'l>
ca 1988 roku Irena Byraka ZOOW\J wych W)'ml&:l wczcsnych przyaolOfti'J, ustalenia arcatu
upmr przez WDOWJ z rołnibmi, zapewnienie im kwałifł
była w Teatrze im. Zeromaklego
na tletdzłe byłych aluchaczy kowlnqo materiału siewne&o. kred)'t6• nawozowych, ochrony chemianej i okrełlonycb parancji zb)1U, w tym
Studium Teatralnego
ceny. Watnym elementem s:zacunlów q dCICYIJe Krl,jowej
Na;bardzlej zabolała dyr. GawRadrCukrowniczcj, stymuluJ4cej rozwój branty, któr1 oblika moja wzmianka o zgrzycłe
radowała z udziałem min. roiniclWI Gabriela Janowstieao
spowodowanym
pomlnięcłem
241uteao. Przmlousadę., te" lym roku nie osraniaasi~
Teatru im. 2.eromsklego wprogramie sympoz1um •Teetr Byrsldch". sttuanie areału upn1w, o wszystkim nv.i4 deC)'dowX: rolRzecz nłe wtvm, te na sympozjum nqi cukrown.e. Bilans cukru "krfłu wybnQe. te q pe•
zaproszono dyrekcJf l praoownl- nejego rez.erwy parani~ nie l}'łło pełne zaopatnenje
kOw Teatru lm. 2.eromsklego, ale l'yJlku, ale motliwołć eksportu. Tu llldzieja " docyrJacb
EWG, które wramacb pomocy dla naszycb wschodnich q.
w tym, te ten teatr zignorowano,
siadów motc. właśnie w Polsce, wykupić pewną ilolć nadte nie zaproszono go do wapOIwytek rolnycb p~ je n1 Wsch6d. Miniłler lapracy przy organizowaniu symndwst:t zapowiedział ~aie do powołania, na wzór lal
pozjum, te-owszem- skor:zy1tano z jego zblorOw archiwalnych, przcdwojeMych, Polltieso Monopolu Cukrowniaqo,
UpriWJ i produkcje: przed nieuczci-. kontu·
by~wyałaWfwOŚT,ałew
reocM zqraniczn.t. Pom)'Sł nietłJ, ale wtJ[D samym czasie
programie sympozjum nie wspopani Pomalczy\: od walki z monopolarru zapowiedziała w
mniano o tym choćby jednym etotelewil,i1, te jej u~ ma umiar zbadać,CZJpol.siiecubo
wem, te ta wyatawa powinna być
otwarta w gmachu Teatru im. 2e- wnictwonies~emetod monopotistycznyth. OwoiłtcM:
spojnenia na pewno nie łagodzi trudnej sytuacji. jedynej
romSklego, w ktOrym 8yracy pracowali, te w programie sympoz- nid.ie procperującej jeszcze ptę"%1 poisiiqo przemysiu
spotywczqo...
jum nie zaproponowano gołdom
w~ 1111 własne podwórto lneba odnotowat opty·
spoza Kłek: nawet wfzyty w teatrze Byrsldch, odległym od O$T mistycmc propozy cukrowni .<ąstocic:e" i _t.ubna". W
Ostrowcu
w IJIII retu odslVIiono od OS1lJli<;zcnia iloici uzaledwie o kiłkaset metrOW. Rzecz
wite w tym, te sympoljum o teat- mów z planworami Katdy c:b~tnJ W::t.e z ołciennych worze Byrsklch uoblono lekcewa- jew6dztw, nldomskieao i tamobneskieao, mote taą umoiłlic Teatr lm. leromsklego, bez
ktOrago nie byłoby o czym mOwlć
w OST. Mieliśmy aympozjum o teatrze BynUdch bez tego teatru. Ja

w.me dla zakładu i miasta in'ft:StJCie prowadzi wte
Cukrownia ,.tulma•" KatimienJ Wielbcj. W IJUI roku
zmontoWany będzie DOWJ kocioł" ciepłowni, oo da Jlllf'
tochnoiogitzn4, obnif)' zanicczyszczenic powietna. MontlUe sę tak:te budynet dla Władowqo turbozespołu. Aroodzielnejelehrowniparant~ząalt1.tniemerp
[JtZDC [abrJki, umotliwi spncda1 jej nadwyte:t do sieci
knjowej.Udałosięnatenceluzysbćl0mililrd6•zf~

dyt6w preferencyjnych. Przed sezonem zawarto umowy
awuantujące pełne zaopatrzenie" surowiec,~ się.,
podobnie jat w roku llll.nionym, mnte sprz.odaty nadwytekinnym cukrowniom.1:ebydopisll urodu.J, W 1991 za.
wi6dł,zamiiSip~tJ400-4.SOkwintalitbar.ebn.nolU
~.q
motliwałci eksportu. Podobnie jat " .Cz.ęstocic~ch• tu
tatt.e,pokonsult.IICJICbz.e~ zawodowymi i hodo-

o ~mniej. AJc upas cukrujest

wcami buraków ustalono oricnt.ac)]ne warunb skupu., za.
Sldypłaoeniazasurowiee.

Jest wi~ nid.lc, przemysł cukrowniczy radZI sobie z
kryeysem braku funduszy i pozomej nadprodukcji. Na 7S
zakładów k:J;IJu, tylko 25 małazło się pod finanse-. ,.kres-

q•.

~o pn.emiany wtasootciowc. Niektóre cutf'01mie~p.artne1Ówtasraniq,inoe"Unp."Lubtin"
«1 • .,.""..... (....,....;.,.;.;.-)ąjut .... bml
sbrbupańłl.wa.Ooprywat}'ZIC;ji 'llt~,.łc-ietq"'pf'ZJ'IO

cbroru.:eto

towuje si~ Cukrownia ..,Czę:stocice". AJe to ellp MtoPny,
czas. cb)'ba jut niedłUJO. Wietq
d11 branty 14 W::t.e banki cukrownictll'L Ozialr,A
tny- w Lublinie, Poznaniu i Wrootawiu, cutrownicą ich
udriałoWCI.IIli., l1liJ4 szanse na prutamanic bariery km:lytó•nainwestJfje, rozwój bodowti i przetwórstwa. obn~
nie kosztów produtqi a~ i loWinl. Optymizm" tak ..t-

na konkrely przyjdzie
~

oejdziodziniepru:mysłurolnqo,płynięciepodprtd*l
nycb narzebń i niCmotnoki dlie mnse.

WLADYSLAW GRABKA

Potrzebny od zaraz

łagodnie oazwalem to .zgrzytem•, naukowcy spoza Kielc (np.

prof. dr hab. Anna Kułigowska
Korzenlewska z waraz.awskleJ
PNST) utywall doeadniejazego
określenia : skandal. Oyr. GawlikO\IIII zaietało na .pomocy władz

więc

miejskich
- -do
·
.
widocznie ldoszedł
przekona-

nia, te

współpraca

z Teatrem im.

Zeromsklego jest 1m1 Już nlepo-

lnebna.
i )eszcza o kslątce •Teatr Byrs·
klch•, w ktOref .obronie" stanął
dyr. Gawlik, lakłakbyautorłd tego
opracowania potn:ebowały adwokata.bosamenleumlejąpłsać.

Najzabawnlejsze,

te dyr. Gawlik

tt kalątkt wydał, ale jej nie przeczytał. Wspomniałem w kilku alowach, te brakuje mi w niej szldcu
monograficznego porządkujące
go wledzt o teatrze Byrsklch
wKlełcach.

Dyr. Gawlik .nie połmuje" tego
.ubolewania", bo .zauwatyt bez
trudu•, te tald charakłer ma wy.
powledt Jana Pawła Gawlika. Autorki opracowania zupełnie aluamie umieścłty wypowłedt J . P.
Gawlika w rozdziale .Wspomnienia, refteQie•.
A wspominki, refleksje l włelkie

nazwiskanie--jakChCe tego dyr. Gawlik- rzetetneJ naukowej, monografk:znej
pracy o teatrze Bynkłch, o czym
uesztą mOwiło sJę wiele podczas
sympozjum, za zorganizowanie
ktOrego - mJmo wspomnianych
ucłtybleń - dyrełdorovtl Gewtikowf naletą sit etowe. UZJ'IIInla.

Detektyw ubezpieczeniowy
Do ,t.dn.go z prywetnych
akMopówwwoj. rtdom8klm wła

__

milU U, złodzieje. Wła6dciel wylOko oceni .u.ty. Ałlt je iedn.k
dokładnie wyliczyć potrzebnil
byt• ~ przychodów l roz-

c:hodów.Obzuje""·'"'""'"
zglnfł•· Dlłlcz:ego?
Tekłe filkły nie

..........

NJ .1-.zcza

podsteWf1doosbrżeniewła6cł
deie .t'ingow8.nie kredzłe;ły,

o

•• motM

budDć ~łcl,

ubezpiec:unlowyc:łt..

Bo l po co

-jei<JM-u..-tv?

Inne przykłady:
• Wkrótce po ubezpieczeniu
gospodarstwa rołnego płooą w
nim trzy zabudowania. Nie naraz. Jedno po drugim, w kilku
dołowych

odstępach.

Przypa-

dek ery wyjątkowa złośliwość
podpalaczy?
• Właśclcłel ubezpieczył budynki w dwOch odrtbnych fir·

mach.

Zdarzył ~

chcłal,

te na oględzinach spalo-

nego

maSąttw

potar. Pech

spotkało

alt

dwOch llkwidatorOwszkOd. Gdyby nie ten Incydent, obłe firmy
wypłaciłyby
odszkodowania.
łączna

suma przewytaeytawartość zniszczonych budynków, co jest z kolei sprzeczne z prawem. (Jedynie ubezpłe
czenia doC;ycz.qce ~ i zdrowia. jako dób< nlewymlemych,

Ich
by

alt

w

mogą
powłełaC. Natomiast
odnlesłenlu do rnajątiw obowią

zufe zasada. !t na ubezpieczeniu

nie motna zarabiać) .

T•kie wycie run.. powtarz~~M
aitcotaZCZfłdei. S.rdzo radko}edn.krnołna~udowodnltl
alda~

)H:o oszustwa.

NawetjetJI sprawa trafia do prokuratury lub sądu, przedstawiciele firm ubezpieczeniowych nie
chcą

podawać

szczegOłOw.

!adnych nazwisk, adrasów.
-Do czego by to doszło, gdybyśmy w katdym kfiende upatrywali naciągacza - powlada
'MelllłWII Stfpień, dyrektor . .
ctorn.kieł

,.WEST'Y". - WrfiCZ

przeciwnie, musi on wiedzieć, te
traktujemy go powatnle, z zachowankłm pełnej dyskrecji. Nie
znaczy to jednak. te bagatelizujemy problem oszustw ubezpieczeniowych.
Jakie Jest k;h tło - matna sit
domyłlać.Wie/oooćbprobowa

ło prowadzJć wtuny Interes.
Ktoś komu się nie powiodło, a
c1ąt,ą nad nim jeszcze np. bankowe kredyty, czy Inne zobowią
zania, szuka łatwych rozwiązań.

Tyrnbardziej,terozbity,nawieie

firm, ubezplec:zen6owy rynek
sprzyJa naciągaczom. Nie uda
alt w PZU, .warcie" czy .Wetcle", ld:Ve do .Pollay" lub .Hea111". Ubezpieczeniowcy unikaJą
takich osobnłkOw na wszelkie
apoaoby. DVękl wzajemnym
kontaktom radomsldch lłrm l wydatnej !X)mocy policji opracowano .czarną listę". W ,.Weście•
Out po pół roku pracy radom-

skiego oddzla/u) znalazło alf na
niej około 20 nazwisk (nazw lnstytucji1). Nawetje$Jiztakimlosobaml zostanie podpłaana polisa,
patrzećsię im będzleuwatnle na

'"""·
S.

też Inne metody~

W uldod w.rto6cl ubezpieczal apoeobów jego
ochrony
ste'wkl
c:zenłowei prewencji.
nołcł

MSIO

rnaMt~~:u

zmien.. ..

lkłedek.. Jełłl ryzyko Je-l zbyt
duM rosNil OM t8k bllrdzo, te
kHent głfboko sit ned nimi zutonowł.

W Warszawie, gdzłe było Jut
podobno kilka prOb podpalenia
hurtowni przez właścicieli, towarzystwa asekuracyjne podejmuJą nawet ochronę szczegOinie
cennych obiektów. Tamtejsza
.weata• zatrudnia 4 detektywów
ubezpieczeniowych, ktOrzy w
razie potrzeby obserwują takie
placOwkf.
Wewszyddch ftnNCh ~
,t.dMk celowołt zatrudnilln&.
ut 41
dow»ch
detekty-

-·

w.wer6c:W' mytll . . o .two-

runlu t.klego. co neJmniti 3-o-

IObowego a.połu od 1 INII'Ca
br. łU raziezatrudnlalałf tu jed-

nego .człowleU do ..... ~
cja&nyc:h", •Ie od m11rca m11 to
byt zorpnłzoowMny z:.p6ł wypouiony w odPDW*tnie ~

-

WOJaECH SZCZEPAŃSKI

NUMER 66

St.OWO LUDU

STRONA 8

Wyiml Szkoła Inżynierska proponuje

Radom lub Ałma-Ata
mies.,

(53)
na wiedziała tak wno,jak brewka blond, 1e to nie pijany Jusol
otyjego pedzia. Głołno bylo o tym w Ousseldor1ie. Znany
bil.nesman i many polityk UWiej partii, ttćrqo znaleziono w
16thnpijanymjusolern. Tylkotejugol by! tywy, asz:wabit martwy. Pijanyi ty.
wyjugai miał,...lapicrewolwer,ał:ZWibikdzJUr•wletdu.szku. Tab wiaciornc:8t
tostarb i ona naiwnie ~lata, te alronsi.kowi toW)'Slatt:Zy. Nie wiedziała, te al·
ronsik nie natre si~ aiady. Alfoolit powiedział, o tey, mata, jcstd arz.eczn.\
dziewayną, tak lf2.l'lCUl4. te at mnie podoieciłał, wi~ musisz wylk.OCZ)t z
~tea.ek, a jat je nalotysl., pójdziesz do swego &lioluteao nan.eaonego i powiesz, tejemu tet by pasowało, tebybył IJ"UC'l.llY. Bo &lina, malutka, jest po to,
teby j4 urabia!,j&k. ciwo.l ona mott nawet nic za bardw wiedziała, co robi, ona
tbwydla za 10, co miała pod ręą, a miała aturat trymało~ popielni~ tl"l.tPI!ł>'
łaso w łeb i wybiegła. Alronsi.t naJpierw padli uocb~ zakrwawił dywan, aleidy
dOIJUldl do siebie, nuobił WfZI!.ku. Nie mogłam uthwać , te nie 91~ paez
drzwi, w których :wniast dechjest szyba. W3Zfltkolłycba!. MU5iałamsiQzwleez
wyra, choć pora dla tosoł z moim mwodem rac:z.cj do spania, jeszcze nie odi11J·
biooopobudki z wiety mariackiej. Zwtokłamsi~i c:hoć nie spałamjut od JO(Wny,
bo oni nle rozmawiali su:pi.Cm, udałam, te nic nie Yńem, nic nie ałyszałam, udaJam t.akązaspan4. teatnieprzytomn~ Jat SiQ c:hcebt, nic nafety si~ pn.echWll·
l~ swoją wiedzą, łapsiku. Nalej mi jeszcze.. No,okr~lam mu głow~ ~ikiem,
ale jemu 10 l(lwno pomogło, musiało mu nietle dudnić we łbie. &koro popełnił
taki błąd. Suasznie pnemebloWllło musi~ pod. sufitem, storo zadzwonił do awojeao byteaowspólnita i kumpla. Doszeryf"atcao miasta. Zalimiewał si~.&dY mó·
wił, te wie.. Pytał, &dziesi~ podziała forsa, bo o ile on wie, 10 temu pedziowi ktoł

O

zabił

bucbnąłt.luczod~fuitenlnołwyprowadz.iłucjrutrzyJalyłiQCYmarekijakief

drobiazgi, które warte byty wcale nie mniej, nit ta otnu:tasum.ka.l powiedział, te
nie byłoby naJgorzej, Jdyby popdal i. Dopiero jak polotył Jluchawk~, coś mu za.
Jwitało we !bit, te motel być z tego jakał nieprzyjemnaić, bo bzal mi~ do
swojej wielkiej suty, sc:We trzymał smokingi l !'rak, bo lo był alfoosik z powoła
nia, i kazał mi uwatać na W!Z)'StkO, ajak by Co, to tnyczct. Niezły idiota, co? No i
nie upłyn~lo pi ;f minut, jat pqjawilli~ szeryf,teby popdać. Spytał si~ grzccznołdowo, kto mu takptz)'bąblił•&ł~i aJronsikpocbwaliłsi~ klOidbczego.l
szeryfspytał,czym mu tl.t.pttybąblilaich wspólnaniqdyhila robocuialronsik
pochwalił si~ równi et. Apotemjut nic nie musiał mówić. Ję.knąłtylko, aja mię-
dzy tymi smokinpmi l frakiem Iłyszałam t~pe uderunia. Dwa. mot.e trzy. Al·
ronsitprz.cstałjęcz.cć. Nicmusz;ci tiumacz)t, te ani mi wJłowieDłwilalamyśl,
tebywylett z tq szafy. Wrosłam w ten kelnerski strój i nawetjakby szeryfotworzył szaf~ to nie odrótnilby mnie od smoldlliU- Słyszałam tylko, te c:oś zabiera z
biurt&,aJdyzamknęiy s.i~ zanim drZwi, odczekałam minut~ ijut mnie nie było w
tymzasranym mieszkanku. Zdołalam tylko zauwat)t, te aJronsik nie ma na palcu
sranetu. A potem dowiedziałam sił z prasy,tc ta głupia mata sama załosila sił na
komend~ gdy roznioslo si~ po micłcie, 1e utłucwoo alfonsika i te policrjajest na
Uopie. Ona pewnie uwierzyła w um uop i nie chciała, teby narzeczony przys:zcdl
jlj arC!IZiować. Pewnie bardzo się. zdziwiła, gdy tttaleziono u nJej w mieszUn/u
drobi..azainal~doalfonsi.k.a.

ltnyty, powstal tylko czerwony ekran aoi wydawało mu sl~ te przyblita si~jat OlfOtM)', czerwony pJ,jlj.i..

Słońce jutskryto się. za ramionami

flłCZ.ki

- l co, łapsie?Zasłutytam na ll81lwn'4 s:z.kłaoeczk~ wódki?Co ~tak palrz)Tz?
Ja bączku od dzisiaJ zaczynam t}t.lut nitoso nieobchodzi Lande i jego tajemni·
ca.Słyszysz,lapsie?
Słyszał. l słyszał sMij czerwony, obcy &łoi:
- Dlacz.ego mi to powiedziald1
- Dob"' pytanie. lap5iku. Takie jak ja niczego nie robią bezinteresownie.
~d:f: mi MalegoDolara,lapsiku.Mytlałam,tcKrymalctmipomote. Kryształek od p,aru dni bardul śmierdział ro(l4. cboć s~ z tym nie zdradzał, aleja mam
dobryw~b. Kiedyś letałam w t.ałuty wódki nastolei on pcwnlero}'ilał, tejestem
ślepa i głucha. Wyjął z.kieszenJ barmooijk~. przcwiązafl.łJUmk4. lal.ljnonnaln4
gumkij i upewniam ci~ ole była to bannonijb. siana.
Razjeszcze przypomniał sobie wyleni.ałeao szcz.urb.,... bereciku, jak stoi nad
świetymi grobami w k:wa1en.e bez pn.wazabudowy i patny na tearoby ,jakby widział w nich c:oś więleej, nit tylko nikomu nJepotn.ebne r:włoki.
Udało musi~ wrcsuie podoi~. Pruszedł przez.smu&Q tsię::t;ycowqo blasku
i zobaczył na 1tołiku., obok &łowy Ksi~icUi, pnewróconlj butel.k~. Zl,jruł pod
stolik i razjcszcuobcjrz.ałjej odaloni~te nosi. Odruchowo rozejrz.at się. za stromymi butami. I wtedy ujrz.ał w kącie bulelki, srebrf.4ce si~ Ui~ blaskiem NieweWSl)'llkicb była~ W kiltu malu.łwod~ minenlf14, Przyłotył
szyjkę. do atolita i ucleneniem dłoni zerwał kapsel. Głowa Ksi~ podJkoczyła pakownie i Ksił=fniczb wymamrotała c:oł pod nosem, ale nie usilowal
z.rozumiet, co. Pnymkn.ąl oczy i pił~ z.ros:zooym mrokiem wod~ A
gdyo.tworzyłje, z.oba:eyl ksi~ pejzatpobów i prxypomoialsobie, po co
tu~ pozostał. Spojru.ł na zepret. Zblif.ała ~ pierw:sza.. Smrpoął Ksi~iczt~
• za rami.Q. Nie uniosłl&towy. Spali. pocbrapujljC cicho.
,
Podszcdł do metalowej szafki, otworzył drzwiczl:i imalazł łopat~ l~ A

gdyW}'CbodJ:ił,llł.lllllalłwldeazeniupatti.

Mrok rout~pował liQ ~. pnesi~ zapacbem ziemi l rosy. K.rzyte
ramiona wrońwietłooetsi~bl.ukiem niebo.
Zatrzymał li!' przy &fObie. oa tt6rym bielała tabliczka i przypoml.oała I&Sp0ko-

wyc:iQały

jo04,śnietnątwan.. Przeczytał: NN,zmarłtrqicz.nie..l pomytlał,tekiedyś lnoł

mate cbcict u,jrut do teco p-obu, nim minie dwadzieścia lat, by li~ przekonlł ,
kimbyłtenNN,alcnapewnoni.ktnietJedzjezaglljdaidogobu~ooariuszkiz

domu starców. Bo i po co? JjcśU kt~ byt tu wczefniq, musiał royślef lak samo, no
bo nie motna pa.ecicż inaczej.
Odszedł odcrobu NN i prąstanljłtnZ)'czaroej tabliczc:ezbiałymi lil.tn.mi. W
świetle Di~podobnebyly dobielej\')'Ch kołci, utładl,jącycbsi~ w informaQf: Aniela Zioło, tyta lat 88, pokójjej duszy. Pochylił si~ i z.dj~ W)'SUSZ.Oil4 ~
zankę.sotdritów. Za.szelcścituucbojak wyacbni~ty pergamin.. Połotytj4 n&Sij·
siedni.roarob!e. A potem wbił łopatę. w piasek zmieszany z &liną. Weszła bez oporu, a kiedyodrzuciłzoiejzie~ na Yfilgotnejstali zalśnilomalOwoświatlo is.i~

-

(cda)

Za klłb
w ")1:1;zych uculnlacb rozpoczale się q:zaaiaaqjna
cof1CZb. W n.dollt5k1ej WSI c:bętlli IDOIII u b lept: Aię o pnyjęde u .",_
działy: ekoDOIDic:mJ' (z kkntnkle• elr.onolllllia), DWeńaJoDdlwstwal ledlnologU obnb (z kleflllli:lem technolocfa cbemlcma), meclauicmy (z tlenmklem medwllbl budowaiDIISJ:1Il, .,-c:bowanle technk:r.ae,łb:yJta. - tematyb, wytbołi'Uie ftzyc:me), łralllipOrtu (zklerualdem eldtrulec:halb).
Przyj~cie kandydatów na I rok
studiów nastąpi po pomyślnym
przebmi~ciu przez sprawdzian
kwalifikacyjny. O kolejności przyj~ zadecyduje liczba uzyskanych
punktów. TenRia sprawdziaDu us-taloao: dla zQ.Mcyth a• studil

dzienne-ut Upca 1992r.,ustudla zaocme - 8 wn.dala..
W przypadku, gdy liczba kandydatów na dany t.ieruoek nie
przekroczy limitu miejsc okreś lo
nego przez Rad~ Wydziału, lub
przekroczy go nie więcej nil. o lO
proc.. rektor mo1e podjąć decy?ję.
o pnyj~ciu wszystk.icb tandyda·
tó w bez pneprowadzania spraw-

dzianu ltwalif!łacyjnego. Do tej
pory taden z wydziałów uczelni
nie określił limitu.
Studla DOCl.ft na wszrstkkb
kleruabcll. z wńa&ttlem pecłqo
gk::mydl: (pneznaczonych dla absolwentów studiów oa.uayciel·
st.ich)--. częśdowo odpłalDe. W roku Wllłemkkłm 1991/n opłata za
jedes semestr WJDosl l .S mlD zł.
WSI prowadzi równietrekruta·
tj~ na studia zagraniczne (wyhiCZnie kierunki techniczne). Ubiegać
si~ o pnyj~cie oa. nie moaą kandydaci uzyst.ujący w szkole średniej
bardzo dobre i dobre wyn..it.i w
nauce. Eaza,minyodbędą się. l lip-

u...,..

Do Modlisz.ewic przyjechało 20
intynierów i I.Cchników rolnictwa oraz Viłałdciele gospodaniw rolnych.
Uczyć się. ~ martetinau i poznawa!zasadypneds.i~biorczołciw&os

podarstwach.. Pol9cy rachowcy zapo-

Wygrał

znają ich m.in. z problemami ocptu·
ucji indywidualnych &ospodantw
rolnych, przetwórKWil rołno--Jpo
tywczego, produkc;ji rałlinnej i zwie·
rz.ę.cej. W proaramle szkolenia przewidziano takte wyjazdy do dobrych
ppoda:n:tw chlopsldcb na Kielccczytnie, ZWJedzan.ie naszeao reaianu
oraz wydeczki do Kratowa, Warsza-

wyl~ochow}'.

Wszystkie koszty zwi4zane :te
Woleniem i pobytem Polak6wz Ut·
wy ponosi Swl~totnyska Fundacja.
(ew)

J eny Boroń

Konkurs w "Polmo-SHL"
Ow6cłt pracownik6w Fabryki Samocbod6w Spccjatizowanycb ,.Pol·
mo-SHL• w Kielcach rywalizowało
wkonkursienutanowiskodyre.ktora
przedsi~bior5twa. Pięcioosobowa komisja tonkursowa szczegółowo za·

poznała Sięl Z lylwetUmi"" tandyda-

Nożem

tów, wysłuchałarelacji procn.mowej,
zapoznała się: z przedstawionymi
koncepcjamirozwojuprzedsi~biorst·

wa. K~a konkunoTi& uznata., te
ciekawsze propozycje prezentuje dotycbczalowy dyrektor FSS .PołmoSHL• int. Jerzy Boroń.
(bis)

w twarz

W ponlectzialełi: po

Konkurs
"Poznaj
świaf' 47

połudnJa,

ou terenie

bok bloku młeszblnego
szpitala w Krydm.owltaeh., liilody
męl.clyzu zutt.kowal Zofię M.
Była godz. 15.20, gdy na wracajęcą z pracy Zofię M. napadł ot.
28-letnimę.tczyzna. Odtiąłjej note m torebkQ. Gdy zaczęła bzyczet, zadał tios w twan. Ranna
została

pnewiezi.ona do szpitala
przy ul. Tocbtermana w Radomiu.
Na razie nie ustalono, kto był
spn.wcę rozboju. Postępowan.ie
prowadzi KRP w Radomiu. (w.s.)

Nie marnuj szansy
Jut trzy telewizory kolorowe
"pbilips'" i dwa magnetowidy tej
samej fumy, a latie kilka zegarków i kiltanaście zesta:wów do kawy wylosowali mieszkańcy województw kieleckiego i radomskiego w loterii ,.Bł~kitna". A do wygrania pozostąje jeszcze kilt.adzie·
siąt
sarnocbodów osobowych
., volkswagen'" i ,.łada samara•, odtwanacze wideo, spnęt turystyczoy i gospodarstwa domowego.
Nie marnuj szansy i wstąp na
najblitszą poczt~. Jeden los kosztuje zaledwie pięć tysi9C)' złotych.

~(wB~).aeoJocis,

cospo4ub zasobami wCHIDyml l
aatomatyc:me systemy sterowub
(w Ałma-Acie), ebi!IOU.Q. samoJolów l słłnl.tów (w Kijowie).
(<a}

Francuzi
w "Starze"
Wczo~ przybyta

do ZakStaracbowicldch

ladów

"Star" SA delegada koncernu "Renault" z wicedyrekto-

rem ds. kontaktów zagnm.icznycb Jacques HenriqueL
Goście

francuscy podczas

dwudniowego pobytu zapoznająsię z wyposażeniem technicznym i stosowanymi w
fabryce technologiami wytwarzania. Odwiedzą tet filie

fabryki, które lcilka miesięcy
temu się usamodzielniły .

Rozmowy będą dotyczyly
warunków
ewentualnej
współpracy

techniczno-ekonomicznej. W piątek mają
być kontynuowane w Ministerstwie
Przekształceń
Własnościowych .
(mb)

ne dziesięć t.olejoycb kuponów
tonkursowych (od nr 41 do 50),
wpisze w nie prawidłowe odpowiedzi i prześle do,. Wojatera•,to

Wspólnie z kieleckim Biurem
'1'11tystycm}"lll .,Wojdtr'" (llL
Buczb SS, teł. 518-36) przygot_o.

__- -·-_

będzie miał sz.aDS9 wylosować.
I )hlt...,..slę _ _ _
bt::zplataa&.,-deałl:ę~!

waliśmyseriękonkursówzezna

l.-q,kllnwrebl42t.s-•Attwy~-

miast i majów, do których ta firma organizuje wy.
cieczki i wczasy. Trzeba prawidłowo odpowiedzieł na podane

1łollłaz~tWęitt.bl!

jomoici

nitcj trzy pytania,

wypeł~

ku-

pon

W "Błękitnej"

prłtarawo (studia w Moskwie), llllkrotl:ektronlb (w Pn.d::te), lllłkrvdeklnlllłb l ł.ttformaty
b(wBudspazde), ~dac:be

diowa.,

'

Polacy z Litwy
na Kielecczy:źnie
S'lflętotnyska Fundada Rozwoju Orpmzac;ll Go!podm:zyth Roinitów z siedzi~ w Modllszewłcath
w porozumienl• ze Zwill,z.fdem Polaków na Lltwłe mrpnb:ewałs 4ty&od.Dioweszkolenled.laPolakówz

ca br. ~ miały charakter połę
aonego testu, obejmująceso malematykę, fizyk~ oraz wybrany jt;zyt obcy. Dokumenty, czyli kwestionariuszosobowyz określeniem
t.ierunt.u i wybranego kraju, zaś.
wiadczenie o 5tanie zdrowia, świa
dectwo dojrzałości i lny rotografie, powinny zostać prteSłane do
Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej WSI, w terminie do 15 maja br.
W wybzle propoaowuyda tie.nlnków malalJy llę a.ia.: prvjelr.towsale l blldows kopałA.~ ra-

konkursowy i przesilE go
pod adresem BT ..Wojder"",

(l5-S0211ek<, oi.Bucduo55},
by~ udział w losowaniu nagród
- lrl.edl a!nkc:yjaydl. l wutokioWJc::b ~ Termin nadsyłania

kuponów upływa
potygodni u od daty dzisiejszego
wypełnionych

konkursu. Uwap:jeśli kt.a§ zbie-

,.. ..

.... - tt.l)t""i
. ińBWdtskWalięzwiell:wy-

-----"l'..... ...
........... _

3)J.. ...,.. .. _

..... , . .

..... lal_•

z 4 IDUat wyłno..U: Aua
Kal (Kielce os. Na Stoku), HNO-

Jwisł"

n.łl Nawara (Tumlin - Wykień),
Uz:bb.w aeq,tlr.oftki (Szydło
wiec, ul. Zamkowa) i otrzymają
je pocztą.
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regionu

Oluaon. wp~lua ..wiała
• - • jot suaa pan się ,......

*11< ..... -

ta doł)'ay - o

STRONA 9

St.OWO LUDU

NUMER 66

.....w.U..,.
ar- ~ Jd

~-zkorulak4w,ałetd-wco

a.lekl6n;r ~tpl_.- pozostałydl apnw. MI-o &o. Zllpoc.mbowaale . . kwai1111Wy zaałało w 01taUU. rob o około 35 pnKHt.
Tak twierdzi Boadu Szosta.t,
zast~pca dyrektora Radomskiego
Pnedsi~biorstwa
Nasiennego
• Centrala Nasienna•. Ta, niekorzystna równie! dla przedsiębior
stw., sytuacja nie zniechęca .eNdo podtnytnyWania kontraktów z
rolnik.ami, którzy posiedli umie..
,KI.nc:l!tć ptt)'JOIOwania dobreJO
moteriału siewneao. Z.cbowano
równietumknię;te rejony upnwy
ZJemniab-sadzeniaU..
Działoloo6ć firmy - w uo.ce o
fii\lllJC - jest rozueruna. Rodomska centrala z.Ąimlije si~ rozprowadzaniem nic tylko nasion

Z regionu

Nasiona już w sklepach

Co posiejesz, to zbierzesz
zbót i ziemniaków-sadzeniaków,
ale równiet warzyw, nawozów i
do chemicznego zwal·
czania chorób, chwastów i szkod·
ników.Mat.atie10sklep6wzartykułami rolno-przemysłowymi .
- Dystrybucję prowadzimy popn:ezswojeoddziaływ: Radomiu,
Lipsku. Dty, Kozienicach, Biało
brzeauh i Przysu!2.e, GS oru 4S
własnych punktów urucbamla·
nyc.h sezonowo- mówi B.Sz.ostak.

środków

- Na IGOłl wio5eaa1 pn;yaotowalliaQ' JOG IOa kwaJlłlkOW'DJdl Dl!·
. . owsa, 160 , •• ~ 250
t.- f'$IHk1 jard, • tyla lJO..,......

nasion tra.w, I'Oiilin pastewnych i
warz.yw.Nickt6repunktysprzedaty, jak np. prowadzone przez Rejonow• Spółdzielnię .os• w
Szydłowcu został)ljut: ZIIOpatn:one w nasiona, inne- w tym własn e
.sezonowe - bę:d4 uzupełnione w
połowie lutego.
Ceny nasion siewnych, co zro..
zumiałe, q wytsze od konsumpcyjnych. Alt niewiele. Dla przy·
kładu: kwilital psu>aky trOEI!hQe

aa IDO-IGS tys. :d.
wzPę4aJe ałstrłdl

Mtado•

tropneoewej, 5I teD f!lftOQ-b ja-

4ziętrł

felO CifU 1,5~ ,.. - - · ·
Uw. Mamy równiet spon:; iloki

PMtępa

z tzw. fiLaduma

BJoiopc:zaep.
(woJ)

jutvealiz.owałyswojez.adania .

lokalnqo. Za.kłalb słę, ie wrnlesie

b~ U=-~ej

1

ziemi nie bardzo si~ opłaca - mówi J67Jef
Nlewadzia. kierownik JOSpOCI.an.
twa rolnCJO.- Jednak nie byłbym
rol.n.ikiem. adybym pozwolił oa
odłO&owanie
choćby lkrawka
ziemi.
Co RSP tnlci na uprawie ziemi,
odrabia na hodowli i przetwórstwie. W chlewni- jak za dawnych
czaJ6w- wci1tjest komplet zwief24L Około 500 łwill, w tym prze.
de wszystkim tuczniki. Traf~
one pod o6t we własoej ubojni. A
Diebawem prutwonone zostłn.\
na wę;<Jliny. RSP bulbde bowłe•
aas&blę, wk&"':fjllłjaieUI

ter•

. .ma prryaotowK
"zwycuJaej",

kłlocnm6w

.,s:ąnko•ef', Itp.
Wyroby te ęnethwane bęiłll (111Dk\,1 alt cdDe bub:lt:j) we włamytb
sklepach - mlęSDJIIII spof;rw"CIJIIL
Sp6łdzielnla w Jastnęblu zorpnlzonb się pned lity u puntKb
prz.ebzaa.yda Wc:zebliej przex rol-

w za.mln za renty l emerytu-

ry. 33 a:łonkOw wniosło do wspóllteiO . . .tka jedfllle adzialt n-

W połowie Jat lie4ea!lłdesi:Wcb bploao 75 ... zlea1.

IIUIOWe..

Pezosblle dzledawłoae lll!i od p:dIIY· Czy teru~ dtętDJ do~
Nebraala?
PranJuMIH:ajestspokojny.
Powiada. it mało kto obecnie
kwapi się do uprawy piasków.
R6Willd Rada Gaiay l w6jt ąrzy

muaalneco. w tym - mleszkd ko-

muaalayc::b (na wlasnościowe).
WzroSJl4o tdpod.al.ki: drocowr l od
o56b lb:yc::mych.
(w.s.}

Konkurencja dla GS
W pdnle KD....U. strot\Qyły się
defillltywtie kłopoty z uopatneJOdsUwowe utyludy ąo
~ae. Obok: sklepów prowadzoaychpn:ezGSzR.odomiapowsu.M prywatne. R6wnid: - przetwórnie. W Romanowie p1eczywo

Hie

francuski e wypieka prywatna piekarnia, w Mlodocinie natomiast
powslała ubojnia i masarnia. Pny
nichuśotwanosklcpfumowy. W
KoLarWieach budUJe si~ podobny

realbowaae Sil w pWUe Orońsb. W sa·
mym Orońsku rozbudowuje się!
szkołę . Niebawem przybę:d• dwie
nowe sale i pomieszczenia dla
przedszkola. W Guzowie natomiast wznoszony jest dom nauczyciela. Pierwszy obiekt buduje
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych z Kosow-. dru&i - pry·
walny pnedsię!biorca z Radomia.

ułlod.

(woj)

(woj)

Kozienice

Nowy szef
prokuratury
Od piei'WSZCJo marca do peł
nieniafunkcji prokuratora rejonoweao w Kozienicach został powołany Taftuz Aa4nejaak.
(w .s.)

Znęcał się

nad rodziną

"Najlepszy" tatuś
Lista.a.rie-6., W)'SUll'aQ)'cb pod
aclresem J!Hetnłqo lkmanb Z.
jest bnponlij!!Q. Moralat l flzyane
męcude lłę nad rodz.ID4o
kndzle:łle drvbłu, kradziele

IJeme
• wt.maniem, podtrpnle małoletnkb
dDed do kmtrle:f;r, at wresuit palt aa 14-ietnlej ~rtt.
Bernard Z., mies:dĄj4cy z toną
i dziewię;clorxiem dzieci, od lat
nie był ani czułym m~tcm, ani
dobrym ojcem. Po pijanemu znę
cał ~ nad rodz.in4- Bił ton~. bił
dzieci. Jeden z jeao syn6w, po
dotkliwym pobiciu, uciekł z domu
i uktywał si~.lnni synowie, w obawie przed agresywnym :zachowaniem tatusia, ~ nocowali w
lesie. Bernard Z., gdyzabrakło mu

pieni~y na wódkę!, nakłaniał
swoje potomstwo do kradziety
drobiu, biea~•ceao po podwórkach sąsiadów. 3 łutego 1990 r.
Bemard z., srotllc 14-ltlniej córce pobiciem, zmUJilją, by poszła z
nim trajć drób. W lesie tatuś przewrócił dziewczynkę; na ziemię, za·
cząi.M,bić potwanyidu~,anas
tępnie odbył z ni4 stosunek.

s.fi lejODOWJ W P'l:zyuasze JbzaiBentanbll.. .. ~karę 5 ...
fOZbawluia wołllołd ł 800 tys. :d
&Q1W111. Orzekł td karę lllotbtko"11 - J(łl:blwit:tde ".w rMz:kłeb

trldlaa 10 lat. Wyrok alejest paWODMCaJ.

(alb)

Jolo-Sp61oblelalabo-

*• pnnnid lwa lkk11 w •·
JQaJastnęłlia, . . IH~
tępa~~ Radę łleazyao--. (Jcd~

jak do tej pory w gminie).

(woj)

Dża

Filia Kupców Polskich
St~

tów.Zamiastrozmawiaćosobnoz

Kape6w Polskicll Zllmierza po•olat
w IH;y sw6j oddział. Bardzo przy·
cbylne tej inic;jatywie ą wladze
miasta. Filia stowanyszenia mogłaby aawet znaldt schronienie
w budynku Urzedu Miasta i Gminy. Z punktu widzenia interaów
władz. Iłty, powołanie :uzeszenia
kupców oszcz~ wielu kłopo-

katdymprzedstawicielem kupieckiego rzemiosła w gminie, ~e
motna 'N5Z)'Stł.ie kwestie om6wE

Rado-*ie

ftrWlSOwc

sprudatJ'

ąltrezpalJulydl fudusą,

..t:rakowskłt;J",

llłkOw

Orońsko

Dwłe .. wutytjeoiwbtowe,

~

nadzieje.

Kowala

Skromnie •ie• "
w oświaci e

Interesy
na piaskach
DOstek Ukw&dowanych l posladaSOO
Uzlead. Aletylko 50 ba ,.czw6rld'".
ReszialolfUIJty~- .. p~l-

OD Jl,Smldzl.
Debatę budfetowt poprzedzaj• konsult.a.cje proJektu w komisjach problemowych. Jut teraz
jednak wiadomo z czym władze

miasta i aminy

N~wltk.v.e wpływy plaalije Jię
azylb~ ze
~11tku ko-

W

(woj)

bę4lzJe

Pieniądz rządzi gminą
Na 25 ~ phunde się ~ę
Rad,r Mla.sta l Gmlay, aa trt6n:J m-

wymienionych tnech miejscoWOliciach przybyło t•cznie niemal
60 telefooów.

rob
500

Lipsko

J"IUywany bęcłzie projekt bud1Jtta

Społeczne komitety telefonizac;ji w Jastn:~biu. Gąsawach i Lipienicach zawiązały si~ w ub. roku i

Jastrząb

Fot. W. Matlok

~

c:e• jHime'łłlwe

Telefony
na wsi

Fot. J. Madejski

Hurt.a..t.pęlef'OIÓw,UJe,spo-1)-wczyl plfalala plwa toc::h)'łlau wte~

dla leJO budynh w ceatnua Upst:af

120-llOtys.zl.~IJOiow

Jastrząb

Rol.rlk:D Sp61ctdelała Produkc:yjaa "Jutrqb" nie upada., jak
wlelelnnycll tqe typu pspocWstw
rvlaytb. Odwrotale- pn.ejmQje lllo
zqospodaroftlllla bektuy z jed-

Z regionu

ZZifZlldem.
WIUze miasta .,tq ńWiliet o
powołaDla SbUr adejskl~. Jej
l'iutkąourłlłSZf: wspomocłlłiJ polł
Qę, ałe

taka pr:r;yadzlt

r%JQOIIJIB laa.adlowco..

się

stowa(alb)

Kronika policyjna
Z poułelt:d:d:oWJdl WJillane-6
Radomiu, napadł na nieao nieodltotowaaydl w kroalce połkyjaej ' znany mę;tczyzna. Pobił Włady
woj ....._owyb.......",
sława N. i zabrał mu obnaczkę, z.c.
•TadellSZS.qlosihlę lłoDlPw
garet:, dokumenty, kurtk~.
Radomia powiadam~•c, it w Poszkodowany był nietn:e:twy.
• W Warce przy aL Dłqid, ok.
12.m.ok.Jodz:.2l,naul. Wleaorlciewicza, został pobity i okradzto-· aodz:. 2 w nocy, znaJcliono ~t·
ny przez tnech nieznanych c:zyzn~ z kłu(4 rant praweao bosprawców. Obezwładnili so, wy- ku. Ustalono, te poszkodowany
UR4C ~ do tyłu i ~4'= Wiesław W.lat 44, 20Slał zaatakoanu. Skradli pic~ (340 tyS.), WllllY przez dwóch nieznanych
zeprek, kurtk~ skófUł14, doku- m~czym, na postoju tabówct
menty.
PrLY placu Czarneckiego. Rzucili
• W poałedziałetr JOwładolllllono si~ na niego twief'dz4c, it pobił jatakirorwzbo.J•z ll.lD.,któn:;goo- kąś kobietę. Rany nie ~
fiłr1 stał si~ Władysław N. Ok.
:tyciu WiesłaWI W., który przebyaodz:. 22 na ul. Poniatowsk.ieao w wa w szpitaJu w Grójcu.

.. O.llllea:lwl.b pny al. KoDter-p w Radoa~la usiłowało włamać
si~ lnCCh młodych ludzi. Policja
zatrzymała na &OflCYID uczynku
dwóch z nich- 16-lctnieao Rafała
K. i !S-letniego Daniela C. Do
mieszkania weszll po wybiciu
szybywokaieballtooowymipn:yaotowywali do wyniesienia tele-wizor i inne przedmioty.
• W WłaeułOU u bule E-7
samoc.bód mam . mercedes" kierowany przez Tadeusza Z. PDU1·
cił pieszeao- Zyamunta S. Znwt
on na miejscu. Przyczy114 wypadku bylo nagłe wtarsnię;cie przechodni• naJezdn1ę .
(w.s.)
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OGŁOSZENIA

DROBNE

~

fW)I)IJKCYJNO -

- HANDLO~USUJGOWE

s,. 't •• • • :z6..-al ......
wł.

EKSPRESOWE
SPRZEDAM

IQeloe, AIIS-33..

.gp.

,.u.u w d4ałrJ spnetldr ••rtowtj i

O!MQf' (1988).

5832/g

ZATRJDNĘ ~ ~
loklluz1ełefonlmwKJek»ełt. Kielce,

ZN<UD--

31-A8-20,po15.

5833Jg

81~prmdpl... r., 126p".=g
SPRZEDAM liilnie ,polonaza" 82 r. z
ellniklem .golfa' d!Mel. Stan b. dobry.
Tanlo.Kiea,31-11-ł1 .
5921/g

w~u1. ~9oferujedo

aprmdatytu1owefldetallcznaj pieczyM) francullde ~un.~ proóullcjJ. r-..
łon25-441,450-73.

707/k

,C-330", ,T-25", .C-380", .,8ł.l111
Błachl.dd Robert, ZI,Mc.zków 171
k.Pie~
5731/g

28".

JĄ.Jt(ASPFiidathur10WII,~·do
. .WII.

WYPRZEDAZ kaNt video z 1Jc:«<cM.

l!®-Chmlelnlk.~-21 .

5788/g

cel=~::.:~
3944/g
Sf'RZEDAM...,_."{1990),.P(IIoo
nea"(1985). Kun0w,lel.ao. 10232/1
Gt.AZURA,~era~u~~a,~.w

et wywrot. Romln Auglelald,

5868/g

Rynek 15.

WYNAJMĘlokaJ

blachy,zderDkl,a~(ltp.),~

8PFtZEDAM -~ 120". Kielce,

;:~~,Klelce,~~

5864/g

SPRZEDAM ,opla

kadett~"

~alt.

SPRZEDAM

234-25,po 18.
PRZYJMĘ

rach

Sp,l4.drl•i• o•rot• ArtJIIl•la•ł Pru•r• l•

Kielce,

• Klrlcac._, ••· Roi•• 6 tri. 441-13 4o 06
oa:ła.•za
p~etarJ

na -.napzyn o powierzchni 356,5 m kw. Ofeny pisem·
ne t. podaniem branty i ceny t.a m iw. prosimy składat. pod
adresem spółdzie l ni do 31.1TI.1992 r.
Zastneaamy sobie prawo uniewatnienia przetargu bet.
podania prz.yczyn.
51161•

5881/g
5884Jg

,polonaz.l" lub ,malucha"

po

5887/g

KUPIĘ pradplatt. Kleloe,

86-01-19.

.łotdl

rolit •ar•icq,

combi
5844tg

wypadku. Kielce, 11-14-29.

SF'R2:ED.W

crntę.

i< luot...l.,l.UGA•,

CZĘSC1181110Chcx1a.or-auloazyt)y,

.t.ADI;2107"(1989)47mln.Kielce.
KUPIĘ

h••wt•••·

antjaW l eleMaty h1UI1C'ji c.e. lwo4.,

pony DUN..OP, .w.llrmy, eprzed&tmontat. Przedltlwidell nlen'Mcldej llr-

588Qig

562-86.

i< stalkę o...UealoWII, rwoUzle

*

i< t rndole,

w dzlef'tl~ kloek. Oferty

5881 .SL" Kielce.

l .. a.Je flutlewe. sli" -.ęstit. 4rnr.

i< ,,..,, ubętkl, ,.o!Hll, wluętr, •ta..omętr .

*

1371)

=g

(1982). Klelce,32-33-51 .

poszuJcuie produCtJntów listew sosIWifiYC/I o W)lnUa-

hatldlollllyw.ltdrn-

31~T5"(1983).

4ł'ła.łia•tj

DlfUICIIfłiO :

i< WYROilV ODZIEtOln ..,triad!"

Wieiobraniowe

lnler~proeąokor'Ukthllefo..

nk:zny. Jt<lr'Zel(lw, 633-77.

krajewrp ł

1t ZAPALNICZIU l ZAPALAJW J-.>6tklej liniJ • TOIIAI•

Prudsiębiontwo

jowMiwf\'l'lkUJubM}egoobRArach.Z...

31~.poloneza'(90). =g

77-289.

utybły- pec•Nlłłlll

5972/g

petowanle.~.&l--93- 1 5.

SfiRZEDAM .-kodt MTS-2AI" 1O1+
pnyczepf
Cłlmlelnlk.

150157/g

do18.31-72-74po20.

NIJnltla ~-Kielce, ,429-Q,

411-.11 - - .. 153.

Tarbema l, td.l84-l9. 1U-54. tdH: "1U89· &.x ll.554

....,,

ecorplo 2.0161.."

(1988).Kieloł.474-63.

5893/g

ARMAzalructnlnaetanowleko~

nejksJtgowelmlodll(dolet35),operaty~oeobfzellla!em.ZQioazenlal<lel

ce,61-26-22,od 18do20.

5896/g

Sf'fm:D.ĄM,Iadf"(l990).Kielce, 1el.
grzeczno6cłowy, 81-26-14.
5891/g
TANJO,pueał.I"COI'I'Ibl,etandobry.

l<lelce,31-44-72.

5895/g

,FSO 1500" polonezowaki po
prmblegu. Kielce, 66-23-71 .

KUPIĘ

małym

5850/g

SPRZEO.Wdzialkf~clo

brzezag(IIN)Ode;~.

Kielce.

31-53-88, po 17.

5853/g

SPRZEDAM,opla recotda" (1978 t.J,

lliiTif1l.tarlo600L,~13LI<Jel..
oe,31--37-ł1 .
58601g

F'OtYcZĘ 10 mlllclnOwri tli 10 proc.
~. Ołerty:5857 . Sl'Kielce.

5857/g

SPRZEilNrolłubzemlerWt.lordaaler

,... f19Bn na

,po~oneu• .

32-36-26.

Kielce,

5852/g

5PRZEDAM cl4gnlk 40-11. Kielce,
402-94JubFtadkoWtce72.
5851/g

SPRZE.DAM,multlcalli"(1919}. Klel5878/g

ce, ~ 19, Kruk.Mer8.

smzEOAM,kamala"'II')'WrOtka 131,

~:tel~mn:Jg
SPFIZEDAM,FSO 1500" &4, nadwo-zie 87. Kielce, 32-59-82 po Ul. 5805/g

5PRZEDAM .meroedltM 2010" bl..u.
1980. I<Jelce,442-A3.
590ołlg

MILIARD WŚRODĘ!
MILIARD WSOBOtĘ!

"""'

.

TANIOIPI'ZtJI(1am.ren~~5" 1983r.

5900/g

PR8dPiatt na llalll ,126p".
J(ielee, AOS-19.
5897/g
KUPłĘ

KUPIĘI)tDCiplałlt. Kieictl,11-19-47.

5906/g
SPRZEDAM.polonaz.l"1985 r. Klel-

ce,511-29.

,126p" lub apra-

damftata,regaW(85}włdclcłelooorll

I)I'Uidplaty

Klelce,31-71-ł1 .

Twoim

ki em.
mf .. S l f\( t S"
3H-l5U Kmko11

łłmro

ul \r Kl'll,JOll-tJ 81 / 1!'\

:t ~. . . . .

Salecllów-,

lll. Sporte.-.19,
tel. 31-67 (wieczorem).

",.,,

bezpłatne inf. - zaadresowana koperta
zwrotna ze znacz.

59201g

W'JT'IlZJ wsp6kuc:b

P'rz.cdst.włdełscwo

66-100

MARŻE: do 8 proc.

Lek. A. Orodoro1ntiej-Lipol i L Lipokowi
senra~~e:

zaopatruje hurtownie
w odzie1 używaną.
Kontakt:

WÓDKI: (w tym koszerne}

' udziałom.

5916/g

KUPIĘ pnedpł.

ofonol<

WINO-od9.SOOzł

może być

,125p" 19n, 5.soo.ooo, .audi 80'"
1en, 18.000.000. Klelc:e, 566-27.

J*l ...5111 00. Kielce, 461-53.

Kielce, ul. Kolbcrp 4A

PIWO-od 4.700zł

haittd

OJCA i lTŚCIA

Koneckle Zakłady Narzędzi Gospodarczych
ul. Partyzantów B, 26-200 Końskie
ogłaszają

przetarg nieograniczony na sprzedaż:

-wagi wozowo-samochodowej o udtwigu 15 ton, cena wywoławcza 11.466.000 zł.
Przetarg odbędzie się w 14 dniu po ukazaniu się ogłoszenia, o godz. lO w siedzibie
dyrekcji, przy ul. Partyzantów 8.
W razie niedojścia do skutku l przetargu, U przetarg odbędzie się o godz. 10.30.
Przystępujący do przetargu winni wpłd wadium w wysokości lO proc. ceny
wywoławczej.

Przedsiębiorstwo

zastrzega sobie unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

Wagę mo:!na oglądać w ZNG nr 2 w Przedborzu w godz. 7 - 14.

""''
St:lad reklam: ,.Exbud 13• Biuro Reklam

.Słowa

""'

Ludu·, tel. 448-58, Kielce, ul. T81Jowa 18.

Redakcja nie odpowiada .z.a treść z.amieszct.onycb ogiOSt.e6.

SŁOWO

NUMER 66

STRONA

LUDU

.........,z.sn-AIIMturl.lp-.Aimnrz.,r-NmMw:Z...,...

100 TYPÓW

WYCIECZKI

GUCJA-

At_, -lnriedri. IIIIII

~~;..~~3.~-WiU-DOdesi-ocna:l.mcnl
1 dni - noc:łqi- wytywJem e- propam, cena: 2.500.000
PARrt- lt.V- ZS.V,
lU1-17.VI
6dnl- noc::łqj -1W)'tywicrue-prosram, cena: ).570.000
mSZPANIA - ANDALU'l.IA U. V - i.VJ.n,
2i.VI-7.Vll.ł2
JJ.400.000(woołot).

cena:

7.400.000(autotar)

SEVIILA 7.V -lU,
li.V-ZI.V,
4.VI-Il.VI,
15.VI-l.VII
•
cena: '1.900.000(amolot: Warszawa-Sevilla-Warszawa)
'11JRCJA- JSTAMBUL w bi611 tellotę WĘGRY-BUDAP&SZT- ~
cena 1.400.000
cena: 200.000,300.000
Al.MATIJR Klelee- ul. Małal2 (d.K.IIińskieao). tcl. 416-68.
l71-''•

Sklep ,.ARGED"

-15"CAIIMIJ\'r'

....-

................ 35 . . . .

lielet.lliiiPO'J'I'.Cl1tl•IIAMIE
efer•Je:
-.....,.YAMAHA l CASIO

..,

-te~er

.... lłlllterie

.......
-~AGO
Ceay kollkarucyjae!
Zaprur.a.y 11' . . !J-17.

-·

~.loLJI_.,_,.

OKIEN
i
DRZWI

--------a-....
. . . . Qwdo . . . . . .

__ er.to......,.
~- ....

~

poleca H O S S Ą

~·

Kielce, ul. żelazne 22 (PSK obok dworca PI<P)

--CI-*' .....

wgodz.8-16

-.

,

... ..._. ..

tGek:e. ul. Słenklewk:ui 71, Vp.., pok. 10, t.l.lfax 66-28-54
POL.ECA W PEŁNYN ASORTYMENCIE

IJ.

~,.
-~'7-11.

NasuCredo
to Twoje credo.

do nabycia

w GS w Stopnicy
teł. 63,
JOlĄ

l) płyty drogowe PD-1 szt.117
2) biegi schodowe prefabrykowane - szt. S
3) ściany usztywnilliąa: prefabrykowane- szt. 6

-1-_,M/

w Ttatru ~łbtt • Jł'amawił:
TmtUa: l1J/LfU.

-'-·"""·
Ogrodzenia
"''"

betonowe
pełne

oażury

Sprzedaz

Oferty na zakup prosimy składać w sekretariacie
Banku Przemysiowo-Handlowego SA n Oddział w
Kielcach, al.JOOO-Iecia PP 4,a ww. elementy budowlane są składowane na zapleczu budowy naszego banku.

AGF.NCIA ruJIYSIYClJ<A

Am~x

ua.a. UL. LIStU l, ttwr.u: Gt-411
Z'.ąiWSZIIII/f1U~
f•~IUA:.

"''"

ogl...., przetarg na wydzierżawienie:

-restauracji "Rusałka" wraz z pijalnią piwa- poło
toną

nad rzeką Nida w Nowym Korczynie
- wolne pomieszczenia w Domu Handlowym w
Nowym Korczynie
- pawilonn, który może być przeznaczony na hurtownię lub ró:tne usługi w Nowym Korczynie
-warsztat usługowy wraz z maszynami stolarskimi
i mechanicznymi o łącznej powierzchni 1100 m kw.
Pomieszczenia te mogą być przeznaczone na hurtownię
spotywczo-przemysłowe

wościach : Lęka, Sępichów,

w miejsco-

Badrzychowice

-b~skupowo-magazynowąwZagorzanachopo
wierz.cbni 4 ba, gruntów ziemi, na której są budynki

jak: szklarnia, cbJewnie na hodowlę oraz 3 budynki
magazynowo-skupowe.

Stawlei za dziertawę zos~ podane w dniu pJZetargu.
Sprzeda:

- suszarnięjugosłowiańską-do zbóż, kukurydzy i
.innych nasion, cena wywoławcza - 240 mln zł
- samochód "star W-200" - sprawny technicznie,
cena wywoławcza 12 mln zł"
Przetarg odbędzie się 30 marca 1992 r, o godz. li
w biurze spółdzielni, pokój nr 10. Drugi przetarg o
godz. 13.
Zastrzega się prawo uniewamienia przetargu bez
podania przyczyn.

Tel. Nowy Korczyn 35.

Kielce,

al. Jllllll Pawła n IZ,
ul. Po1110rsb 155,
teJ. Zl-462

poleca dlliy wybór
pąierosów

zamówieaia
tdefoaiCDOe

z lłostaWll
....ejsce.

•Dłrr:słelwątlflklłaoautd

TUIIłia:16-ll.JJI. Nułkcao".

Gminna Spółdzielnia .,liCh" w Nowym Korczynie

·~""'-S,.,

Przyj•oq-y
/

-Porotlilt

......

Hurtownia
papierosów

~owy dl
i upaniczaydl.

- Bdowbul

N•e stachów 80 8 kolo K1olc

- sklepy

PfiU . CERBER" a.c.
AUTORVZOWANY DEALER
OSC- CAHADA OFERWE:

4) stropy telbetowe prefabrykowane- szt. l S
5) rygle żelbetowe prefabrykowane - szt. 6
6) płyty stropowe prefabrykowane- szL 2
7) ściana osłonowa prefabrykowana - szt. l
8) spoczniki sebodowe prefabrykowane- szt. 14
9) placki nastudzienne- szt. 2.

"PROSTYITITIU"

IIOURJOIS ll<>REAL

POWNEZ CARO
w cenie 71 mln zł

posiadll do spr:ed4i;y elementy budowlane
typu:

Am~x

KOSMETYKI FRANCUSKICH FIRM
- azampony ELSEVE wcenłe 25.100,-

ZAPRASZAMY W GODZ. 8 - 16. CENY IMPOR'TERA.
Poazukujwny dystrybutor6wlll
nw1

"'"'

al. 1000-/ecia PP4, 2~19 Kielce,
feL 414-21, 482-51

AGENCJA 1\JRYSTYCZNA

66-34-21

~

Bank~HandlowySA
... Kralcowie, 11 Oddzillł ... KielcM;h

IDa.a.ULLESH.\1, 'IDJF.U:4lł-t1

Ił

-·

Zapi'B$zanty.

KSERO
--jokoOć
-łniilddleuc:zni6wlllłu0erri6w

-ceny Jui od 400 zł

.TRZYNASTKA" S.C.
Kielce, Sienkiewicza 13.

"'"'
Przedsiębiorstwo

PKS w Miechowie,
ul. Radawieka 49a, teł. 301-80
ogłasza przetarg na nw. pojazdy z cenami wywoławczymi:
l) .skoda MI'SR-24" (wywrotka)
- 35 mln zł
2) ,Jelcz 3W 317" (wywrotka)
- 25 mln zł
3) przyczepa .,D-83"
- lO mln i 7 mln zł
4) przyczepa "RS-13" (wywrotka)
-18 mln zł
S) autobus ,Jelcz PR-1100"
-70 mln zł
6) zamiatarka uliczna'ZS-13 z silnikiem .FS0-1500"- 30 mln zł.
Pojazdy można oglądaó w dni robocze w godz. od 8 do 14.
Przetarg odbędzie się 30.1II.92 o godz. 11.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10 proc.
ceny wywoławczej w kasie przedsiębiorstwa do godz. 10.30.
Zastrzega się prawo wycofania pojazdu z przetargu bez podania przyczyny.

POSIADAMY
-do sprzedai;y plac o pow. 2136 m lrw. na ul Podzamcze obok dwon:a autobusowego
- do wydzierżawlenia plac nt..ardzony o pow. 0.35 ha wraz z halĄ naprawCZll
- do wydzierlswieoia pomii'Sl.CUoia biurowe w calości lub części o pow. 153m kw.
- do sprzedai.y konstrukqę wiaty stalowej owym. 21m x 18m, wys. 4,5 m.

-·

Sldad r<klam: ,.Exbud 13" Biuro Retlam .Słowa Ludu", tel. 448-5'~8,";:Ki"-·e:;.lce::,-:ul:;o."lT':'argow:::::::a:":1';'8.---;R::edak~CJ:!:·a~ru~·e~od:::::pQWl=.·ada::::"za::"::tre!ć::::%"!'zanu::::l·eszczon=::::::::yc:::b~ot!l::::::oszeń::::~.-'

S l 0 W 0 L U •D U

-313.000,-389.000,-425.000,-814.000,-909.000,';" 1.089.000,-575.000,-

Pnetlsięltiontwo Prze•ysl• Cblod•iczego
w Kietc•ch, ul. Z•1n16ska 95

efenje do

lyp. UD-40TD -lm.
2 ) - - . , . . . , . 31 ... 220/380
- 2 szt.
3)
kW 480 obr./mla.
4) dlallo....-..,.~250
___

AKUMULATORY EKSPORTOWE

Sl~oua~<-,.......,s

ŁADOWANY

SUCHY

12 V/38 Ah- 289.000,12 Y/44 Ah- 305.000,12 Y/45 Ah- 325.000,12V/55 Ah- 381.000,12 Y/83 Ah - 483.000,12 V/88 Ah - 495.000,12 V/88 Ah- 574.000,-

- : 31-31-ZI, -..251.

"FOSKO"
zatrudnił! Qt.ÓWNEQO KSIIIIOOWEQO.
Kand,.dat winlen poaladet!a

- .,Pue wyll:ut.loenle
-.tai preor powyłeJ a l et w ałuillłe flneneowo-ll:•~•oweJ (w trm dwal•ta ,.. atenowieku

OKRIIS GWARANCJI 15 mlealący.
IICdLIW06ć DOWOZU MASZYN TRANSPORTEM.
ADR.SaAKYOLT
~E- CENTRUM, UL. BUCHENWALDCZYKÓW 24,
tel. 75-32-25 od 9 do 17.

Kraków, tel. 47-57-04.

",.,,

klerownłcarm)

-

~d•n•

w

Skórzanego .Fosko· 26-11 O Skartyako-Kamlenna,
ul. Armil Ludowej 117. telefon 532-475, wewn. 330.
2111""'•

Rolaiczo - Haadlowa Spóld.zielaia Pracy "SCIJ"
w Kielctcb, ul. Mielcurskiego 121
oałasu

przetara aieoaraaiaoay aaliw. sprzęt:

l) wypota11r_aJe z:akłalla pollanflttHp

- ceu 29.000.000,-

2) lllUI)'IIJ do blęaowanbi l faktunt....ma "rvbotroa",IZL J

3) waci laboratoryjae:j WA-21,111..2
4) -n&l laboratoryjae:j WD, szt. :Z

Gorysławicach

ogłasza

konkurs

&lprewnleftle bl. . ł••o kal•gowego.

Oferty prosimy ekladać w dziale kadr organizacJI
lukolenia zawodowego Skartyskle laklady Przemysłu

-ct:BI

Rada Pracownicza
Państwowego Gospodarstwa Rolnego

w

1.500.000,-

- etu 1.500.000,-

- oen.a
- do

600.000,800.000,-

Przetat& na spnę:t z poz. t odbędzie si~ 26Jl1.1992
poligraficznym przy ul Dymiflisbej 38 &odz.. lO,

zakładzie

aa slaaowlsko DYREKTORA PRZEDSIĘBIORSTWA.

natomiast ca pozostały sp~t w biurze spółdzielni pay ul. Miełcz.at·
skieao 121 30.111.1992 r. o godz. 12.

Kandydaci przystępajl!CY do konkursu
powinni speluiać następujlice warunki:

wysot:oki 10 proc. ceny wywoławczej nąip6tniej w dniu przeWIU
do godz.. 9 w kasie spółdzielni przy ul. Mielczank.iego 121.

- atat pracy ml•lmum 5 lat aa staDowisku kleroWJllc:xym.
OfertJ batiJtb*'•

Przys~pujący

•••i••J zawierał:

Porostałe

-śwladectwolt:kartklt:.

dokumentami prosimy

lbda Pntco1J1liaa PGR Goryslawi.ce ZB-160

składał

Wlśłks

w tenninie 14 dni od dlty ukazania się: oatoszenia. O terminie
przeprowadzenia konkursu, kandydaci zostaną poinformowani
indywidutłnie.

Informacji o stanie i działałnoki przedsię:biorstwa udziela sł 
tsi~aowy nr tel - Wiłlica 143.

ustrup sobie prawo
podania przyczyn.
.
Stłld reklam:

warun.ki sprzedaty na t.aSadach osólnych.

Zakład Unądzeń

Sanilamycli w Stnalko'łrie,
teLWolanów 41ub 68, telex 0672170

lnformqjemy, ie śwbdczymy usługi nw. spnętem lnlnsportowym i speq.Iistyc:znym:
%

pod tdresem:

Ko~

przeddzieli

m71t

-łJdOCJI

wraz

w-· mJejscach w

przetargu w &odz. 7- 15.

- z&łoszeale do bah.rsa wru z mołJWIIcJIII
- odplsllrpl••• l huaydllllth•eat6w stwle:rllz-.IIIICJCIII knli8kaQe
- ll.westloaarhan osoboWJ z roto1r•fi111

orerry kandydatów

do przetargu winni wpłacić wactium w

Sprz~t motnaoglądać

- wyll.u:talc=nle wybze (rolalae, ell.oaomlau)

•• , ..

Cea,. •• aaaellaleala

-339.000,-375.000,-395.000,-436.000,-563.000,-575.000,-659.000,-

UVVAGA,
komitety wodociągowe!
Przedsifbiorstwo Remontowo-Montażowe
przyjmie zi-nla na wykonanie zewnttrznych
sieci wodocil,gowych wraz z przyl11czeniaml.

sprzedaży:

1) ........ ~

nieprzyję:cia

oferty bez

- !i8llllldlody ,Jel12" 3170 z nacupaml dhdycowymll nlskopodwo:dowyml

- samodu•ly wywrołki ,.star" 3W200 l ,Jelcz" 3W317
.
- samocb6d KRAZ z pnyttep~~ nlskopodwo:do,._ 30 ton
- dtwlgl od 4 do 161on
- k....,m kolowe i RSieniCOll'e o pojeiiiDOŚd ly1ld o,2S - 0,8 m sze!c.

..,

- spydwld !Yf-75.
Wykonqjemy nhrnieź pruciski i pruwierty rur pod jezdubuni do śndnicy 0 1200

,.Exbud n• B1uro Reklam ,.Słowa Ludu", teł. 448-58, Kielce, ul. Tar&owa 18.

Redakcja nie odpowiada za treść umieszczonych oałoszeń.

STRONA 13

SlO W O LUDU

NUMBR 66

~".,...,..,

-

,."_. l dNt:IMI

z

drut dl!llnlanY od. do l i

n,. •• ..,.............,.u .. ailla rt&
Warunki płatności i transportu do
IJZ&O(Inienia. Zamówienia i odbiór:

1.APRASZAMY DO NASZYCH sKLEPOw
Kielce.uLH.~7.

I'Deid~•lua- ~a...a..e

teJ. S75-26

Daopol LIII CO.

J~. ui.111JstatMa43,
tel: d!yt- 620-27, dyr. 613-33.

..............u .. ..,.

Zlpi

"'"'

l

t--·-~--·
ORGANIZUJE
NAJTANSZE
S.C. ENIGMA

W m:LCACII
IUR.SY PRAWA JAZDY

lAT.- A,B

Cł'1<A

880 ..,_

INFORMACJE l ZAPISY;
KIELCE. ul BUCZKA 14.
od9do 17.

-

"'ODGA.Z
o•l"e.-.Qe kody c:...o.

Hurtownia

"Donna"

- elektryczne o ...ocy 6 do I& k.'W
- aazow-e o ...ocy •o do 48 k'W

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

ut,alttlle . . .tał•~cayjUMl.lll.-zl
Klelee., ~..... ·~ tel- 442-88

!IOCDWIIIONI'A&TOW!

51.....

SIATKA

....... ,." 'Jti"J'Z

. . - wANIE

OGRODZENIOWA

UL'I1LUIClU:'I'OW

OCYNKOWANA

OliJUSTYCZNYM

w,_.od12000II•1mkw.

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

-

~cc.,ul . Mala 1 7

03 101. -1,5no,
role po 10 .....

• todL I0-11

JAJAŚWIEŻE
- najnlisze cenycł'l!lf•~
TIL41H1-153,421-łłł{ll-15)

PPNJ . WIMPEX"" ep. z o.o.

Kiea,ul.-51

Nadleśnictwo

Miechów, 3:Z-:ZOO Miechów,
ul. Knszewskiego 53
~ pnetaq aitepuiczooy aa spnttlli
aiitj wy.ieoioJJtgo spnęto:
J)~

u.a wywolawc:u 15.301.. . . d
· m--(jii98T,
mu WJWolaWCU~1.6M .. . d

3) . . - u _.... ,... .... __.<li 1981,
HU W)'WOlawc:u 41.011.000 d
4) ....cWd ,..iU Al i B.. rek pf"OiUA;ii 1983,
mu wywolawea 15.700.000 d
5) ...odl6d .. az'" rot pnMIIłllQI 1981.,
cna WJWołaWCUI 11.110.000 d
'l pnycnpa ttnyało-.. D--468 rok Jłi"Ołlld.Qi 1911 ,
uu wywoławc:u 1 .111.101 d

."_,...,

of~wciqtej
sprudUy utJbłJ

bigieay osobistej:
pieiiiSUi: "pampers"
"baby killl". ,.bdla".
pielliSzki podłażae.
wsurokim uortymeade podpuki
,.bella", "dOIUIIl",
TIUlipOny

obTAMPAX.,

papier toaleto"7•

chuteaki bigitiiiClllt,
watę onz 1110 innych
artybłów.

Nasz adra:

lidct, ... śriezi-&t 151,
teł.

11-83- :Z9.

- nj. IDG-J&5C.
III" rtj. KIG-l15C.
-rej. KIG-l&JG.
rej. Kll- 9830,
• nj. KIG-2350,
.,. rej. KIW-64eN.,

•r

...............,

.... JM'*L 1919,
.......... 1981,
.... ...... 1987,
nk,ro4.. 1981,
......nMI. 1918,

____

uu wywob.waa 4.688.eoo d .

....,......_.. ...
Spnęt

. .u.~

53.

• a;araładl Nallldaidwa Miec:Ww•

w wysotołd II~~JK. cny wyw•waej .... miej
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PROGRAMI
8.00

Dzie.il dobry - poranny
mqJ.%)'n

rozmaitoki

9.00 W'aadomoki poranne
9.10 Domowe przedsz.kole
9AO Prosram dnia
9A5 Giełda pr~cy - &iełda
suns
10.00 .Kobielazaladą"'(J)-se
rial prod. cuch. (r. prod.

1977)
Giełda pracy - aiełda
ozaos
11.00 ,.Swy Teatr" w Parytu
11.15 Kultura ludowa- kontekslY
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15-16.10

IOA5

12.15

20.00 ,.Druga strona nł,ju" (l) senal
21.00 Panorama
21.30 Ekspres n:portetów
22.00 Rewelacjamiesi4ca.:W.A.
Mozart. Wesele figara"(l)- (akt l i 2), wyk.: or·
kieslnl • Wieocr Philharmoni.ker" pod dyr. Karła
Bochma, soliści: Mirella
Preni Kiri Te Kanawa.,
Herman Prey
23.45 Wialnlk 191 - wiecz.ór na
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redzie
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24.00 Panorama
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RADK>KIB..CE
Aktualności

dnia w opr.
Aktualności

Kurłerogtosz.enłowy,830 .Sygnały świata•- pr. N, 8.50 Z teki
kompozytorskiej, 9.00 Wladomoścł l radło kleroweów, 9.05

.Nie czytałeł- posłuchaj•, 9.1 O
Muzyka dla wszystkich, 10.00,

14.00, 20.00 Magazyny Informacyjne, 10.10Jazz, 10.30Audycja

,.Ania"-seri&.ITVP

archiwalna, 11.00, 12.00, 13.00,

0.15 _zdobywczym krokiem•wa M. Zoszczcnki w wyk.
Jana Kobuszewskiego ,.lroniaNEP"

1500,19.00Wiadomości,11.0S

Rozmalto6cll muzyka- wopr. Z.
12.30 W ludowych rytmach, 13.05 Sprawa na
tuczyńsklego,

dzli -

PROGRAMil

sfdep•,

19 .05Rockowałala,20. 10Rad'n

po kolacji.

&.00 Telewizja biznes
8.15 ,.STARCOM- kosmiczne
~e

1!.00 ,.Potolenia•- serial prod.

USA

.MOJ

18.30 Przegląd prasy literackiej,

7.30 Panoruna
7.40 Rano

19..28 Wywiad Dwójki
19..38 J~t anaielsld (Sl)

konkurs

14.10 .Top 30•, 15.05 Muzyka,

11.30 ,.AlJo, ano• (18)- serial
prod.-.
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mw~~"._,_

_....~

--~·--•IOIIL7·1ł.\lll.
U1--*Q.
__
.,...._.,,\111.51).liłS

,.Ktosi~boiszkoły"' -KonOiktwszkolc
W"llldom<Jjci wieczorne
23.00 ,.Daleko od szosy• {l) -

Protram lokalny

...,,IJ.•'"

.....'.UM,Lilt!L

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

22.45

17.05 .Era nuklearna" - serial
dot. prod. ang.

................ ~~.

SKARMKO

..,.......... JJrr .........

~~~.,,

Benfica Uzbona
Ren ex

tora Sponoweao

.......D'ń~a~Mp

. . .U.~·-Ił·:ll,•~ l......

Włlm'~l&IIIIZ'I{wuJoiiM .........

dnlawopr.M.Sobal/. 8.10,12.05

16.30 Panorama
16.40 Masazyn ckolop:zny
17.00 Losowanic gier Totaliu·
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...._ ...........
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Włlm'CIC*JWN!Mli(Jiri.'I'IT_,

StudioSpon-półfmał Pucbaru Europy w piłce
notncj Sparta Prqa -

IJlłł&lZYOte&larsk.i

...... ~ . . . . . . ...,_.IILił-łll.

~,

6.00

10.00 CNN
10.15 J~eyk niemiecki (23)
10.45 Jvzyk angielski (Sl)
ll.lS Rano
15.45 Powitanie
15.50 .STARCOM- kosmiczne
siły zbrojne Stanów l,ic·
dnoczonycb"' (l) - serial
animowany prod. USA
16.15 "Z wiatrem i pod wiatr"-

w

1t. OllltOWCA - ...,...
...,~.

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

. .. . , ....... 11. \liLII. . . _..,.. ..

K. lrsklego, 16.05

USA
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9.30 Rano
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\SłtT-·

...........

Policja &ranatowa (l)
Oziesioć minut dla ministrapracy
Wę:gierstie
19.1 5 Dobranoc:

Proararo lob.lny

-··--l\5.117.11
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_ , . ,..................
e:,..

.,.._lAIIHIMIUUIIIDl,.....N.-

19.00

animowany prod. USA
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llcltaG~~

18.30 Rewizja nadzwyczajna -

18.00

-,..a·II JI ....III'""'·

- . - - ..... ...,.,...I(IIQII.~·-11-

11.15 Teleexpress

9.00

~
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17.35 Klinika. zdrowego czło
wieka- o nerkach (2)
lLOO ,.Bill Cosby mew-- serial
prod. USA

8.40

_"

~

DrW.- ..........

widzów:
,.Trty,a:tery ... start•
16.45 Kino
outolatł::ów:
"Wychowawca• - serial
prod. USA

zbrojne Stanów

~"*""DC:IMMI-11.,_..
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._._.......,__...".. ..........m-1•

16.10 Proaram dnia
16.15 Dla młodych

siły
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Szekspir ,.Hamlet"
15.35 Jak sobie ufl4dd: wn~
trze? - W Los Angeles
15.45 UniweB)'łel Nauczycielski-Blitej Europy -totsa-

21.55
22.10

--·.............. --.._
.. ..

JCłf.u21M' -Ila.....w...-.--•

12.45 Teatr Telewizji: William

19.J(I
20.05

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

Q~~aJC:Z,..••,._u

Telewizja edukacyjna
Agroszłoła- Tcchnoloaia
Uprlwy pszerucy

mc»ć

.....

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

PIIP "Polski

~oń"

Zaldad Sprzedaży Wyrobów Tytoniowych
w Kielcach, ul. Zamkowa 2, tel. 425-12
ofenlie do sprzedaży:
papierosy llnUowe- marle do 18 proc.
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Sport

Sport

toWet w uadaadl. wmw ~JKZJdl Haiorft WJSł~ takie
au:r.a(*-Pia BartoJ.il.. ............_,. ••iW,. stanie .ao.leJ
nadaistli kieleditJ KoruJ, kt6n w tntdl plerwu}'da nHadl
Mimo it do Świeradowa nie
Apic:ub Bnsł·

przyjechała

~ruta

WieM:. GJ'II·

ły.aS...adUb.aJ Ha..a!reUD-~ to stawka

konkurentek: d o mistnowstie&o
jest bardzo wyrównana.
Turniej osiągn.ął j ut półmetek,
bowiem zawodniczti ~ą za ~
bą siedem z t.rzynastu zaplanowa·
nycb rund. Jak na razie na czele
stawki q trzy szac.hist.k:i IUJsłJU
.,.......... (Lesion Warszawa),
tytułu

-.......---wta (Górnik 09

~

Mysłowice)

Sport

Kat:an)"llal LewaHeftb (Kolejarz. Katowice) z dorobkiem S

pk:L Młoda. piflczowianka Olt.... BartMik ma na swoim koncie

~~c3f~~
{t~o~ ~~._.

Rótnioe dziel.\ce poszczeaólne
szachistki są bardzo małe, wi~
Wda kolejna runda mote wni~
spore zmiany do kluyfibcji. Za·
kończenie mistrzostw w nl,jblit·
BZ4 niedzielę~.

(.w)

oraz

Badmintoniści AZS

4lf. w krajowej czołówce

Tr6jWjsłlewytostM..U•• -ntłde4rluąort..kt6razp:·
kJUesoltlecoeruwięcejawoltuiUwwaiJ-~ . Podobakjtst

tałkukrniił':Kielec:c:ą'DJO~..piłaJ ałę pndout .....
aullłetla-Jda..Utn:ostwobęp Udediep. WJsłartowało w
llłdl ~·li a.w~• :r. atHtda U.Ww sportowydl.

Dla zawodników

był

to ostatni

powatny .sprswdzian przed mis-

tyska, Starachowic i Kunowa.

Oto lll,jlepsze rezulwy uwo-

tn.O&twami Połski ieniorów, k:tóre w
dniach 28-29 mara. roze&r&ne zos..

dów:

tanąwK.ol:zalinie.

(Stal) - 245 q, 1-Art. Jtdatłc:Qk
(TQCZ&)-l3SpkL

Wkilkub.tqoriachwqowychu-

Slta- l. B u d - -

eysk:anoniezłcwyniki. Wcdłuatabel

S6k:J- l. Mułaz01edi {Star)-

Scbwanuautoremnl,jbatdz:iej war·
tc»cioweao osiPęda był zawad·
nik: 1 ll.kolenlowiec TQa;Y Arb...... ~ ttóry w tateaorii 90
q uzyskał łpnie w trzech bojacli
610k&. Nlewieleustę:powalimutłu·
bcnvl koledzy z TfCZY T ...u T•·
unt8 (bteaoria 7S ta) oraz Plotr
Wo1M (60q).

33Spk:t.,
60kJ- I . PiettW.au (TQCZ&)430k&, l . ........ Oiedi {Star)·
l9l.S pk:L
67,Ska· l . .........w .........
MJ (TQCZ&)-4l7,S pkL

W tłasy{ibQi tłubowc;i nryci~
tyta Tcaa lUdce - 60 pkt. przed

St.n. ~ -SI pkt,
.,...
_
_ 29ph.
sua.bMw·30pk:L
oraz SWnaPodczas kieleckich mistrzostw
zawodnicy a13S-trotrue bili ret ordy o~ co jest optymistycznym
prognostykiem przed kolejnymi
stanami trójboistów z Kielc, Sbr·

7SQ- I.T.-aTtUnt8 (Tę>

cza) - SS5 t:& l . IWa.! Kud'*ł
(Star) -460ta.
82,S q - l. T...a Kl'-lde-

wla (T9CU)- 440 ta.

90ta- I.Arbllfesaz..jdl (T~

cza)-610ta,
100 q - Sbw...Jr ~dter
(Skórzani)- S70 q,
110 q - RMo.bw KwłedHI
(Star)- SOS q.

łów.

przymuzyce
Ostatało debwa iaprua
M•:rtasitwZattoieSzUI Dek·
łrfCUJdl W KieiCIIdl. Z iaic;jałJWJ' UH%Jdd8 wydtowa.ia
lbycuqo kj nkołJ, bJklo
lekkNdełJ klelectic:ii a.•owlaaydt. Marb Kałwata. zorp·

llixowue.ntn:osnnutołJw

skoD wnryt..•. PnJ -aytt.
Przez ponad dwie Rodziny
dwudziestu zawodników w takt
nowoczesnej muzyk.i i ok:lastów
swoich kolegów- kibiców rywa.lizowaJo o miano D.ljlepszego. Os-tatecznie, po ciekawej i interesują·
cej walce zwyci~ył czołowy dziesi~oboWa ~u wśród juniorów, Ra&IA~ bardz.o do

b rym, jak na te&O rodząju warunkj
wynikiem -1 80 cm.
Rafał, który na co dzień trenowany jest właśnie pacz Marta
Kałwata w Budowlanych wyprzedziłnastę:p nych w konku rsie - Ce-.au-qo Kozerę i Butło.ueja
Poso•lkkwicu - o~ po 170 cm.
Dalsze miejsca z.aję:li : Pawel Po·
top. Mułua Dziald i Robat
Kos.U. - wszyscy po 160 cm.
Warto dodać, te startujący poza konkursem Mam Kalnt
również zaliczył wysokość 180
om.
Pierwsza ,.szóstka" w zawodach otrzymała dyplom i upominki
rzeczowe, ufundowane przez komitet rodzicielili szkoły.
Impreza była w pełni udana,
mimo skromnej bazy postarano
się o ładną oprawę:. szkoda. tfłk_o,
te - mimo zaproszenia - nikt z
dyrekcji ZSE nie oglądał wyczYoów swoich ucznK>w.
(p)

Amatorzy pod siatką
Z inicjatywy działaczy Ft.T i
TKKF "Iskra• w Kie lcach przy

Sport
Jlet. to jut razy !!łyszdt4my o

przy~

aotowywanej utawie o kullurze fi·
zycznd. Do dził jednak nieMelei z
tych zapowiedzi wynikło, • obecnie
tfW\i~~;pracenad eztemutym (l) jut z
kolei jej projektem. Czy mljdzłe sięl
on na sejmowym foru m? Teao chyba

nie•vu!nihll))OMów,anitymbudziqj
ludzi.portu,kt6rzywtałniewtymdo

kumencie upatnUą szaru:y na ch<Xby
nieznac.rną pop~~ sytu&l;ji w jakiej
m.tJ<hUI!i tio oo dłu1sZeJO cusu.
Włajnie temlto'lri UJtawy o kultu·
rzefa.zycznejpofwi~new.tałospot·

Unie poeta na tejm Sojuszu Lewicy
Demokratycznej, a zaruem c:donb

Czekanie
na ustawę
IC:,jmowej Ko~i Młodzlety Kultury
FizycznejiSponu, WojdecbaSaletry
zprzedstawk:ielami związkówsporto
wych oraz. tidcctieao
sport~. WtilkuJ()dzinnejdyaku·
padło sporo wniosków i propozyQ~
tt6re naJetaloby uW'l&i~ oprsooWI.I.iąc wspomniany dOkurneoL
~ ot,ibardzlej optymistyczną

•i

'rodowists

wiadomo6dą przek.uanąpnez W. Sa-

le~jestbli.WperspektyWaprzywró

ceni& teti minilin sportu. Z peWn~
cią podniOIIoby to~ aportu i kul·
tury fu:yczncti, tlórs ostatnimi czasy
jest tJI.il:towana mBrJinalnie w nueym
parlamencie.
(d)

Sportowe święto

Jn1r0'
• Już jutro na kolumnie
sportowej "Słowa Ludu" Skarb
Kibica przed wiosennymi roz.&rywk:a.m.i pilb.rskiej trz.eciej ligi.
Czytelnicy znajd§ pełny serwis
informacji, terminarz wiosennych
spotkań, składy naszych zespo-

Skok wzwyż. ..

a

rozdzielili tytuły C'D

w śW'Ia'a4Mwle .lAinl.ill ,....."."._ .ą 65 ..ntn:osnn P.aul

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

Sport

Trójboiści

Dla kogo
mistrzostwo ?
--.
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w Borkowicach
Ja.tw ~bllł:u:l!aleddtlę •uleałnkqt~lłsr-patyl6wąortuw8orb~

wiCKIL Od J!Mizla1 10 przezc:ałydded roztp"Ue~ j 11tXVlJaowe We,Jeridlkle l~ Sport-o-RetracyjH. Ml t:abJiałw Ziemi Rado~.

W miejscowej Zasadniczej
Szkole Rolniczej spolkają się: kobiety i mę:tczy!ni, rywalizujący w
kiltu konkurencjach sportowych.
W prD&f8..Jllie zawodów figurują:
tenis st ołowy, warcaby, szachy,
strzelectwo z wiatrówki, bieg
przełajowy (kobiety l ,S t:m, mę:t-

czytni 1,5 km) oraz tor przeszkód.
Organizato!111li imprezy są:
Wojew64Die Zn:a.zeaie t..·

•owydl ZapoNw Sportowyela
w Rado.U• oru ~~~ G..t•J ,
Ra. . G..iau Zneszltllb L1'S i
ZSR w Bod(owitadl.
(Jt)

współudziale Ok.rę:gowe&oZwiąz

k:u Piłk.i Siatkowej i Koszykówki,
WOKSiR. Urzędu Miejskiego
oraz ,.Cbemaru" rozgrywane sq
spalŁania o mistrzostwo . . ..
tonkiłj

u.; slatbnJ.

Klasa A

zak.oóczyła

drugą rundę:

ostatnio
rozgrywek. Bezkon-

kurencyjn y

okazał

się:

zespół

IArJ, który t. kompletem Szwy.
cięstW wyprzedził d rużyny;

Ole·

..,.. - 4 zwycięstwa, Poliłec:b
.W Święłoluzyslol<j - 3 zwyo,
Je41aostkł Wojskowej -l zwyc.,

mieli swoje rozgrywk.i.

Tu sport
szkolny
~ W Starachowicach rozepano OSIB.tnio ~OWJ bltaiej
Wojew4W:r.kidl lanysł. U..

ohidy!b'"""oJ"-"''"
~ O s wans do fmałowej

.bo

udęt)w

JpDtbai• z dn-

iJatl SdoiJ Podstawowej •r 9
z Ost:nwCII 26:24, zaś w meczu o

trzecie miejsce SP 9 Osb'owi«
pokonała SP Suruwy 38:1S.

rozgrywki rywalizowały cztery
reprezentujące szkoty
podstawowe ze Starachowic,
Kie lc, Ostrowca i Szerz.aw.

łacb: BarlwaPodtet(SP

Bezkonkurencyjne okazały się
młode k:oszyb.rk:i ze SUołJ Pocl·

aiasb ZIIJ'iowsb (SP 9 Ost·

zespoły

stawowej

•r 11 w Staradtowi-

CIIcb. Podopieczne nu., Kosowskiej pokonały kole18nki z

SPSun:awy 'S 8 :3 I ,zaśwspolka
niu decydującym o pierwszym
miejscu w turn ieju zwycię;:tyły
z.espół Su.IJPodstawowrj ul

z Klek 33:14.
Wadaiej. w

p6łfiule• ..._

lit: kitkzaUI WJaniJ ..

lłrar·

Z udziałem 9 zespołów w hali
sportowej w Busku roze&rano m.istrz.ostwa województwa kieleckiego ZNP w siatkówce. W imprezie
zorganizowanej przez miejscowych działaczy ZNP i SZS D.ljlepiej rsdzily sobie siatkarki z Kielc
oraz siatkane ze Sk:a.rtysk:a.
Wśród kobiet
wyprzedziła

Kielc

reprezentacja
dru.:tyny ze

Oto najsk:utect.niejszc koszy-

SbriJab. Buka i Kotbkldt.

k:arti w poszczególnych zespo-

natomiast w rywa.Lit.acji m~żczyzn
za zwycię:skim zespołem Sbriysb up l asowały się~ druiyny
. . . . . IIMu•łJIIa, Kołliłkkll i

.r...,_

11 Starachowice)r 42 pkt.,
to.
dk (SP l Kie lce) - 14 pk:L, Al·
rowiec) - 18 pkL oraz Kałanfu
K.lllłk (SP Szerz.awy)- 12 pkL

-:c W

naszej ru bryce infonnu·
jemy o rezultatach uzyskiwanych
przez najmłodszych adeptów
sportu- uczniów szkół podstawowych i średnich. Tym razem jednak lri:i.lła słów chcemy poświę:~
nauczycielom wychowania fi.
zycznego. Takte oni ostatnio

- ...

~ W D.ljbl..i:tsz.ą sobotę: o godz.
lO w sali ZSZnr3 w Starachowicach rozegrany zosta.n.ie ,&fiuloWJ ,;nmtłej lier i zabaw"'
szHI jelllaodQowydl z udziaIem dziewcząt l chłopców z Suruw, SkorusZJc. Zaau*sb.,
Paprodc_ Del6• Błsbpidl i
SłJkowa.
(III)

OpucharWDK
W Kielcach rozegrano siódmy
z kolei turniej tenisa stołowego
zaliczany do lr.lasyfib.cji PKIIan
WDil Wśród dziewcząt znów
bezkonkurencyjna otaz.ała się:
Do-.ib s.ęlko-..b (SP 20
Kielce), która wyprzedziła lwo•ł
Skiltę oraz Ewę Glmnllkę (SP 32
Kielce).
W rywalizacji młodych pingpongistów wygrał Paweł no-~
pb (SP 2 Zagnańsk) przed Ma~
riuu. .U..CZ,kiat (SP .1
Kielce) i Madeje. ZJ.odlnt
(SP 30 Kie lce).
Do zakończenia pozostały trzy
imprezy z tego cyk:lu, a najbliższa
od~esię:wsobotę:28marcao

godz. 930. Jakoaraziew lącz.nej
kla:syfik:acji turnieju o Puchar
WDK
proW8d.z.ą
Do.uałb
s.ętbwsb -r"l pkt. pn.ed Iwo·
~ Ski~ - 84 ptL oraz Pllwel
no...... - 7S pk:L przed Ar·
!:'~k~u. ~ (SP 30 Kielce)-

SŁOWO
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Podrożało, potaniało
NarodoW)' Buk Pohkl 25 1otep
br. o 12 pro«nl zdenluonf zło1Ahrrkę.Kursdolan.wzr6słook..

1,5
tJL :d l suk~ wpływa te ..
podwyłld Cfll łDwanSw

lmpor1o. .-

•r<L

l tak: w sklepie fumowym m o
lO proc, podrotałytelewizory i kamery wideo. Jednocześnie o 300400 tysi~ staniały radiomagnetofony. Kasety z naanmymi filmami, dystrybucją których ~muje
się rn, kosztuje tyle samo co
przed podwyttą.
W drogeriach l .Peweu.cb•
drotei2 kosmetyki (og.

szamponu "recital" z 60 tys. skoczyła na 82 tys.). Natomiast nie uległy zmianie ceny paraleków. Nll,j. wy1sze odnotowane przez nas po-

dwytk..i to: (w sklepie ,.Euromarket" przy ul. Zeromskie1o) wzrost
ceny wzmacniacza ,.technicsa" z
2750 tys. zł na 3300 tys. zł. W sklepie,. Walmak"wieta.tens.a.i"pod·
rotała z 4.200 tys. zł na 4.700 tys.
zł, (t.amera wideo z 18.900 tys. na
21.150tys.). W tymsamymsklepie
za baterierenomowanych firm zachodnich trzeba płacić 500, 1000
zł wi(:Cej.
Hurtownia tntc rprofit• Wam-

persy,
kosmetyki ,.penaten"1
,.Johnson i Johnson1, w związku
z dutymi zapasami i brakiem nowych dostaw, nie przeprowadziła
tadnych ruchów cenowych. Ponadto podwy1ki nt,jbardziej widoczne są w sklepach koloniaJnych (owoce południowe i inne
frykasy). Podrotało piwo, rzadko
papierosy.
W z.ak.ładaeh optycznych nie
zmieniły się ceny usłua, podskoczyłyjedynie cenyodSOdo IOOtysi~ najdrots:zycb i najbatdziej efektownych opraw.

3

Radomianin
Od l l bm. u ul. We.men-od uJ.
Malaews.klezo do ul. Wolności- oM
bo~ nowe zasady ruchu drocowego. Na odcinku tym zoslĄje
wprowadzony zakaz ruchu pojazdów, których całkowita masa rze-.
czywista przekracza 2,5 1. Zakaz
dotyczy równiet autobus6w
MPK..I tak: objud .U. linii ar 121

Psweł ChtU- 22-letni tancerz
z Radomia- wystąpi niedługo na
scenie Miscofi'Theatre na Btoad·
wayu. W sobotę! wyjechal do Nowego Jorku wraz z 4{1-osobową
polskiego
musicalu
obsadą
,.Metro" (choreografia Janusz JózeJowlcz).

26 wytyczono ulicami MaJczewHJer;o, Reja, MJ.recklq:o, dla Unli
22123 u.llcam.ł MaJczewsklego, Retych linii, autobusy kursująjak dotychczas. Wzdlu.2: objazdu autobusy zatrzymują si(: na stałych
przr.;tankach MPK. Zakaz obo·
wiązuje do odwołania.
(pab)

pokolenia, laureatem
niedawnej nagrody im. Jana Cybisazarok 1991-wMuzeumSztuki
Współczcsnej-19bm.(c.zwartek)

o sadz. 17. Zaprezentowany zostanie S obrazów artysty z lat
80-ych. Nsjwatniejsze to "13
grudnia - rano• z roku 1982, ulr·
walają7>' moment ogłoszenia st.anu WOJennego.
(bk)

.

Przegląd

ulic

Tadeusza
Tuż po wojnieulica miała typowo podmiejsk.i wygląd. Napne-

ciwko dzisiejszego Technikum
Mechanicznego, na całej niemal
długości, rozciągały

się działki

pracownicze wytwórni broni. Z
czasem ziemię zaorano i przyslłlpiona w latach pięćdziesiątych do
wznoszenia ,.wietowców". Pię
ciokondygnacyjne bloki były wtedy najwytszymi w Radomiu, podobne stawiano w dzielnicy Obozisko i osiedlu XV-lecia Przy ul.
Kościuszlti nie zmieniły tylko wyglądu Planty, choć dzisiaj tośnie
tu mocno przetrzebiona zie1e6.
Charakterystyczną budowlą dla

Kościuszki
tej ulicy pod nr l jest dawne ,.Kasino", w klbrym przez lata mieściło
się kino objazdowe, pótniej stałe,
a nast(:poie dom kultury Zakła
dów Metalowych. Pod koniec lat
pi(td.tiesiątych.,gdy załoga. Waltera• masowo zatruła się mJetiem, sale placówki zamieniono
na szpital. Przebywało tu około
setki osób.

Przy ul. Kościuszki, tut przed
Plantami mieścił si(: w czasie oku·
pacji sztab aestapo. Teraz przed
budynkiemstoi pomnik, upami(:tni.ejący martyrolog.i(: narodu polskiego.
(mad)

Śladem naszych publikacji

"Śmierć lokatora"
W artykule ,.Śmierć lokatora•
zamieszczonym w numerze 61
,.Słowa Ludu" z dnia 12.lli.l992r.
znalazły się trzy nieprawdziwe informacje:
l. l kwietnia nie jest datą zaprzestania udzielania przez banki
kredytów
długoterminowych
spółdzielniom mieszk.an.iowym,
paniewat kredytów takich bank
PKO nie udziela imju.2:odsierpnia
1991 roku.
Paru RedHtor podpisująca si~
,.nika"' pomyliła moim zdaniem
dwie rótne sprawy.
Data l kwietnia br. ut.yta przez
nią mote si~jedynie wiązać z problemem pomocy państwa w spła
cie kredytów. Spółdzielnie mieszkaniowe, które uzyskały tredyt
długoterminowy (podpisały umowę kredytową z PKO) do dnia
JI.XU.l989 t. i oddadz4 budynki
do dnia 31.lli.J992 r. będą mogły
skorzystać jeszcze z dotychczas
przysługujących umorzeń (pro-

("""')

KJed,Jł w Radomiu bylo kUb
~?) foatann. Upięksr.aty one
miuto, CMłłwle.iab powłetnz l Sła
nowiły 1Dłejxe Ddllodr dhl uJml-d>. Ddśnlesprane.
W Rynku i przy zbiegu ulic że.
romskiego i Traugutta niszczeją
od lat. Przy dworeu PKPjest likwidowana i zamieniana na partin&
kolejne-wparku im. T. Kościusz
ki i przy pl. Konstytucji J MlUJ; są
nieczynne, bo nie nadąi4 się! do
eksploatacji. W UM usłyszałem opinię. te obie przeciekają i zabagniają przylegle tereny. R.6wniet
fontanny przed UW nie wypeł
niono, bo kiedyś uton~o w niej
dziecko. NaJetałaby ją wypłyc~.
albo chociatby ogrodzić. Ale, podobno, na nic nie ma pieniędzy .
Bo ch(:ci -jak zapewni~ą informatorzy- nie brakuje.
Wierz)t w to, cz.y nie wierz)t?
(woj)

Proponujemy
• Spotkanie z t.ubszem Korolklewlc:zem, wybitnym malarzem

W czwutek (19 !Ja.) raclomsq
rsdaiJ:bio~ldęu~l(ałakollfe

ruqju UW, godz. 9) po raz rn:,-d.ziesty płei'WR.1- Porządek obrad
przewiduje m.in. sprawozdanie z
wykonania budietu miasta, pracy
Za.f'Z4du oraz Ul'Z(:du Miejstjego
za 1991 r.. przyj~ uchwał w
sprawie zadysponowania m.a,iąt·
kiem Zakładów Płyt.ek i Wyrobów'
Sanitarnych oraz akralilenia zasad
ustalania i wysokolłci stawek opla·
tytarJowej.
Radni rozpalJ'Z4 tatte pisma.
które wpłyn(:łydo Rady Miejskiej.
M.in. w sprawie przejęcia bibliotek znajdujących si(: w budynkach
bęldącyeh
własnościt
miasta,
wsparcia finansoweao Fundacji
.Oddychanie• i zwolnienił z podatku od nieruchomości za 1992 r,
Wojewódzkiego Zespołu PsycbiaUycznej Opieki Zdrowotnej.
Będzie tak1e dyskutowana ofena
Przedsiębiorstwa Transportu i
Spedycji Mi(:dzynarodowej na
prowadzenie usług komunalnych
w zakresie przewozu osób.

Gdzie fontanny
z dawnych lat?

ja. Na pozostałych odcinkach tras

średniego

Sesja
Rady Miejskiej

jekt. ustawy nnieniajQcej ustaw(:
(prawo budżetowe).
W przypadku niewywiązania
s.i~ z oddania budynków w
w wym. terminie proponuje s.i~
dotychczas udzielone kredyty
długolenninowe przekształcić w
kredyty średnioterminowe (informacja
opublit.owana
w
,.Rzeczpospolitej• 10.DI.92 r.).
2. Wysokość kredytu h.ipoteanegojako 36-krotność dochodów
gospodarstwa domowego obowi4zująea w 1991 t. nie mus.i automatycznie obowiązywać w roku
bietącym.
Co do ,.krotności'"

oraz tenninu,od klbrego bank PKOudzielać
bę:dzie kredytów hipotecznych
jes:z.cu nie zostały podjęte odpowiednie decy?je.
3. Okres spłaty kredytu nie mote b)t określony ściśle na 25 lat,
paniewat będzie on zaJe:tał od za.
robków kat:dego z ktedytobiorców,ajak Pani Redaktorsłusznie

napisała na spłatę kredytu Wdy
kredytobiorca przeznaczać bę
dzie musiał minimum 25 proc.
dochodów swojeao gospodarstwa
domowego. W związku z tym kredytobiorca, klbrego dochody bę:
d.\z.kwartału na kwartał wzrastały
spłaci kredyt odpowiednio wcześ
niej nit k.redytobior·ca mąjący stosunkowo stabilne dochody. Gdyby Pani Rodaktor zgodnie z moją
prośbą przedstawiła mi anykuł do
autoryZOwania przedjeso opublikowaniem aytelnicy ,.Słowa Ludu• nie zostaliby wprowadzeni w
błąd.

Obszerne infonnacje na temat
kredytowania budownictwa mieszkaniOWCJO zobowiązuj(: się opraco• l udostępnić na tyczenie
redakcji do Yl)!.kon:ystania na ła
mach prasy.
z.-.ca dyrektora Oddzb.łu PKO
w Radomia
mgr EUhłeta Borowlec:b

Jak zrobić interes
na kamienicy?
W

llhlecłrm

rob do Relentu

Gospodartl Koanmaln~ Wyddała

Rozwoju Gospodataero UM wpły
•ęło 26 wnlosk6w od byłych wtaśd
de.łi bmlellk, ubiepMqth się o
ollzyKanle mleala. Oec:pJI, u
podstawie których przebane budyUI, wydano l O.
Przed rokiem ukazałasięl tet uchwała Rady Miejskiej z adresami
doO)Ów do wykupienia. Są to zaz.
wyczaj k.a.mienice, w których
udział gminy miejskiej nie prz.cktacza 50 proceoL Jeśli miasto ma
wi(:kszyudział, nieopłacasi(: pozbywać posesji - mot.e przynieść
znaczny dochód, choćby z racji
funkcjonujących w jej parterze
sklepów i punktów usługowych.
Na podobny zr.;k liczą byli .kamienicznicy".
- Toprawda,tewłaścicieliinte
resują niemal wyłącznie lokale
utytkGwe - mówi inspektor Wydziału Gospodarczego, PelaJla
Mucha. - Nam wygodnie jest je
odsprzedawać. Z tym tylko, :te
kłopotliwa staje się p6tniej kolejka lokatorów z talamio a nowe·
go wldciciela. Niestety, nie my
rozstrzygamy ewentualne spory.
NadaiiiiAIIIJ' wiele bmlenlc do od-

spu.e.dama,a p.pl'ł)'uł.~26,
1dńe &młu ma 25 proceat adział6w, 25 CUrwCII 18 (addał dutr.
p~). Buta.lczej 5, Młodzb.
aowsklej 101 (3/8 uldJle miasta),
Że.rom5kiep li (15 proc. udziałów). Wymienione uchwał• nie
obj(:te są budynki, w których
udział skarbu państwajest znaczny. Te przynoszą zyski i ,.pracują•
na domy przynoszące straty.

24,.6

Bilans zysków i stratjest iluzoryczny. Wszystko zalety od tego,
k.iedy kamienice remontowano.
Gdy właściciel spłaca hipotekę!,
bywa, te z tytułu zadłutenia remontami musi uiścić w kasie np.
pół mln zł. Tyle bowiem kosztował remont przed lO laty, co tylko
wtedy, stanowiło powatny kapitał. Jeśli jednak remontowano
mieszkanie w ostatnim S-leciu kwoty są miliardowe.

W jednym i w drugim przypadku standard został podniesiony,
ale opłaty z tego tytułu są
niewp6łmieme.

Zdanają

się!

wi(:CW gronie wł~cicieli odzyskui
pokrzywdzeni.. J . MADF.JSKI

jących swoje mienie szczę:śliwcy

