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Jest decp.ja, nie ma rozporządzeń
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Mieszkania
bez kredytów
.,.._
...J_ ... ..,,.., ...,.,_
.._
01 .... _ _ _

.,_,..__

..........................do

z,odnie

Wdy kto

:t usta~

sejmowt,
przy.

olnymywałby

działna.M",musiałbywciuupół

roku spłacić Jeao wartOlit (przypomnijmy, te lli.Ddatdowe trzy
pokoje z tucbJti4 kosztu,ł4 w tej
chwili około 300 mln zł) w oparciu
otzw.~~udzielany
przez bant. Dłll pncci~tnęj rodzi-

ny t.We rozwi42;anie stanowi
prawdziwy dra.mal, &dyf: maksy-

o li

.....

dzl.

WYDANIE KIELECKIE
WYI:lNłE

--

arubo ponad UIO mln zł!
-Nadal nic nie wiemy - mówi
naczelnik Wydziału Kredytów I
Oddziału PKO w Kiekach. Mu
I~ TrudnoMwet w tej
chwili pncwidzicć, kiedy kredyt
hipoteczny zostanie uruchomiony, lat~ i przydziały mieszkań
powinny być bez zmian.
Nic równiet konkretnego nie
wiadomo w spółdzielniach mieszkaniowych.
-W naszymprzypadku-mówi

Spytl.liłmy o to byłych

sekretarzy KW -jednak 10lidamie milcq, ~ronią słutbow4 zułania
J4 si~ tolnierze z WSzW, a
rzecznik pruowy komendanta
policj' - . .Uwz A. Kal}'ł mówi, jak zwykłe, w obcym #Jku

-

oocomments.
A jednak dowtiłmy do Łliem
nicy. Dzię:kł połwioceniu szcrepwycb pracowników b. aparatu par-,
tyjneao - dOZCHcy Ancin<la KD-

walalarchiwisty Mariana Rabciaodbylilmy...;w;•tsą~

komuny w naszym województwie. ByiHmy w betonowym
scbtonie pełnym dokumentów!
Wejk:ie. w piwnicy, potem ki.ł
bdzi~t metrów betonowymi
korytarzami Do IIPCQalnej 'luzy
chronionej przez stalowe i ołowia
ne - t.ainstalowane na wypadek
radioattywneao promieniowania
- wrota. Wszystko solidnie zamkni~te na cztery spusty. Dozorca
dysponlde jednym kompletem
kluczy. Polrlktowany po ludzku,

nie wytrzymuj•c jut dłu1ej psycbiczoe&n ~t.aru odpowjedziaJ-

czdniejsu u.rz.tdunia tecłłnk;z
ne. XJJka k1Josram6w d)'Skiet.et

ności,zdecydowal się: wprowadzt
naszych wysłanników do
Pierwsze pomieszezenie tJ'}'je
zaainjooe podobno dotumcnty
orpnizacji partyjaych. W szafach
uv,idu.M ~ deklariQc, opinie o
Judziach nomenklatury. Bez tru-

zawiera a:u:zeebłowe htfoJ:DJaQe

'rodb.

<lumotDa!O<IJI4Ćdoteaekl
on.ćmcand>ykariC.yuwodowoj

dyt:ektorów prz.cdsi~biontw, Dllczelllik6wmiuti pnin.ludzi wła·

dzy w minionych lalacb. ZniJduA
sie' tuu..i tał.tc meldunki i donosy,

akatJiipodania. Wśródc:ałeaopłi
tu fotopafii znaletliimy i takie"
na których wyratnie widać dziaiejsz:ycb aktywist6w Pnemian.
np. w czasie manifestacji pierwszomajowych. bankietów. W jed·
ncj z szafzmJduj~ ~dokumenty
SB, które rzekomo spłon~ w pamętnym potarze Komendy Wojewódzkiej szdć lat temu.
w drugim pom.ies:z.aeniu natomiast zainstalowano jut nowo-

.....

naczone na dcii.N.k'<if komuny
lrodki.
w trzecim pomiel::r.czeniu wid.ot ... jeao-....opulcilije

ków

*

paczki.

tło zdefraudował

pn:cz.-

Powylywuc ze klan ko6cówti
tekbu. linii kompulef'oW'II., porozbijane u~
Tu bl'ł p.trinet tie5ectiqo trium-

l_..

dopodobnie dopiero w pa:tdzier-

....

ociół

o

dotumenl6w partyjo)"Ch. penos-

·~ ..
.....
,,.,.

tawiono własnemu łoiowi takte
ten wyaoctny pbinet.
RYSZARD BI.SnrP

....

""""' wojewoda. oekrdan, ....

mendanL Ody wybucbła rcwoluc;ja,Jdy nie zdołano na czas z:nisz:~
czyt akt SB i wspomnianych jut

kol·

aW

'*
••
,.,;.
...,..

....""'

sprawa, &dyt: w kwietniu nie oddajemy tadnycb mieszkań. N"jblitIZY blok ~e zasiedlany prawsytuacja li~

JW\

wpanic:e.~jakpobil1rie.

ksi~aowa ,.Domatora•,
Ełaliu. ~ - niejest to pilna

te przekroczyć jej trzyletnich
dochodów, czyli z własnej kieszeni musiałabywypłacić dodatkowo

ch l
i ta-

nie tylko o ludziach władzy, Ue
t.Utc o pruclwnibch. w~
ełektroniczn4 wbito lei. infonnap tym, kto i aąd otrzyrQywal

sfówna

malna W)'IOko6ć kredytu nie mo-

....

nikuimam~,tedotejpory
wyjaśni

Ba czka z prochem

em
IY·

Międzyaarodowy

dzieii ptaków

,.Automobiles Peuacot"' i spół
UFS.Lublin•uwartywWanzawie umo~. która przewiduje
montat w Polsoc samochodów

Polska, rachosłowacja i Węgry
utrudniają eksport
ru..i•cyc:b-wocenieteaourzędu-

PI"lY pomocy rozmaiteao rodzaJu
barier eksport towarów ameryWskicb.Natiłcictejznalazłysi~

równlet po raz pierwszy Polska,
te

Czechosłowac;ja i W~gry. ~e

TA1ttEL
as-J&k .. QM

wc:ześnjcj

równiet

figurowały

w
teao ~u zestawieniach, ale w
specjalnym anetsic obejmującym
pa6stwa o JOSpodarce nierynło
wcj.Anerytański dokument wy-

mienia wśród polskich utrud.niefl

handlowycbwysokieclaorazbrak
ocbrooy patentów i praw autorskich.

znowu droższe

W pierwszym roku montatu
"peuaeotów 40S'" FS ,.Lublin•
opuści 2 tys. tych samochodów, a
c:zterylatapótniej lO tys.
Montowany w Lublinie .peugeot
powinien b)t o 20 proc.
l&ńszy na polskim rynku nit im-

.os•

portowany z Francji.

Religia!etyka
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mieatdoliJI'OC. W cełllltwoale

oloome,..ql.,....._,.....

ut-

"levisy"
trafią do Kurdów
",........, ..........
na,

Strauss- uczola niszczerde 4 tys.

ków usu~te ~ faJszywe
znaki firmowe .Levisa•.

....

---.,Le~
Kołci6ł Szwedzkięj

Pomocy,

kościelna o~ cłwyta.tyw
~tła z 14 inicjatyw\,
dowiedziawszy~ te firma ,.Levi

,...

..
U·

par fatszywycb dtinJó• przec:bwyconych i przckaunycb flr-

mie przez szwedztje władu
celne.. Dyrełq& .Lev1 Strauss
Sweden• zanderz.ala zniszapf
WSZ}Slkie tanie-podróbki, ale uz.•
nano, te odziet mote jednak ału
ł.yć potneb~ ludności kurdyjskiej. Rzecznik oopna.cjl
obiecał, te u lipOdni oraz suzi.

......

.. je _ _ _ _

...""
ty-

Fałszywe
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Ur74d przedstawiciela rqdu
USA ds. han4J.u, pani Ca.rti Hilłs,
opublikował list~43 krajów u trud-

Gaz i energia

"Peugeoty''
z Lublina

UWAGA l

011..............

"..,.,.. IJelc:M:II ..... .

....... ll .. oLW-

.............. tJV.tlr.

Zawilda.miamy róWDiet o
DOwej rewdacyjGej dosUwie
10waru cUa dzioci i dorotłycb.
Spnedd wlt.lcpic z pn:ecc:04
ul. Wojska Pobk.teao 4 oraz ul.
Gwanlii Ludo,..; 29 (pny
wjkiuaJówaymnabulr)onzuJ.
l'omonbl6(1p!Udotbwt....)

-

oferuje swoje astui w zakresie: ~
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UFO nad Argentyną
Jak sit; obzuje,nieridentyfllowane obiekty latłrMce- tak popu-

larne rueadJI-"'- opoditi" -

nie mik* całkowicie na naszej
planecie., mimo te od dawna nie
było .łwi.etycb informacji na ten
te.mal Jak mformuje A&eDQa
France Preacz.Aqeoryay, około
stu świadków twierdzi, te widzia·
_ło, jak niel.identyfllowany obiekt

la~ ekiplodował w

nocy z.oie-

dzieb na poniedmłet DI.IUZ)'Cie
~ry

Un10rco, połotorlej ot. 1SO

tm na

półnoeny

zacb6d od Bue-

nosA!re~.

UFO pomara6czowqo koioni

-jalttwienlzo-znWI<Io, pozootawf.W:'ladydymu. PodJQ:topoRu·
kiwania cwentuało)'Cb 'ladbw
UFO w tym J6nt.im rejoiUc:.

..
ta

z
lo

•

Z·

Y·
l)
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Niemcy i·Polska zamierzaJą .· . ;- Sejm nie otrzymał
programu prywatyzacji
rozbudować wzajemne stosunki
Drugi d:ticfl oficjalnej wizyty
prezydent Lech Wal~ rozpoczął
od spotkania z ministrem spraw
zagranicznych RFN Hansem Dietrichem Genscherem. którego
przyjął w swej rezydencji na Petersburgu pod Bonn.
Rozmawiali o stosunkach dwustronnych między Polską a Niemcami oraz o współpracy w Europie. Prezydent Wałęsa ostrzegał
przed konsekwencjami nagłego
zerwania więzów, zwłaszcza gospodarczych, tak mi~dzy krąjaml
wschodnioeuropejslrimi, jak i
mi~ Europą wschodnią i zachodnią. W tym kontekście nawiązał do przedstawionej jut
przez siebie wCześniej koncepcji

stworzenia organizacji gospodarczej, która pomote odnowić kontakty kooperacyjne. Hans Dietrich Genscherzgodził się z oceną
zagroteń, o których mówił Wal~-

"·Przed
RP

południem

przyjął

prezydent
na Petersburgu prze-

wodniczących głównych partii po-

litycznych w RFN: Otto Lam.bsdorffa z FDP i Bjoema Enghołma
zSPD. Ze względu na chorobę zostało odwołane spotkanie z szefem
i ministrem fmansów
TheoWaiglem.
Po połudQ.iu Lech Wałęsa spotkał się z kanclerzem generalnym
Helmutem Kohlem.
Niemq l Polsb :r.amlemJ" sz.e-

esu

Kadafi chce się spotkać
z prezydentem Bushem
cz}ć się przed prezydentem Bushem i przekazać mu .obiektywny

się

raport"w tej sprawie, przygotowany przez byłych specjalistów z
CIAJ Według Kadafiego, raport
ten .,uniewinni Libię".
Kadafi oświadczył tet:, te jest
gotów rozpatrz)t wraz z prezydentem Bushem ,.oskad:enia o
terroryzm", wysuwane wobec
Libii.

prudstaw:lł IDll stanow:lsko

UbU"

sprawieZ~JDJchunasamolot PAN-

AM" 1988 r. W wywiadzie udzielonym dziennikowi Zjednoczonych Emiratów Arabskich ,.AJ-Ittihad" pułkownik Kadafi ~wiad
czył,tejest gotów udać się do Stanów qednoczonych. by wytłuma-

Duńczycy i

Szwedzi

boją się łowić
koło

wyszło na jaw,
Bałtyku t.oło Bomholmu
~duje się cmentarzysko wraków barek i statków ładunka.m.i

na

z

broni chemicznej (pocisków artyleryjskich wypełnionych iperytem
i innymi gazami bojowymi) rybacy duńscy i szwedzcy starają się unikać łowisk w tym akwenie. Boją
się następstw wylowienia w sieci
zatrutych przedmiotów.
Kaidego roku rybacy krajów
skandynawskich znajdują w
swych sieciach zardzewiałe granaty z trującym gazem. Łowi je w

o-

talr::teskażone .s.ieci.

Notowania giełdowe
Tyłkodwie firmy miały wczoraj

dobry

dzień

na gicldzie, obie nie
oaletą do potentatów. Wzrosły
notowania .Krosna" i .,Próchnika".Spadła wa.rtoAćobrotów-z21

mld 623 mln 474 tys. zł do 16 mld
312 mln 227 tys. zł.
Notowaala: .,Tonsłl". - 27 tys. zł

(-6.9proc.)••-·-31,scy,.
zł(- 8,7),
29.,.., zł

.x..mo·-

potentatów

c-i- 7,4), ,.Erlaud"- 420 tys. zł (-7,9
proc.), ,.Kable" - 35 tys. zł (bez
zmian), ,.Snn.ędz" - 27 tys. zł
(bezzm.ian),"Wólcaab"-41 tys.
zł(-2,4proc.),,.Żfwlec"-178tys.

zł(-1,7),.,Wedel"- J 3StyS.zł(-

6,3 proc.}, ,.Okocb!a;" - 107 tys. zł
(bez zmian), ,.FJeldrl-." - nie
"Dotowano, ,..lreaa" - 74 tys. zł
(+1.4).

··--)

SAIIOPRZYLEPNY PAPIER KSEROGRAJliCZNY
oraz,.._.. łałurowr l..terilłJ łałurow. flnnr
PPIIU
VIOUIAR 16
Kielce,
ul.
Ks. Kaczmarka
tel. 61-39-70

Kr6tk le termi n ,- r eal iz a c JI z le c e l\ .
S przed•* w,-ł ~cz n le hurtowa .
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wynagrodzeń.

Mimo te maszyny dzieli i noc
drukują nowe banknoty i zaczęto
jut drukować tysiącrublówki, wytwórnie papierów wartościowych
nie są w stanie sprostać popytowi.
Tymczasem w wielu regionach
krąju utrzymuje się stan zagrotenia strajkowego właśnie z tego powodu. te zakłady pracy nie ~
czym płacić wynagrodzeń.

W Hawanłe, podobnie Jat •IM!dl

bawWąc się: kosztów rozbrajania
granatów i utraty całego ładunku
częściowo skatonego wydobywającym się gazem. Są to nieraz straty wielkości dziesiątków tysięcy
dolarów. Do morza trzeba bowiem wnuct nie tylko ryt)y, ale

Słabszy dzień

W rosyjsirich bankach nie ma
pieniędzy, ich deficyt si~ga 10 miliardów rubli i brakuje na wypłaty

zamiast mieszkań

tymczasie od 10do201r:utrów.Kilkaset P!ZfPBdków ich złowienia
rejestrują szwedzkie
przedsię
biorstwa rybackie. Nieoficjalnie
jednak jestichznacznie więcej, bo
nie wszyscy rybacy dl\ią o tym
znać odpo~ednim władzom,

bońskiego.

Schrony

Bor nholmu

Od czasu, kiedy

te

deat RP Leda Wllłęsa l bJtderz
RFN Helmul Kohl po wtorko-.rym
spotkania " BollD.
Prezydent Wałąsa zaakcentował, te w historii Polskl i Niemiec
nie było jeszcze momentu tak
spnyjąjącego zbli1eniu. Stwarza
to wielkieszanse dla Europy i obu
naszych państw.
Kanclerz powiedział, te bez
dobrego
sąsiedztwa
między
Niemcami a Polską nie będzie
trwałego pokoju w Europie. Olatego RFN zamierza zbudować
mailiwie wiele mostów łączących
oba państWa - dodał szef rz4du

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom .,Program prywatyzacji
w 1992 r.", będący zał4CZDilr:iem
do projektu ustawy b udżetowej,
nie trafl;ł 31 marca do Sejmu.
Przedstawiciel Biura Prezydialnego URM Konrad Janowski poin-

formował, te .,btmzie dobrze, jak
znl\idzie si~ w Sejmie w środę".1
.Nad programem pracuje Komisja Międzyresortowa. l kwietnia zajmą się nim prawnicy'"- zapowiedział Janowslri.

Koalicja rządowa
spotka się z małą koalicją
WczwutekodbędlJ.esięwspółlle

rem Jue~~~~wkt4reju

spotbale apupon.6. politycmycla
tworlJlC)'ch dotyclu:raso""' koallc;Ję
rqdo""' l naszych qruponli. po-łafonnoftl we wtorek pnewodni·
~UDTadeus:r:MazowieckLPowiedział to po rozmowie :r: premie-

cr.estałczyU taUe Uder UJ) Donald Tuk onz pnew~
Kluba Pulamentaneao PPG Tomasz BańkowskLObie strnay
przedsta~" swoje stanowiska"
sprawie pos:r.erzeaia pbłDeta..

We wtorek rano przeciwnicy
prezydenta Czeczenii gen. Oi.ochara Dudajewazajęli pny utyciu
broni maszynowej gmach radia i
telewizji w stolicy republiki Gro:t.nym.
Agencja T ASS podała, te brak
danych o liczbie rannych lub zabi·
tych. Według nie potwierdzonych
danych, opozycję poparty niektóre z oddziałów, składających się ze
zmobilizowanych przeZ samego

wojny w Afganistanie. Do ataku
nie włączyli się milicjanci.
W centrum stolicy Czeczenii
gromad%iły się Uu.my ludzi. Pnestal działać transport. Wierna prezydentowi gwardia narodowa
stnete gmachów państwowych.
Na ulicach pojawiły si~ samochody OPłflCCnone. Parlament Czeczenii wprowadził stan wyjątkowy
na terenie całej republiki.

W Rosji
brakuj~ mbli Stan wyjątkowy wCzeczenii

Libijski przywódca MIWIUIII.l
KacWi "7nzif gotowość spotbnla
z prexydeate:m Bushem, by

rekorozbudontwu,ielllDestosrm-

kt TaklezapeWilłeałe:doJ;rU prezy

..wtadl, kontyau.qje się
pośpiC!llll\budo-.ę~w-J~

tołnierzy-weteranów

Sanatoria

Skierowania po nowemu,
· miejsc mniej

kubańskicli

nit budowa mieszkań i domów. W ubiegłym roku w całym UB,ju wybudo-

Od kwietnia obowiązuje nowy
system kwa.l.illkowania do zakła
dów lecznictwa uzdrowiskowego.
Jedynym dysponentem skierowań do szpitali i sanatoriów uzdrowiskowych są obecnie wojewódzkie komisje lecznictwa uzdrowiskowego, powołane pnez
wojewodów.
Zastąpiły one kil.lr:udz.iesięciu

rótnych komisji ZĄjmujących się
ich dystrybucją.
Zapowiadane na kwiecień podwytszenie opłat za pobyt w sanatoriach jeszcze nie obowiązuje.
Na razie funkcjonujestary cennik,
według którego opłata. za wytywienie i zakwaterowanie w lipcu i
sierpniu za jeden dzień wynosi:
najni.tsza- 5 tys. zł, najwytsza- 20

waoozaledwi~6tys..m.iesz.kafa.

dysponent6wskierowańiok..l5~

tys.zł.Po~nieopłatysąrilisze.

oc:bnaę ,rzed ewa~luałł1!111
lltakiemu.ią~da.

zapewnlt

Jak poinformował tubańst.i.tygod

nit,.Traba,jadores-, wstaliJtympu_ncienadmorstich dzielnic Hawany wy.
kuto do tej pory ponad 20 km lrtrł. tuneli ludowych. Budowa schronów
prubiega o wiele sprawniej i szybciej

"S" z ZM "Łucznik"

proponąie

Uporządkujmy ha~del bronią
Powołaniespółkl,~~wy
~oU rta eksport broal,rapropo--

DOnli przedstawiciele KZ .,S" ZM
,.Laemlk", kt6n:ypr:r:ybyU do WarsawynaraproszealeADdn.ejaUpko, ml.alstn przeiiQ'Iła l baacłłu.
SEPEWE, istniejąca w latach
1938-39, byłajedyną fl.tmą wRzeczypospolitej, która miała zezwo-

~~ez~~j=~~~;~
zapuów mobilizacyjnych wojska
polslriego. W 193g r. w~ transakcji zawartych pnez spółkę
zamknęła się kwotą 70,7 tys. zł
(dla porównania - budtet Ministerstwa Spraw Wojskowych wynosił wtedy 800 mln, a budżet
państwa- 2 mld 447 mln zł). SEPEWE m.iała30 przedstawicielstw
na całym świecie. Stanłsbw Gcks-

ki, szef ,.S" w "Luczniku" powiedział nam, te spółkajasno okreś
lałazasady handlu bronią i powinno się skonystać z dobrych, bo
sprawdzonychjuż wzorców. -Zakładom zbrojeniowym wydano
teraz ok. 40 zezwoleli nasprzedat
wyrobów i śmiem wątpt, czy
przyniosło to jakieś rezultaty.
Zakłady zbrojeniowe same sobie
nie poradzą. Ta przedwojenna
spółka zatrudniała prawdziwych
fachowców. A jeślijakiś kontrakt
zostałtle załatwiony, odpowiadał
unędnik SEPEWE. Zakłady nie
ponosiły tadnych konsekwencji

takiej,.wpadlri".
Z~owcy pnedstnłłi
u
&pot]wUa projekt :r:alo&li do programa saaaQI ZM ,.ł.ac:ml.k". Zułułoslęwlllm l Opunktów, któo-ch
realłzad•IDOifabyllZdrowił sytua9

~!~~2~~~=~~=~~~eł~~~~~;.::~~~4~1g;,';;!-~ ~~=

dzjał

Dudąiewa

dzlał łączności
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Qęw,.ł.acmlku",ałejesUojedna.k

uzaldaio..e od zakl.adD..Przedsta.-

wiciele .S" oczekują od rządu
m.in. sprecyzowania zam6wicfl
na wyroby zakładu , zapłaty i wyrównania za dostawy dla MON w
latach 1990-91 oraz określenia
rynków zbytu dla polskiego pncmysłu zbrojeniowego. S. G6'*1
uwala, łle 17.\11 powlalu a~
":r:brojevJówli:om" 11Ji: poclalkowydl
1.......,1 ..do.
domaga się: równici od rządu
dokonania analizy zysków i strat z
tytułu ograniczenia produkcji
specjalnej w tych zakładach.
Po lrwl\iącej ponad 3 godziny
dyskusji ustalono, te minister ma
powołać zespół do opracowania
dla
programu
naprawczego

.s·

,.Łucznilca".

(alb)
Redaktor wydania
Grzegorz Kozeąa
Redaktor depeszowy
Marek Maciągowskl
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Sonda "Słowa"

Etyka dla kilku procent
nauczania, z całą pewnością znaj-

N!Upnwdopodobniej jut od
września br. w plmle gJęt uc:mlów
szkól podsławowych l ponadpod-

dą się tet nauczyciele dyspooują·
cy wiedzą pozwaląjącą uez)t tego

przedmiotu. Problemu upatruję w
czym innym - co zrobić i jak, by
ten nowy przedmiot pomógł w
wychowaniu młodego pokolenia
Polak:ów. Uwatam, te religia może pomóc choremu społeczeńs
twu w pnezwycięteniu własnych
wad.
J anusz Roaóysld, dyrekto r
LO w Kielcach:- Nie przewiduję
większych kłopotów z wprowadzeniem etyki do programu szk:oły,jutnawetmam na oku człowie
ka, który mógłby UCZ)'Ć tego
pnedmiotu.
Alina Kula;y6ska, wicedyrektor
SP nr 12 w Kielcach:- Dobrzejeśli
będzie taki wybór, ponieważ,
szczególnie w starszych klasach,
dziecf nie bardzo chcą chodzić na
religię, nawet jeśli rodzice sobie
tego tyczą. Obawiam się, czy nie
będzie problemów ze znaJezieniem nauczycieli etyki, a nie wyobratam sobie, aby tego trudnego
przedmiotu mogły uczyć panie
katechetki. Uwatam tet, że u·
mieszczenie oceny z religii/etyki
na drugim miejscu na świadectwie
oznaczałoby degradację dla in·
nych pnedmiotów.
Marla Martiewla, wiceprze-

stawowych zn!Udzie się nowy przed-

mlot

obo~owy: ft.LI&łalelyb.

leodnie z projektem rozporz:t~~dze
.U. pnnotonnym przez .ministn
tdubdl Andrzeja Stelmacbowsklego l pneslllD)'Jił._kan.lorom oś·
wiaty, stopido z tego pttedmlotu umłeszcr.ony z.ostanle aa łwladec
twłe aa dru&lm miejscu, tui za oce._ ze sprawonDla. W celu wyeU·
minow.nilo ewenlualnJ"ch przejawów Dletoleru.c;ji, jak to określono

m

wprojekde,nlezostaniesprecyzo-

wme aa ceDZilrce. czy uzyskano lę
ocenę z rełl:gll, r::zy tełetyłr.j . Proporesortu jest dyskutowau
aaua;ydeli l rodz.iOOw. Oto
ldlka wypowiedzi:
Andrzej Sygut, kumlor oświaty
WKielcach: - W oparciu o doś
wiadczenia z dwóch lat funkcjooowani.a religii w szkole, a takie
po uchwaleniu przez Sejm ustawy
o systemie oświaty, która stwierdza, te obowiązek zorganizowanianaukireligii spoczywa nasz.kole- nie widzę problemów z wprowadzeniem tego projektu w tycie.
Dane statystyczne świadczą o
tym, że poaad 90 procent mJeszbóc6w województwa łr.idectiea;o
to btołk:y, a w irodowłsku wiejs-

ty <;la
wśród

kim ten proc:mtjestjeszcze wyłszy.

wodnicząca

Problem lWiaula etyki acmiów

ZNPw Kielcach:- To sprawa dyskusyjna, zamierzamy ten projekt
omówić na nąjblitszym spotkaniu. Na pewno nie naJeży go za.

.,
l

będzie

zatem
marzfaalD:r. Ministerstwo zapowiedz.iało opracowanie programu
bezwymaniowych

Zarządu

Oddziału

twierdzać bez szerokiej konsultacji,jak to było przy wprowadzeniureligii do szkół.
(mors)
Jau Wulklewlc:z, dyr. l LO im.
Mik:ołąja Kopernika w Radomiu:
-Nie powinno być z tym kłopo
tów. W ubiegłym roku ch~ uczęszczania na religię zadekJarowało ponad 90 proc. uczniów
szkoły. Z kil.ku pozostałych procent motna b~ie, sądz~. utworzyćjednągru~,dlaktórejprowa

dzone będą lekcje etyki.
Zbigniew Leśnlewsld, dyr. SP nr
10 w Radomiu:
-Nie wiem, czy etylla wykłada
na będzie zamiennie z religią równiet w szłołach podstawowych.
Jeśli tak, to na pewno będą trud·
ności ze znalezieniem nauczycieli. Sam pomysł uwa:tam za dobry.
Nie wiadomo jednak, jaki będzie
program tego przedmiotu. Czy
nastawiony na teorię. czy raczej oparty na konkretnych przykładach
z życia. Jeśli nie oWe się zbyt
trudny, to z pewnością znąjdą się
nauczyciele, dla których zagadnienia te nie są zupełnie obce. W
mojej szkole większość dzieci wybienereligię.

Boadaa Benw, dyr. n LO im.

Marii Konopnickiej w Radomiu:
-To pomr.;l szafenie l{Udny do
zrealizowania. Dzieci nie. chodzą·
cycb na katechezę jest garstka.
Sam projekt jednak pochwalam.
Nic bowiem nie zwalnia szkoły z
obowiązku wychowywania. (ea.)

Religia lamane przez etyka
slfPitlutiewyraz/1 w poniedziałko
wych ,.Wiadomościach· przedstawiciel MEN.
Przedmiot etyka ma nn:z jasna
oznaczai.demolcrar:;jfW polskiej o.iwiade. Tonic,żew:rzkolachniema

Ministentwa Edulu1Qi Narodowtd zrobiło kol~ny krok do przodu
na drodze reformy oiwiotow~.
MEN proponf4.ie stawianie stopni z
rEligii na iwiadectwach :rzkolrrydr.
. Religia l amaneprzn etyka"- jak

40 lat

minę/o

"st,_Ludu", l kwietnia 1952 r., nr 79, cena 15groszy:
Ze Ńilllll: W Finlandii odbył slf ..Xongra Obrońców Pokoju". Na
wschodzie ,.Delegad na Mlfdzynarodową Korlferenr;~Gospodarczq przybywqjq do Moskwy". Opublikowano .Pismo Komitetu Centralnego PZPR
do selentarza generalnego KC Komunistycznej Partii Gnt;Ji".

Z laąj• i

rąci~Hu~: Ape/,.0 wyż.rzq

produkfh, onarJine mi:yde i spra·
wled/iwyrozdzllll wala ·.sto/a I'Ubzyka,.Dalszy ~kazllst6wdo Preyden·
ta Bieru{a ". W komunikacie Ministem:wa Handlu Wewn{tnnego· czyta· ·
my:. Wobec tego, te praktykowanadotąd nieograniaona koiUilmpt;/a mitsa w zakładach gastronomlanych nie da slf pogodzić z zasadami rqlamentaQi obrotu mlpem f przetwofrlmi mipnyml, Ministerstwo Handlu
Wewnprznego zarządzi/o z dniem l IV poblefrlnie od koiUilmmtów w
rutaruor;jach JaJponów mipno-t11UZC%owych". Po zebraniu ,.,.borczym
i/ormulowano wniosek: .R;ytmlcmo.iC produlct;Jl- to jedno z czołowych zadań nowo wybranego kierownictwa organizaQi partyjn~j".
J. M.

Rejonowe
Przedsiębiorstwo

Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej
w Piń czowłe

przetarg na spnedat
samochodów
przeprowadzi
9 kw:ietnia br.,
a nie 19 bm.
j ak podali ś my w o gł .
z dnla 28.ill.
Za pomyłk ę
przepraszamy.

Co mamy wypisane

na dłoniach?
WIEJłA

PRZYBYLSKA lekarz psycholog z wyk:ształ·
cenia, zarazem znakomita
chiromantka określ a p redyspozycje
i
zd o lności
dzieci oraz ich dalszy rozwój i pnyszłość na podstawie przebiegu linii dło
ni. Dorośli dowiedzą się:
wszystkiego o sobie - o
przyszłości i przeszłości.

J ut od 2 kwietnia w Kieł·
cach, ul. Zagórska 177 te!.
229-24 Kielce.

'""'

taklego przedmiotu l prawdopodobnie nie brdzie. Ważne są in ten·
Qe i skutek. Nastumym etapem reformy mo:te byt wprowadzenie do
:rzk61 kursów prudma/ieiuklch.

GRZEGORZ KOZERA

Staruszki
w ,,Aeroftocie"
70 proc:. samolotów ~ksr.e
JO na świede prr.eQięblorstwa lotDk:zea:o ,.Aerolot" jest zbyt sta-

""" brle=><,.....

Ten wielki przewotnik, obsłu
gujący 85 procent rejsów zagranicznych i 90 proc. krajowych
WNP, zamienal wprawadzE nową generację: samolotów takich
jak ,.iliuszyn 96-300" lu b "tupolcw-204", jednak głębokie trud·
ności finansowe uniemotliwiły
realizację tego planu. Jeśli w nlijblitszym czasie ",Aerofłot" nie
otrzyma nowych samolotó.w, bę·
dzie musiał radykalnie zmniejSZ)'t liczbę lotów zarówno na
liniach krajowych, jak i zagranicz·
nycb.

STRONA 3

78 miliardów z budżetu
na fundusz kościelny
78 mld zl dotaQI ma otrzym~;t w
budł.etu paistn fuadusz kołdela:r - W:J'Ilib z projektu
teaoroc:mycb dochodów l wydatków
puistwa w cxęśd, dot. URM, t którymi we wtorek :r:apomała :dę senacka Ko~a Praw Człowieka l Pn-

tym roku. z

worądnośd.

Blisko połowę tej kwoty (38
mld) pochłoną wydatki, związane
z ubezpieczeniem społecznym
duchownych; na wspomaganie
działalności charytatywno-opiekuńczej, prowadzonej pnez insty-

tucje kościelne przeznaczono 18
mld zł, na wspan:ie działalności
oświatowo-wychowawczej i opie·
kuńczo-wychowawczej-6mldzł.

16 mld zł pneznaczonych zosta.
nie na odbudo~. konserwację i
remonty obiektów kołcielnych i
sakralnych o wysokiej wartości za.
bytkowej.
Struktura dotacji wg wyznań
jest następująca: Kościół nYms·
kok:atolicki - 89,2 proc., Kościół
prawosławny - 4,6 proc., a reszta
dla innych kościołów i z~ów
wyznaniowych.

lO tysięcy etatów katechetów

Księża uczą
Lekcje reli&ii w szkołach prowadzi ponad 42 tyS. osób. Blisko
polow9 stanowią k:sięta, . któny
nie otrzymują wynagrodzenia.
Pozostałe osoby: siostry zakonne i katecheci świeccy, zatrudnieni są naponad lO tys.płatnych etatów. Średnia pensja katechetyczna (pny 18-godzinnym pensum)
wynosi 973 tys. zł. Kwoty pneznaczonena wypłatydla tej grupypra·
cewnikówstanowią ok.. l proc. Wypłat z tytułu wynagrodzeń w szlołach. Obecnie jest ponad 700 tys.

za darmo

pracowników oświaty.
NieWiadomo,jak zmieniąsię te
liczbywzwiązk:u z przygotowywanym pnez MEN projektem wprowadzenia od nowego roku szkolnego nowego paedmiotu religia/
etyk:a(dladzieci,którenie uczęsz
czają na religię projekt proponuje
etykę).MEN zamienazwrócE się
do środowisk naukowych np. uni·
wersytetów o współpraCf w przy·
gotowaniu programu nauczania
tego przedmiotu i kadry wyk:ła
dowoów.

PięćOKarów

dla ,,Milczenia owiec''
Zna.D:r I w Polsce dreszczowiec
,.Mlla.ea.ie owiec" zdobył pięt
&fóWilfch OscuOw jako u,ilepSIJ
film roku 1991.

Brytyjski aktor charakterystyczny Antbony Hopłr.ins, odtwarzającypostaĆ psychopaty w .,Milczeniu owiec", został przez jurorów z amerykańskiej Akademii
Filmowej nagrodzony Oscarem
za naj lepszą rolę męską.
Ameryk.a.nka Jodie Foster ot·
rzymalajut drugą w swojej karierze aktorskiej nagrodę Oscara za
najlepszą rolę kobiecą. Równietją

uhonorowano za posUE,jak:ą fr.re..
owal a w filinie "Milczenie owiec".
Ten film uzyskał równi et Oscara za n.ąjlepszą retyserię. Laureatem nagrody zoslal Jonalhan
De mm e. ,.Milczenie owiec• uznano zarazem za najwybitniejsze
dzieło filmowe ubieglego roku,
przyznlijąc Oscara w tej kategorii.
Za TUI,jlepszy scenariusz oryginalny uznano dzieło Carrie Kbouri, będące podstawą filmu • Thelmai Luiz.a",natomiastw kategorii
scenariuszy zaadaptowanych wygrał Ted Ta.Uy, który opracował
scenariusz do "Milczenia owiec•.
W oczach jurorów nie znalazł
zatem uznania film Agnies:zki
Holland "EUROPA, EUROPA•

(opatrzony w Niemczech tytułem
,.Hitletjunge Salomon"), który rywalizował włdnie w kategorii sce·
nariuszy.
Nąj lepszym fllmem zagranicznymołr.az.ałsiędecy~ąjurywloski

,.Mediterraneo•- opowieść o grupietołnierzy włoskich, którzy lata
O wojny światowej spę:dzają w i·
dylli na greckiej wysepce.
,.Terminator l- dzieli sądu ostatecznego" uzyskał Oscary - za
o.ąjlepszy diwięt, erekty wizualne
i charakteryzację.
DennisGassneri Nancy Haigh
zdobyli Oscara w dziedzinie retyserii za film ,.Bugsy"', a Joe Hutsbing i Pietro Scialia nagrodę dla
naJlepszych producentów zakontrowersyjnyobraz.,JFK•, opowiadający o zamachu na prezydenta
Johna Kennedy ego. ,.Bugsy" U·
honorowano tatle Oscarem za
nąjciekaWsze kostiumy.
Operator Robert Richardsan otrzymał Oscara

które

za świetne zdjęcia,

:zapewni:łf

sukces fdmowi

,.JFK".
Za ~lepszego aktora drugoplanowego u:znano amerykaliskiego weterana ftlmu, Jacka Palance i, honorującjego rolę starego kowboja w komedii ,.City Slickers".

SLD kontra Moaułski
Tenpojedynek:,jak na razie, nie
przyniósł rezultatu. Komisja Re·
gulaminowa i Spraw Poselsk.icb
nie uchwaliła swojej o pinii z powod u rotnicy zdań. Do komisji tej
zwrócił się marszałek Sejmu o
opinię w związku z listem przewodniczącego Klubu Parłame n
tamego SLD AJeksandra Kwaś
niewskiego o podjęcie środków
przewidzianych w regulaminie w kontekście wypowiedzi posła
Leszka Moczulskiego w trakcie
debaty sejmowej. Przypomnijmy:

Leszek Moczulski powiedział
wówczas do posłów lewicy: ,.Nie
chcecie wytłumaczyć się z dziedzictwa zdrady narodowet oraz
,.Mamy pretensję, że wy jesteście z
PZPR, co znaczy, rozszyfrowuj~
ten skrót, płatni zdrajcy, pachołki
Rosji". Poslowie SLD uznali to za
zniewag~.

Komisja zredagowała 2 projekty opinii. Pierwszy, stwierdza·
jący, że słowa Leszka Mocwiskie-

go nie narusząją powagi sali
sejmowej (6 posłów glosowało za,

6 - pneciw, 4 wstrzymało si9 od
głosu). W projekcie drugim proponowano, aby w opinii zazna.
~ m.in., i1 wypowiedf Leszka
Moczulskiego nie była skierowa·
na pod adresem któregokolwiek z
poslów(za tą we~ą opowiedziało
si~ 3 poslów, 6 bylo przeciw, 4
WSUZymało si~ od głosu).
Wszysttowsk.azujenato,itpo5łowie tego pojedynku nie rozstrzygną, a SLD pozostanie jedy·
nie droga sądowa.
{rys)
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Elektrownia w Cedzynie

Gospodarstwa przy szkolach rolniceych
na Kielecczytnie ID!!B ponad miliard długów.

Jakuqzyć
bez pienięCizy?
Na Kielecczy!nie w siedmiu
t.eSpOI:ach szkół rolniczych uczy
si~ 3400 młodych ludzi. Są to najczęściej dzieci rolników. Część
absolwentów wraca na s:ospodarstwa rodziców, cz~ szuka pracy
w instytucjach i przedsi~biors
twacb obsługujących rolnictwo.
Ostatnio, mają kłopoty ze znalezieniem tlij~
Młodzi mieszkańcy wsi mos:ą
kształc~ się w rótnych kierunkach- OJ61norolniczym. oJl'O(Iniczym, mechanizacji rolnictwa,
wiejskies:o gospodarstwa domowego, przetwórstwa rolno-spotywczego. Na Kielecczyźnie nadaJ funkcjonują gospodarstwa
przyszkolne. W innych województwach przekazano je PGR
lub WODR. Nie wyszło to kieleckim szkołom na dobre. Od kilku
lat gospodarstwa szkolne są na
własnym rozrachunku i kilka z
nich tonie w długach. Na przykład
pola doświadczalne przy ZSR w
Cbrobrzu są zadłutone na 146
mln zł, w Ksiątu Wielkim na 480
mln, w CudzyDowieach na 276
mln zł . S4 to zespoły, które posiadąją. najWiększe s:ospodarstwa - w
Ksiątu.,jest ponad 400 ba, w Cudzynowicach - 200. Nie jestdla nikoso tBjemnicą, te w gospodarstwach przyszkolnych młodzi ludzie uczą si~ nowoczesnego rolnictwa, musi wi~ w nich być
dobry sprzęt. racjonalne nawotenie, stosowanie środkbw ochrony
rn41in, powinna b)t prowadzona
wzorcowa hodowla zwierzą l A to
niestety kosztuje. Na całym świe
cie placówki tego typu są dofmansowywane przezOudiet państwa,
u nas muszą ~ sobie !18IDC.
Stądtedługi.,aw:ZSR wChrobrzu
z powodu braku pieniędzy trzeba
było zlikwidować obo~ zarodową, mało, te lłutącą szkoleniu, to
jeszcze jedną z niewielu w woje·
wództwie.
Warsztaty dydaktyczne we
wsŻystkich szkołach innych typ6wkorzyst.ają z pomocy finansowej państwa. Dlaczego wi~ §lu-

LUDU

Wydział Ochrony Srodowiska
UW w Kielcach przygotowuje wyczerpujący raport o mo.tliwoś
ciach wykorzystania rzek i akwenów do napędzania agregatów
prądotwórczych w województwie.
Ułatwi on rozmowy z przyszłymi,
ewentualnymi inwestorami.
lnż. Przemysław Nowosielski
specjalista w dziedzinie projektowania, budowy i eksploatacji wodnych turbin interesuje się zbudowaniero wodnej elektrowni z wykorzysta.niemzaJewu wCedzynie.
Jakkolwiek większość tego rodzaju zapór wzniesiono w czasach,
kiedy o wykorzystaniu wody do
napędu turbin nikt nie myślał podobnie było z Cedzyną - to
są szanse (i to duże) wykorzystania, pod tym kątem, tego zalewu.
- Motna si~ poslut)t metodą
lewarową- mówi int. Nowosielski
- polegającą z grubsza na doprowadl,.cniuwodydoturbiny, usytuowanej za tamą, ponad nią z
pomocą rury o właściwym dla za.
sob6w wodnych zaJewu - przekroju. Przed tamą, w najgłębszym
miejscu zaJewu, instaJuje się rodzsj smoka pobierającego wodę,
która ;KJpłynie ponad koroną tamy, do turbiny zainstalowanej po
jej drugiej stronie. Przy czym mówiintynier-turbina wcale nie
musi b)t zainstalowana na poziomie panitej smoka. Równie
dobrze motnają ~na koronie zapory. Widziałem jut takie
rozwiązania w tnijach skandynawskich. Woda raz zazsana bę
dzie płyn~a.z pełną energią przez
cały czas. Chyba, te jej zabraknie
w zalewie. Z wyliczeń wynika, te
turbina w Ccdzynie o mocy ·soo
t W mogłaby przynieść miesięcz
nie jaki~ 60 mln zł zysku.

sarzezy tokarz ucząc się ma motliwośt korzystania z pomocy
paftstwa,a rolnik nie? Pyt.anie to
podczas ostatniego posiedzenia Komi!iji Rolnictwa Sejmiku Samorządowego. Nie znaleziono na nie odpowiedzi. Zastanawiano się takte., czy nie naJetaJoby zmniejszyć obszaru kilku gospodarstw przyszkolnych. Zda·
niem fachowców wystarczy jeśli
będzie to od 60 do 100 ha. Na
większym areale trudno dawać
przykład dobrej pracy, zbierać
plony, sprzedawać je i nie popadać
w długi. l tak zresztą 20 proc. uczniów odbywa praktyki w gospodarstwach swoich rodziców. K.iodyśjetdzili za gąnicę, dziś nie ma
jut na to pieniędzy. Szkoły rolnicze miały i nadal mają powodzenie. Na przykład w ZSR w Chrobrzu do trzech pierwszych klas jut.
złotyło podania 95 chętnych. Ale
kształcenie przys:dycb. rolników
mus.i się odbywał zgodnie z
duchem czasu. Wiedzą o tym dyrektorzy szkół rolniczych i każde
go roku otwierają w swoich pla·
cówkach klasy o nowych specjaJnościach. W ubiegłym roku szkolnym powstał kierunek przetwórstwawarzywiowoców. Wewszyst.
kich klasach IV i V techników prowad.zonouij~ia z ekonomiki i or·
ganizacji gospodarstw oraz marketingu. W tym roku wprowadzono do programu nauczania tematy
z zakresu etologii. W nadchodzą·
cym roku szkolnym w ZSR w
Krzełowie utworzone będzie Li-ce.um Ekonomiczne ze specjaJoością - rynek rolny. W Ksiątu
Wtelkim przymierr.ają s.i~ do utworzenia klasy o kierunku ekoloJicznym, a w Chrobrzu szkoły za·
sadniczej dla dziewcząt, w której
poznawać one będą tajniki wiejskiego gospodarstwa domowego.
B)t mote jut. wkrótce w ZSR w
Bałtowie powstanie Technikum
Przemysłu Spotywczego o specjalności piekarnictwo i przetwórstwo mięsa.
EihiiETA WD<LO
padało

Sieć

b.meli

pomi~

ma sklepy

=:-t!.ch.:=o::: u.,~

ją prasową.

Teatr od 1986 r. utyłkuje na
podstawie aktualnej umowy z
RPGM byłą salę tJubową d. Izby
Rz.emi~lniczej przy pLPartyzantów 16, płacąc czynsz, dokonując
remontów itp. Sala Iłutyła nam
wyłącznie do pJÓb niektórych
sztuk i jako pomieszczenie magazynowe środków inscenizacji.
Równocześnie kontynuowaliś·

Za zgodą Zarządu
(dziękujemy), wybraliśmy

Miasta

b)t widowiskową, nawetdla naj·
prężniejszej w mieście placówki,

to dru-

gie rozwiązanie.
AgencjaRozrywkowa "Ekstra'",
jako jeden z zainteresowanych
kontrahentów, zaproponowała
najkorzystniejs:z.ą ore~ rl.08.05ową, któl"ll przyj~liśmy. Okazując
stosowne zezwolenie na działaJ.
ność i jej rejestrację, agencja była
dla nas pełnoprawnym podm.iotern gospodarczym, który gwarao-

jakąjest Miejski Ośrodek

Kultury,
wyspecjalizowanej w iluzji (patrz
ostatni festiwaJ).
MOK rości sobie prawo do sali
napi.Partyzantów,adziennik.arze
wypisują wyssane z palca (dyrektora MOK) informacje., nie zada-

jącsobietrudusprawdzeniadoku-

mentów, które posiada teatr.
Podpisując umowędziedawy z
Agencją Rozrywkową ,.Ekstra•
nieinteresowaliśmysi~anicenzu-

towałsystematycznąopłat9wyne·

gocjowanego czynszu.
W tej sytuacji Wonnacje zawarte w tytułach lokalnej prasy:
,..Zamiast dzieci~ch kukiełeŁ..
tArnice
erotyczny"'
(,.SL•
14.03.92), ,.Kubuś pornograf"
(,.GW" dodatek), ,.Zamiast kon-

my remont w si~ie własnej · cenudlamłodych-gołepanien·
teatruprzyuJ.Dut.ej9,któregoza- ki•(,.ED"),sąewidentnąmanipukończenie planowane jest w najlacjll nieodpowiedzialnych dzienbliższych miesiącach. Jutobecnie
nitarzy i świadczą o braku rzetelprzejęliśmy od wykonawcy re·
n~ci.Jaki cel m.ialo sugerowanie
monlU pomieszczenia,dziękiczc- czytelnikom sensacyjnej informu sala na pl.Partyzantów stała macji o zamianie funkcji teatru
sięoamzbędna.Stan~myprzcd
lalkowegona...?
wyborem-albozwróctjąm.iastu,
Wsaliprzypi.PartyzantównigaJbo dla zasileniaśrodków na re- dyniebyło,.kuk.iełek",asalataze
mont i działalnotlt - wydzieda- względów p.P'?t. i bhp nie mote

rowaniemjejprogramu, ani mery·
toryczną. r:zy moralną oceną jej
działalności. Do tego powołane są
kompetentne urzędy_

Walcząc przez 6 lat o teatr dla
dzieci kieleckich, sięgaliśmy i hę
dzi.emysięgaćdowszystkicbżycz·

,

liwych sponsorów, dla których
nowego teabu przy ul.
Dutej 9 stoją otworem ·lecz jesz.

wnęt.tza

czedająszansędołoteniaswojego

udziału w ten najpiękniejszy i

naj-

nowocześniejszyteatrdla dzieci w

kraju.
Zpowataniem

IRENA DRAGAN
dyrektor Temu L l A

,.Kubuś"

jakiego opalu. W Bełcha'towie podobno n.tjtaniej.

P

orywa.n.iesięnabudo~

własnej, prywatnej elektrowni, która s.iłą rzeczy
musi runkcjonować z dala od terenu właściciela, jest zatem sporym
ryzykiem. Niejasny jest tet sposób
i warunkizbywaniajej monopolistycznej, paftstwowej sieci - przeciet w Wdej chwili ceny mogą
si~ zmient i cały, z trudem skłe·
eony, biznesplan wet.mie w łeb .
Zupełnie inaczej wygląda ten
problem w przypadku instalowania takiej elektrowni na własnych
włościach i na własny użytek. Prywatna elektrownia w Papiemi k..
Sukowa służywłaścicielowi idealnie. Taki obiekt Wdemu będzie
służył,
dysponowanie własną,
darmową energią stawia katdego
producenta na niesłychanie
uprzywilejowanej pozycji. Jego
towar będzie zawsze konkurencyjnie tańszy ni1 ten, wyproduko·
wany z pomocą energii po 575 zł
za kilowal
.
Cała przyszłość małych, wod·
nych elektrowni to liczne rzeki i
ich dopływy. Budowane na nich
tamy i zapory nie tylko mogą napędzać turbiny, młyny i traki lecz
takte przyczynią się do zatrzymania wód gruntowych, rozwoju
gospodarstw cybackich oraz powiększą tereny rekreacyjne.
B)t motezupełnie niepotrzebnie (ale świadomie) wprowadzi·
łem tu akcent niepewności, wyolbrzymiając ewentualne przeszkody: lata doświadczeń uczą, że
lepiej d.m.ucb.ać na zimne.

WIESLAW BARAŃSIII

ce

PS. Czekam na listy zawierają·
własne, państwa, obserwacje,
i propozycje.

doświadczenia

cudotwórcą
Włosy

poprzetykane siwizną,
nanosie okulary. To pan Zygmunt
Ryczkowski - bioenergoterapeu·
ta. Jest ekspertem Polskiego Towarzystwa Psycbotronicznego w
Warszawie.
.
- Iledy zaawaf;yl Pl..ll: swoje
właśdwośd l jak się ODe pn.ejawiały!

-U nas w rodzinie właściwości
te przekazywane są genetyczrue.
Miała je moja babka, matka, mam
ja, a obecnie przejawiły si~ one u
mojej córki, która leczy razem ze
mną.
Zaobserwowałem
moje
skłonności zupełnie przypadkowo - kiedyś córka skityła si~ na
bóle kręgosl\,lpa zawsze, gdy wracała z pracy. Sprawdzilem za pomocą wahadełka miejsce, w którym pracowała. Przebiegała tamtędy tyła wodna i po przestawieniu biurka delegliwości ustąpiły.
W moim otoczeniu ludzie czuli
s.ię dobrze i rzadko się zadarzało,
aby ktoś zachorował.

-Jak p&ll łeay't -Najczęściej stosowana przeze
mnie jest metoda dotykowa lub
,.dotykowa" z pewnej odległoścL
Miałem takie udany seans radiowy. Kiedyś próbowałem nawet
działać przez telefon i udało si~
Potrafi~równiet napromieniowE
wod~, która dzi~ki temujest przedluteniem mojego działania . w
domu.
-Copaaer.ajepodc:zaslec::rleała?

Czy to

paaa ale wyczerpuje?

- Mo1e trochę fizycznie., ale poza tym oie czuję się zmęczony.~
Jestemotwarty na przestrzeń. Nie
tracę swojej energii, ona po prostu
przeze mnie przepływa. priałam

na zasadzie przekaźnika.
- Jak chorzy ~ -

.d

l

Niejestem

ret.oegO, gdyt rozmowy na ten temat
jeszcze t.twiJ4- Dowiedzieliśmy si~
tylko, te obejmował materenypod ul.
Sienkiewicza, od Silnicy do ul. Bucz-

W "Kubusiu" nie ma "peepclubu"
wt.

J

lowep. Trudnopowiedzieć cał t.ooł

ta.

sprawy formalno-

istnieje tzw. operat wodno-praw·
ny)i obyczajowe! Otótprzysz·
li inwestorzy chcieli wiedzieł
gdzie i w jakiej ronnie architek~o nicznej, mogliby wybudować·
zamknięty obiekt, w kt6rym dało
by si~ zainstaJować turbin~. Czy
mógłby to być np. staJowy konte·
ner, gdyi o jakiejś aturowej konstrukcji nie rna mowy. Miejscowa
młód:t., wiedziona nieprzepartą
wolą zbadania tajemnic turbiny,
mogłaby ją rozebrać w ciągu jed·
nej, upojnej nocy. Stalowy kontener JÓwniet mógłby się nie
oprzeć, ale kto Wie. Zatrudnienie
dozorców mocno obniży zyski.
-Tylko kto się zgodzi na ustawicnie kontenera w pobłitu zapory?
Następny problem to linia przesy·
łowa prowadząca do sieci .państ
wowej", wkopanie słupów na czy·
imś gruncie.
ed.nak1e prawdziwym ki·
jem w szprychy jest cena
energii. Wiadomojedynie
ile kosztuje kilowat, kiedy sprzcWijego Zakład Eneigetyczny. Kiedy zbierałem informację, kosztowal575 zł(dziś lubjutrocena motesięzmie~). W pewnychsytuacjach podobno motoa było sprzedać ZE energi~ w cenie o cztery
złote taniej tzn. po 571 zł, ale nie
ma reguły. Kieleckie ,.Armatury'",
dysponujące własną elektrociepłownią, sprzedąją nadwytki energii do sieci państwowej za połowę
ceny. Alecena energii wkraju,jeś
li idzie o rzeczywisty koszt jej pozyskania, jestbardzo r6 tna ijak
podliją fachowcy waha si~ od 57
tyS. do 120 tys. zł za kilowat. Zaletygdziejestwytwarzanai na bazie

WXI•bclop...oiesio..,.....
....me JtOide..meco eeatnaa hu4-

Śladem naszych publikacji

Wszystkich, którzy z ,.precyzyjnych i fródłowych'" informacji
nielttórych
dyąpozycyjnych
dziennikarzy kieleckich odczytali, te w kieleckim Teatrze ,.Ku·
buś• działa .,peepshow"', informu·
j~. te jest to łgarstwo i przykład
beztroskiego, niegodnego dziennik.Mza.manipulowania informac-

Pozostaj'ł

prawne, ale raczej niewielkie (w
tym konkretnym przypadku jut

paDli

lllawykle wtak:łwośd?
- Bardzo rótn.ie. Zazwyczaj
niedowierz.aj4. ale są tacy, którzy
bardzo w to wierzą. a raczej chcą
wierzyć. Podczasseansu czują ciepło, drtenie, zaniepokojenie, zawroty głowy. Czasem się śmieją.
Cbcątebym im pomógł. Niezawszejest to motliwe, niejestem cudotwórcą, ale robi~ co mog~. Zdanasi~ te.t,tejestza późno oajaką
kolwiek pomoc, np. przychodzą
do mnie kobiety z nowotworami
wielkości główki dziecta i chcą,
teby je wyleczyć. Jest to błąd,
gdyż powinny one przynlijmniej
raz w roku udać s.i~ z wizytą d(\linekologa, któryjestwstanie określ~ czy i jakiej wielkości jest nowotwór.
-CopauqddoKaapłrowskim?

- Wiem, te ma mieć roZprawę
Moje zdanie o nim jest
negatywne ze względu na jes:o
stosunek. do innych bioenergoterapeutów radzieckich. Nazwał ich
szarla.tanami i to mnie do niego
zra.zi.J:o.
-Jólepu-ploy?
- ()rgani.zowałemjuż seanse w
Poznaniu, Warszawie, Lublinie,
Tarnowie. Nawet Niemcy zapraszali mnie, ale nie chciałem pojechać. Chciałbym w Kielcach, zrosądową.

b~spot.kani.ezdziećmidotknięty·

mi porat:eoiem mózgowym.
niedowładami, z chorymi na
stwardnienie rozsiane. Czy to się
uda - czas pokate.
D.dę~arozmowę.

AGNIESZIA SORDYL
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Starachowicka Spółdzielnia Inwalidów znalazła się na krawędzi
banJauctwa. S!raty przekroczy1y 5 miliardów złotych

Słowo

W ślepym zaułku
W Sp6111De lal lliwałl46w w StaraclHnrkachOii lat clzłe.AU.: lb:hme
....... NoUaęldoJ d<.IJla..." 10
U011e kontrole paeprondzoae
pne:z nU:aełrlstytu c:je. CzęscoDille

Dialy się ~y. Problemy pozost.waly. Cboddło lłónle o nleaospodamołł, rom:utDołt,

pnepbów.
pjene.

N

uruueale
td kra-

Zdarzały się

&,jbardziej poszkodowana z teao tytułu była

z.ałosa. której zdecydoWllnlł wi~kszojć stanowią inwali·

dzi Icb losem .Słowo Ludu• l.Ąj
mowało si~ parokrotnie. Niestety.
z przykrości4 stwierdzamy, te naRe interwencje nie odniosły skutku. Ostatnio olrZ)'maliśmy od pracowników spółdzielni wiele alarmujących sygnałów. Dzwonili td:
do redal:Gii przedstawiciele Komisji Zakładowej NSZZ . Solidarnałi:•. W marcu br. wybraliśmysi~
do starachowickiej spółdzielni.
Na miejscu dowiedzieliśmy si~.
te fin:t14 kieruje nowy, ale w zasa.
dzie stary urząd. Jeao członko
wie przed kilku Jaty, po kontroli
NlK., zostali odwolan~ a rok temu
ponownieobj~li stanowiska. Wtedy kondycja fmansowa spółdziel
ni jeszcze nie była zła. Rok 1990
przyniósł zysk 850 mln zł, ale juf
następny zamknął si~

sttat4 4.31 1

mln zł. W pierwszych tnecb miełi4cach teao roku stnlty spółdziel 
ni osiągu~ pułap ok. l ,l mld zł.
Mało teao - wyeksportowana do
Anglii partia stołów do tapetowania została zareklamowana przez
odbiorą,. Potł~bi to deficyt
Faktem tym ~bardziej zaniepokojona jest z.ałop., lic:ząca 240
pracowników. Irne.aWę:clewUi

1Zilllll.w f'hnM:I z KZ

.s• oru

Bolesław Sobieszczański zanuca-

Kącik

ją zarządowi opieszałałi: i beuadnoić w kierowaniu spółdzielnią.

W ich ocenie f11mie grozi utrata
zdol ności finansowej, a w konsekwencji bankructWo. Dlazałogi bę-
dzie to jednoznaczne z wyrzuceniem na biuk. Niektórzy inwalidzi
z uwagi na posiadane schorzenia,
nie ty l koniezmUdą ni&dzie pracy,
lecz tówniet utracą możliwałi: utrzymania siebie i rodzin.
Główny ksi~aowy, Knysztor
Baaaslelricz, potwierdził obawy
naszych rozmówców. Jego zda·
niem jest bardzo prawdopodobne, it pracownicy nie otrzymają
poborów za kwiecień.- Wi~na
wet groź~ upadłości spółdzielni
- stwierdził K. Banasiewicz.
- Rada Nadzorcza ma tylko
dwiemotliwości wpływania na zarząd: aJbo go upomnieć, albo odwołać - powiedział nam wiccprz.e·
wodniczący

RN, Stanlsław Młsla

Po ostatnim posiedzeniu, z u-

rL

działem przedstawicielizwiązków

zawodowych, radaskierowała pismo do zarządu, aby ten niez·
wtocznie przygotował program
aospodarczy, który pozwoli spół
dzielni wyjść z kryzysu.- Kiedy w
lutym br. zapytałem prezesa, co
jest przyczyną strat, n ie potrafił
odpowiedzieć - stwierdził Mi-

,;.,..

N

ie u dalonamsi~poroz
mawiaćzprezesem Ta

~

Kle,.aea,
poniewat przebywał na urlopie.
Od wiceprezesa ds. produkcji,
Ploa. CJ-rJg, dowicdrieliśmy
si~ te Zllf"Z4d opf3COWał jut Pf'OI·
ram poprawy sespod.arczcj. Prze.
widuje on mln. przesuni~e do
produkcji niek&Oryeb pracowniumysłowych,
łączenie
ków
działów, upłynnienie zapasów

Wszystkim żyje się dobrze?

materiałowych. Zdaniem wiceprezesastratyspółdzielnisąJłów
nie spowodowane koniecznością
spłacania

kredytu. W całości kredyt zostanie epłacony w czerwcu
br.- To nieprawda, te naszaspół
dzielnia nie ma co produkować oświadczył P. Cymerys. - W l
kwartale br.mieliśmyzamówienia
z Huty Sendzimira na 175 tys. par
rt:kawic. Wiceprezes przyznał za.
razem, te są problemy z ustaleniem ich ceny. Nieufnie podchodzi tet do reklamacji stołów wysłanych do Anglii. - Przypuszczamy, te kontener ze stołami otworzonodopiero po2 tygodniach i to
b)'Ć mote spowodowało wadli·
wo6ć wyrobów- zasugerował. Zanim zostanie zapłacona kara (l
funt i 8 peOJOw za stół), w spół
dzielni przeprowadza si~ próby,
~p dowieść, te wina Sety po
stronie odbiorcy.
Napytanie, jaką przyszJałi: widzi dla spółdzieloi, wiceprezes odparł, te taą. jak dla innych teao
typu zakładów w Polsce. Niestety,
nicrozwinąłtej myśli.

Juf po naszej wizycie, 2S mar-

ca, oba związki zawodowe za poś
rednictwem De leptury .s• w Starachowicach, skierowały wniosek
do NIK w Kielcach o ,.przeprowadzenie kontroli działalności ekóspół
nomiczno-aospod.an:zej
dzielni; za 1991 r. i l kwartał br".
,.Podejrz.ewamy - p~ związ·
kowcy - te orp.na spółdzielni
świadomie c14t4 dojej likwidacj~ z
c:zymniemotemysi~zaodd,bez

ustalenia osób winnych i JJOCił·
&ni~ ich do odpowiedzia.l-

noki•.
ADAM BERLEWICZ

GR7EGORZ KOZERA

Końskie

rencisty

Rolnik
inwalidą
Od l stya:nia br. wprowadzone
zostały zmiany w orzecznictwie
ds. inwalidztwa i zatrudnienia,
dotyc:zące rolniłów indywiduaJnycb. Zasady orzekania w tych
sprawach określone zostały w rozporządzeniu ministra rolnictwa i
Jospodarki tywnościowej z 21
patdziemika 1991 r. (Dz.U.nr 103,
poz.449z 1991 r.).Działajpp rzy
ZUS komisje ds. inwalidztwa i za.
trudnienia~ rozstrzygały rów·
niet sprawy dla Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia
Społeczneao
(KRUS)- nowej, samodzielnej instytucji ubezpieczeniowej rolników.
W uproszczeniu zmiany polegają na tym, te obecnie w oneczenlatb dotrc:qcycll pn;J'DWlla reai;J
dla rolnika i:DdywlduaJaeco ale bę
dde się okrrilało JniPJ Inwalidzkiej. Kom.I.Qa stwierdzatylko aaso~ b4dt dlua~ nlezdolnośt
do praq w rohtldwle. Jedynie w

Prośba

przypadkach gdy długo~ nlezdoiDoU do pracy w roiDietwie jest
~z iawalldz:twem l grupyko~a okrełll w swym on.ecr.enla
lstnlen.le tej grupy.
S t a l a reala IDn.UIIzb dla rolnlkfw indywidualnycli jest prąz-
aawua tylko w iak.lcla pr;eypadkacla., aiJ abe:zpieczony osiqql
wid o S lat D1ls:r;;y od wieku emerytahteaolub JestłnwaJid4 1 pupy.

w

pozostałycll pr:r;nwłbcllreatyla

wałidzkJe dla roblik6w IDd:ywidualllJcll pn;ymawaneł\olr. r esowo, a
więc do cz:uu. odzy5bnla JllZQ aprawnlonqo zdolności do Pl'K1 w
cospodarstwłe roiA)"łll. w tych
przypadłach komisja określa ter·
min kolejneao badania.
Wspomniane rozporządzenie
ministra rolnictwa określa talle
zasady ustalania wskaza6 do konieczności dalszego leczenia lub
rehabilitacji w celu przywrócenia
zdoi n~ ci do pracy. Od orzeczenia
obwodowej komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia przysługuje odwołanie do kom.isji wojewódzkiej.
(aoc)

o

życie

M&ej*l OłrNek Po1110e1 Spctłec:aej w llelcach zwraca się z JM1tŚb\ o
poaot:flausoW\pne:DIII(20~Uzakup LebnhraJiłOłllCqO IUatOntły
de ,..U łlaUay W4jdk. Miesi~ Ykoszt nie~cgo leku, który motna nab)tjedynie w Niemczech wynosi 400 DM (ok3m1n300tys.i~ zł).
Wszystkich ludzi dobrej
którym nieoboj~tny jest los pani Haliny
prosimy o kontakt z ŃI06ka w Kielcach, płac PartJz:gt.sw 1 (UM. pok6j

woli.

2A), łeł.439-301ab e beąołrtdaie tlokHJWUie wplataakoato: PIO II/O
Iidce195ll-26299-1Jl a 4o~,.lekr'.
J.M.

Czytelników

Pneczyta'NSZ)' list p. Tom.asza
Janowskieao, opublikowany w
numerze .Słowa Ludu• z dnia
23.lll92 r. pod tytułem zawie~
cym pytanie . Wszyst.kim tyje si~
dobrzer, chciałbym wyjaśnić au·
torowi i podobnie myślącym, li z
faktu, te emerytom trudno opuś·
eX wi~ksze mieszkanie z nad·
metratem, nie można wycigać at
tak niepoważnych wniosków.
Przede wszyst.kim państwo nie
jest skłonne szastać funduszami
na dopłaty do czynszów w sytuacji
kiedy brakujeną oświat~ kulturv,
zdrowie, zasiłki dla bezrobot·
nych. Realiom trzeba przyjrzeć si~
blitej i nie nazywać .dobrym tyciem• n~ emerytów. Mieszkanie, w ktbrym przeżyło si~ 30-40
łat,. zapełnione ulubionymi meblami, cz~ pamiątkami po
przodkach stanowi nie tylko wartość materia1Jl4. ale równiet wartałi: duchową. które trudno za.
mienić na tzw. komfort na VII
pi~tne w wie:towcu lub komfort z
cien1.n4 kuchnią i do te10 na IV
pi~trze. Emeryci to ludzie stani,
mąjący kłopoty z sercem i nie~
sób zdecydować si~ im na przys-

Szanowna Redalu;jo!
W ,.5łoWie

Ludu• z dnia 23
marca 1992 r.przeczytałam notat·
k~ • Wszyst.kim tyje si~ dobrze•.
Szanowny Pan Tomasz Janowski
pisze, te chce zamienić mieszkanie na wi~bze, ale nie ma ch~t
nycb mimo te emeryci pł&CZ4. te
bieda to nawet za pe'N114 kwoto i
przeprowadzi:~ wolą płacić

nad-

metrat i siedz.t w mieszkaniu dutym po jednej osobie. Ja tet mam
mieszk.a.nieS211)jestemsamajednajest mi bardzo ciętko, ale: niech
ten Pan wie, te mieszkam w nim
ponad 40 lal Tu qdziłam lata
młodości, t11 wychowałam i pote-

Nagroda Blotem w oczy
burmistrza

Piszt t~n list zbulwersowana~
daruni~m.}akl~przytrqtilo mi sl'
I7marr:omlrdzygodzinq 111 JJw
Co pewien czas po Koliskich i
en. Na Stok!J. Otói idqcz dzltdcl~m
gminie krątą plotki, i,nfonnacje,
dosklą~u. widzlalamjakprudsta·
jakoby burmistrz, Lesuk Bednar- wid~/ Straży Prt:ryd~ncki~ wypisy.
ski był udziałowcem kilku firm,
· wal mandat właJddelowl samowłaścicielem sieci sklepów itp.
cilodu zap<Jrlcowanąo na trownlToteż burmistn postanowił ufun·
ku. l chwata mu za to, tak być po.
dować nagrod~ : osoba, ktOra.wywinno! Szkoda tylko, U ni~ mogr
tryjc• i poda do publicznej wiado'lłf)lpisDć mandatu administrot;JI omości- ktOrysklepalboudziałjest
siM/a, któro nie lcwapi .sir. aby powłasnością burmistrza, zostanie
wifluzyć p<Jrlcingl ruiHitJWe. Ale
jeao rejentalnym właścicielem. A
nle.o tymdrdalampisać. ZDuwazy..
zatem, do roboty ...
lam, ie pruthtawidel straty był
(
)

.....

*

* Opinie
* Kontrowersje

Poglądy

porzenie

tobie

trudnołci. Cz~to

dodatkowych

q to ludzie jut

u schyłku tycia i
przeprowadzk~ do

juf na
miejsca wiecz-

czek.IIJą

OCIO spoczynku.
Pra&n~ skorzysut

z pomocy oferowanej-przez p. Tomasza Janowskieao i ewentualnie innych
czytelników o podobnych potrzebach mieszkaniowych i zaoferować swoje mieszUnie: polotone
niedaleko p!. Wolności składające
si~z tnecb wyaodnych pokoi, d u·
tej kuchni, przedpokoju (77 m
kw.}, spitami, dwóch pomieszcze6 w piwnicy, parter w starym
budownictwie. Od tilku lat prqn~ jC zamienE na dwa pokoje z
kuchni.\ leczjak dotąd nie uzyskałem propozycji odpowiadającej
moim warunkom: niewysok:o,
widna kucllnia, w okolicy nie
dalszej nit l km (z uwqi na potrze~ codzieonea;o kontaktu z
dziećmi} oraz: telefon. Jeteliby to
panu Janowskiemu wzgl~nie innym czytelnikom odpowiadało to
dalsze uzaodnienia telefoniczne
(438-77) mi~ 18 a 19.30 na
pewno doprowadz4 do zamiany.

T.l.
nilam dzieci, a co najwatniejs:ze
od początku są ci sami starzy lokatorzy bardzo sobie tyczliwi, co w
ko6cu potrzeba jedno drugiemu
kupi i wszystko załatwi, a w razie
eboroby jedno drugiemu pomote
i opiekuje si~ nim. T at, te nie jest
tot.a.kieprostedćnastaro6ćwoo
wełrodowisko. Wolęgorzej rjdć,

a b)'t Miód tych dobrych ludzijacy q wmolm bloku małym, bo jest
11 rodzin i tyjemy jak rodzina.
Dlateao niech pan Janowski z
Kiełcniedziwisi~testarzyludzie
płaczą. a nie cbą zam.i~

miesz·

kania na mniejsze. Staryc;h drzew

juf si~ nie przesadza.

........... s -

b.---!dl

czerwoJIYm ,.polonezem·. Wrotq/q c
u .skl~pu, zmu.mma byłam lić po
jezdni pdn~ blota, gdyi nie ma tu
akurot chodnika. Z naprudwica
natU«hal z dutq prrdkoldq r:m-wony ,.polonez" z pifknie umunduIOWDJIYm prud.ltawldelem Straży
Pro;ydendciQ. Z prurtJim/tyn
patrzylam '"' strugi rozbf)'Zgiwanegoblota, wierzqc. U ten pan :zwolni,
boja n te miałam .llf gdzie 11S11"4Ć z
w6zklem - widział ta - ale gdzie
tam/ Kiedy otarlam oczy z błota,
.polonez" znikł )łd za ZJJiuftem.
Wi(C nie .spiso/om numen1 rr:jutrat;Y}nąo. Czy tak powinien po.1tqpić
pnnlsrawldef prawa l porzqdlnll

Mui. Xowal.JU

Kieł«
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Piiani kierowcy wciąż są zmorą szos

Rodzinny biznes
my hurtownie z ubraniami, także
.pod Rosjan•.
-Daleko nam do poczucia peł
d:Jw tygodniowo. Bywało, że z
Warlr:.i wysyłano lO samochodów nego bezpieczeństwa w handlu truskawek dziennie, jabłka trans- · mówi Włodzimierz Przybylski. portowano wagonami Wczes- Nigdy nie wiadomo - dobrze bę
nym latem, gdy ogórki kupowano dzie czy t le. Te firmy, z którymi
po 500 zł za kilogram w burcie, współpracowaliśmy na Litwie,
Rosjanie odebrali ponad 800 ton Ukrainie, Białorusi, w Moskwie i
Kazachstanie częściowo rozpadły
wprost z Warki. To był chyba
krajowy rekord. Wtedy spółka się. Oni są na daJszym etapie rut
"Prima• sprowadziła ze Wschodu _zaopatrywanie ludności w najjajka za te ogórki.
potrzebniejsze towuy". Stawiąją
- Była to świetna transakcja wymagania - trzeba im sprostać .
barterowa- mówi prezes spół.ki,
-Mąż to potrafi- stwierdza paWlodzłmlerzPnybyłsłll.- Niezawni Monika. - Zawsze wie co robi.
szeudajemisię przeprowadzićc tak
Jeśli mogę món o karierze mę
konystnie handel wymienny. W ta, to zrobił ją w błyskawicznym
interesie przy dużych obrotach tempie. Najpierw zajmował się
trzeba być przygotowanym także handlem owocami w GS. Tam
na straty. Handluj~ tylko z państ jednak nie mo:tna się było wykawami dawnego Związku Radziec- zać inicjatywą. Postanowił sprókiego. Muszę: jednak śledzić
bować "na Własną rękę• .l rozkrę
niemal codziennie stru..kturę ryn- ciło się. Pieniędzywdomu nie ma,
ku, znać bieżące przepisy. Każda z
dlatego nie obawiamy się: złodziei.
dawnych republik ustanawia teraz Gotówka w obiegu przynosi więk
szy zysk ni1 trzymana np. w PKO.
swoje zasady. A i u nas w kraju
zmiany następują niemal co mie- Włodekjest z wyks:l:tałcenia konssiąc. Chciałem importOwać wino z
truktorem samochodów. I proszę
Mołdawii. Gdy u siebie mogłem
popatrzeć, jetdzi "dacią•. Ale to
~e sprostać formalnościom,
rodzinne,jego tata też miał taki sagwarantując lO-miliardowy kapi·
mochód- podobno jest najtańszy
tał, obowiązujący przy imporcie
w eksploatacji. Nie, proszę nie
myśleć, że tacy z nas dusigrosze.
alkoholu, okazało się, że producenci mołdawscy mają większe Nie odbieramy sobie od ust.
Chcemy jednak również u nas, w
ciągoty do Rumunów, gdyt sami
po troszeczująsię ich k:rąjanami ... Warce coś po sobie zostawE."Pri·
Każda z transakcji liczona jest w
ma• prowadzi cztery podstawowe
dolarach, ruble ani złotówki się rodzaje działalności: eksport- imnie liczą- ."zielone• albo towar za port, sieć skupu owoców, pnytowar.
cbodnię lekarską i szkołę·...
Przychodnia jest najwię:kszą
- Jesteśmy luctźmi interesu mówi pani Monika, żona Włodzi prywatną w województwie. Za·
mierza Przybylskiego. - Wszyst- trudnia 18 lekarzy z Warszawy.
ko, co zarobimy,lokujemy w ko- NtUwię:cej ludzi konysta z porad
lejnych interesach. Teraz otwiera- ginekologa, dermatologa., okulisJabłka, a wcześniej truskawki
szły jak woda. 300- 400 ton owo-

Ma .. sobłe coł~.
Coś, CZJ]D JDJdqa do deble lulłzl.

lamlla-.

~llu<e

l.

Niewielki, przytulny pokoik.

z.

Czy motna się ui'Odd harcer-

q,? Cbyba nie ... Pamiętam, gdy w
czasie wojny zapisałam w pamięt
niku, co bymchciała robić po wyzwoleniu?CobymcbciaławPolsce

zmienE? Napisałam, i.t pragnęła
bym, by były drogi., szkoły, a mło
dzież była piętna i inteligentna.
Pewną szansę: na realizację tych
marzeń dawało harcerstwo. Ma
ono w sobie coś pnyciągają.cego.

Jakiś

haczyk, który si~ połyka i
nie mo:tna sięjuż od tego
wyzwotE. I ja ten haczyk próbuję
przekazywać swoim harcerzom.
Muszę ich do czegoś pociągnąć,
zainteresować, zaszczepić idee.
Na tym polega chyba umiej~tność
kierowania drużyną. To jakaś
iskra Bota. Czasem wykształceni
pedagodzy nie mogą sobie dać rady ... lnnipotrafią. W czym tkwi tajemnica? Trzeba po prostu lub ić
młodzież. Ci moi wiedzą, .te ja ich
lubię. Po wtóre naJczy b)<: szcze..
rym. Jeśli si~ czegoś nie wie. t"o
si~ mówi, a nie ,.owija w baweł
nę•, udąjąc, jakim to si~ jest mąd
rym. Pamiętam, w roku 1957 bylam na kursie instruktorów w
Konstancinie. Jednym 'f. zadań
było przeprowadzenie zbiórki
Przyszły dzieci, za~am si~ z nimi bawE, wszyscy byliśmy zadowoleni. Potem jednak przys:zedl
czas na oceny. Okazało si~, że
zbłórta była dobra, ale równocześnie zła. Dobra, bo dzieci się
wspaniale bawiły, zła, bo ille zas.
tasowałam tadnej metody pedagogicznej. Nie przedstawiłam się,
nie zapowiedziałąm, co będziemy
rabE, nie wyjaśniłam ...
później

3.
Franciszek KMlECIAK zna
druhnę Miłkę od wielu, wielu lat.
Wspólnie pracowali w hufcu, gdy
diUhna Mazurkiewicz była komendantką.

-To był chyba najlepszy okres
dla starachowickiego harcerstwa.

padłów były w ub.r.: nadmierna
szybkość,
nieprzestrzeganie
pierwszelistwa przejazdu, nieprawidłowe wymijanie, wyprzedzanie. Plagą na kieleckich drogach
są piesi, ich błę:dy w korzyst.ani u z
jezdni były pnyczyną 189 wypadków.Pijanilderowcyspowodowali 119 wypadków na ogólną liczbę
735 w minionym roku. Wydział
Ruchu Drogowego w Kielcach
wniósł do kolegium 852 wnioski '
za jazdę po spożyciu alkoholu.
Najbardziej tragicznym okre-

qibęły trzy

wić życie.

od maja do września, przeciętnie
od 35 do 45 wypadków w katdym
miesiącu. Więcej osób ginie na
drogach pozamiejskich, w mieście
kościąpędzą wprostnasiebie.Siła
częściej dochodzi do kolizji i stluuderzenia wyrzuca ,.żuka" na po- . czek. Sprzyjają wypadłom dni tarbocze, .mercedes" roztnaskuje gowe oraz weekendy. Najniebez·
się. Jeden z pasaterów ginie na
piect.nittijestnadrogachwgodzimiejscu wypadku, pi9! osób z
nacb od 8 do 20. Około 27 procent
ciężkimi obrażeniami karetki zawypadków można było w ubieg·
wotą do szpitala.
łym roku unikn~.
Głównymi przyczynami wy(mag)

Kiedy pnygotowuje przt;syłki
dla fmn joint ventures na Litwie.
Białorusi, w Kazachstanie, a ostatnio w Żytomierzu na Ukrainie,
wie, że znów będą problemy z od·
prawą celną. TIRY czekają nieraz
po 10 i więcej godzin, by zajęli się
nimi celnicy .Postanowił więc zorganizować urząd celny w Warcenie tylko dla siebie.
- Bylem we wszystkich warcekich firmach zajmujących się eksportem - żali się prezes ,.Primy-. Ich szefowie nie widzą potrzeby
istnienia urzędu celnego na na-

ka w wypadkach samocllodoWJch
śmlertponlosło88osób,a898dozulo obrde6 dała. często ko6c:a!-

cycb się kalectwem.

Jest mroźny, lutowy poranek,
drogą w . kierunku
Kielc mknie ",mercedes". Prowa-

oblodzon.ą

dzącysamochódkierowca,pewny

swoich umiejętności, pnyciska
pedał gazu. W miejscowości Wola
Morawicka, na prostym odcinku
drogi, rozpędzony ",mercedes"
wpada w poślizg, kierowca traci
panowanie nad samochodem. Widzi jadącego z naprzeciwka ,.tuka'". Samochody z zawrotną. szyb-

nie ty lko dla lepszego samopoczucia, ale i po to, byśmy byli ba.rdz.iej
wiuygodni u naszych handlowych partnerów.
Tym ułatwieniom sprzyja także
znajomośćjęzykówobcych-uczą

icb specjaliści w szkole Włodzi
mierza Przybylskiego. On samzna
kil..kajęzyków. Rosyjskiego nie używa za wschodnimi granicami.
Tam wolą, by zwracać sip do nicb
po polsku. Naszję:zykbudzi więk
sze zaufanie.
JERZY MADEJSKI

H·ufiec tętnił życiem od rana do
wieczora. A teraz?
- Miłka jest barcerką z krwi i
kości. Urodziła się wychowawcą
mledzieży. Oddała han:erstwu
wszystko, co miała najlepsze: dus-ąi serce. To z jej inicjatywy powstał Rajd Świętokrzyski, to głów
nie dzięki niej ,.Sto jedenastka•
jest tak wspaniałą drużyną. A ilu
osobom Milka bezinteresownie
pomogła? Za mało się ją docenia.
Zresztą ona sama nigdy nie dbała
o to. Uważała, że tak b)<: powinno
i to należy do jej normalnych obo-

wiązków.

4.
Siedzimy po prUciwnych stronach ławy. Druhna Milka trochę
podenerwowana, bo przed chwilą
dowiedziała się, iż zginęła kaseta z muzyką do jednego ze spektakli.
.
Dowiaduję się o Wojtku, przyszłym aktorze, studencie drugiego roku szkoły aktorskiej we Wrocławiu ... Rozmawiamy o Krzysiu,
który zrezygnował z seminarium,
o .Kozie", Krysiaku, Ance, Alinie... Wspominamy ,.starych•
,.stojedenastkowiczów": KatanynęBargiełowską-aktorlr:ę, Teresę

Nosarzewską-śpiewaczk~Filhar

monii Narodowej w Warszawie,
Włodzimierza naczyka - muzyka w stołecznym Teatrze Wiel-

kim. Włodzimierza Skuzę- absolwenta ASP w Krakowie, Pawła
Kozłowskiego, który koliczy studia na warszawskiej PWST. To tyJ~

semnadrogachsąmiesiąceletnie,

Daryserca

szym.terenie.Ajaprzecieżdajęlo

kal, żeby tylko był celnik na miejscu. Musimy ułatwiać sobie życie,

Oto kolejna llsta .ofłarodawc6w
na szpitalik dziecięcy w Kielcach:
laskowski Michał Włoszezowa200.000, Tabor Bogdan Kraków 400.000, Fąfara Stefan Włoszczo..
wa- 200.000, Izba Skarbowa Kielce- 2.500.000, samorząd szkolny
Zasadniczej Szkoły .Budowlanej
K.P.G.M. im. Wybickiego 794.000, Leder Jan - 200.000,
,.Premex"' Sprzę:t Zmechanizowany- 2.000.000, qkowski Witold400.000, Mistecka Joanna 300.000, Gminny Zespół Ekonomicmo-Administracyjny Szkół w

Milka

WICZ. mieah w StandtowłC*:b l
od 3S lAt prąwadzi 111 ArtysłyC2Jl4
........ _
..

oknach tylko zasłooy. Z półek re-gału _spoglądąją" albumy sław
nych malarzy, ksi.ą.tki o teatrze,
SzaJYCh Szeregach, Katyniu ...
Przeglądamy rodzinne fotografie.
Najpierw Tomaszówka nad Bugiem i pierwsza drutyna zuchowa
• Wilczki'". Pamięta z niej czerwone berety, kokardy i biwak, z którego przyniosła rodzicom herbatę. Dalej: przyrzeczenie harcerskie, po którym w domu był wystawnyobiad,apotemegzekwowanie samodzielności. N~pnie
wojna: opieka nad dziećmi, wojenne pogotowie harcerek, dytury
na dworcu kolejowym, aby podać
przejetdtającym kubek gorącego
mleka czy kawy. Powojnie- Starachowice: l Drużyna Harcerek
im. E. Plater, 3 Drużyna Harcerek
im. Dąbrówki i tak do ... likwidacji
harcerstwa w roku 1956.
- Przestałam wier:z)i, że jeszcze kiedykolwiek włożę han:erski
mundur.
Jednak włożyła. No, a' potem
. sto jedenastka". l tak do dziś.

Od ~tb. lep roku. Da dntpela w Klelt:Kh l rejollie miasta
osoby. W obledYm ro-

ty, laryngologa. Zarejestrowanych
jest ok. 1000 osób, wielu spoza
Warki, tatle z Pionek, Grójca,
Kozienic, Ostrołęki, Radomia.
Przychodnia państwowa nie stanowi dla nich konkurencji. Tutaj
mają potrzebną aparaturę najnowszej generacji, skomputeryzowaną kart.Qtekę. Jedynie telefonubrakuje.Niktniechcepomócw
jego założeniu, jakby to była sprawa wyłącznie pana Przybylskiego.
A on przecież chce ludziom ułat

nTrreba po prostu lubić młodzież. a moi wiedzą, że ja ich lubię"

Dn.1m:1. LUDMILA MAZURIJE-

Ściany pomalowane na biało, w

Krew na drogach

koniektórzy z tych, którzy zawodowo pozostaJi wierni swym mło
dziellczym artystycznym zainteresowaniom.
- Mam satysfakcję - mówiła
druhnaprzed kilku laty- kiedy widzę,jakmoi barcerzenie rezygnują z siebie, ze swoich zainteresowaó, ambicji, marzeń. Niedawno
miałam przybocznego, który teraz
studiuje pożarnictwo. Ue razy
mnie odwiedza, zawsze opowiada, na czym był w kinie, w teatrze
na wystawie. To mu zostało z
drutyny.
- Wychowałam sporo ciekawychludzi. Wielu pomogłamzna
Jeżć swoje miejsce, starałam się,
by odzyskali ~ w siebie.
Niedawno dostałam list od Zosi
Sosnowskiej, pierwszej kronikarki. l dziś potylulatacbonadzięku
je za najpiękniejsze latajej życia,
lata ~ne w drużynie.
Czy czuję się za nich odpowiedzialna? Tak! Bardzo przetywa.m
na pnykład, że trzy {z 26) ,.stojedenastkowe• m.ałtełl.stwa się rozpadły ... I choć przecietnie była to
moja czy drutyny wina, mnie~
~. czuję pewne wyrzuty.
Wracam do latminionych ijestem
niezadowolona z siebie, że nie
dopilnowałam kilku spraw. Może
zresztą nie miałam na to wpływu?
Cieszę się natomiast, że w drutynie nigdy nie mieliśmy problemów z wiarą. A byli wśród nas zarówno bardzo wierzący,jak i ateiści.

Masłowie - 102.000, pracownicy
skJepu ,.Telimena•- 200.000, Ba-

naszewski.Paweł-300.000,kobie·

ty PKP Stacji Kielce - 5.000.000,
Gwarek Jeny Skattysko 300.000, Szorodzieli Marta 100.000, O lech Elżbieta- 200.000,
Henryk Hanas Ostrowiec 250.000, Techniczno-ProdukcyjnaSpółdzielniaPracy-1.567.000,

Wo:tniak Tadeusz Mirów Nowy500.000, Liceum Medyczne k1.
llla-150.000, W'lldrowskiMarian
- 250.000 złotych.
(A.S.)

s.

Nie ka.żdy nauczyciel jest Nauczycielem, tym przez duże ,.N".
Miłka ma jakąś zdolność. Choć by
ta..k4, że pomimo znacznej różnicy
wieku, potrafi wcz~ się w problemy swycb wychowanków- twierdzą państwo Leonarda. i Teodor
WISNIEWSCY,odtilłunastu lat
bliscysąsiedziizn$mi druhny.Miłka ma idolność nieuatania
sii do ludzi, nawet gdy spotykają
ją z ich strony jakieś przykrości.
Nie zatrzymuje się:. Nie denerwuje. a przynajmniej nie okazuje
swego niezadowolenia. Nie potrafi upomnieć się: o rzeczy dla niej
istotne. Może to wada'?

6.
Tak. To już 35 lat Moi pierwsi
wychowankowie mąją już wnuki.
,.Sto jedenastka• dała mi bardzo
dużo. Pamiętam,jak w 1961 roku
obie dru1yny, czyli ,.jedynka• żeń
ska im. E. Plater o proftlu sanitarnym oraz ,jedenastka• istniejąca
pny ognisku muzyĆznym, pojechały na pierwszy obóz koedukacr.jny do Warki. Ue wtedy nastuebaliśmy się na temat mora1ności.
No i co? Nic! Obie drużyny połą
czyły się tworząc 111 Artystycz.ną
Dru.t:ynę Harcerską. Zmiana profdu także ode mnie -wymagała
pewnego przestawienia się. Podjęłam naukę na wyt.szych studiach teatrologicznych ... Zresztą
cały czas młodzież wymusza na
mnie-ciągłe dokształcanie.

7.
Dzi§ druhna Ludmiła Mazurkiewiczjest sama. Nie miała dzieci, ani todzelistwa Przed niespeł
na rokiem zmarł jej mąż, także
harcerz, druh Stefan. twórcastarachowickich kartingów. Ale czy
można mówić o samotności w
przypadku druhny Miłki?

GRZEGORZ SAJOR
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z burmistrza z obntd kieleckich KZ ,,s''

Menedżer

~owo-Handlowej- Wlodzimłerzem

z dyrel<lolwn biura Radomskiej Izby
t.aoldm - rozmawia Wojdech Szczepański

* ZrezyiDOft pan nleda"nozfunkc;li bunnistnaBialctbrug6" oa korzyśt dzialainośdgos~.

- Od dawna

zajmuję się

własnymi interesami, a teraz
podjąiem się tak1e prowadzenia biura RIPH. Oczywiście musiałem przebrrut
przez konkurs na dyrektora,

który

zorganizował zarząd

Izby.
• lojiewne oa jego wyniku

untyto

niwależ

p&J!side
doświadczenie z pracy w ad·
lllinlstnc;li samo~Z\dowd?
- Nie wiem jak mnie oceniano,alepraktykanastano-wisku burmistrza na pewno
teraz mi się przyda. Tam
przeciet też prowadziło się
działalność
gospodarczą,
wprawdzie specyficzną, ale
opartą na budżecie. Zmuszało mnie to do wertowania

przepisów gospodarczych i
sądzę, te jestem w nich .,na
bietąco"'. Wiele dały mi te:t

kontakty z innymi burmistrzami i wójtami w Konwencie, któremu p~zjakiś czas
przewodniczyłem.

• Jak pan zomieml wykctrzystat te doświadczenia?
- We wszystkich mot.liwych działaniach. Izba jest
na etapie tworzenia bazy danych o mot.liwc6ciach i
środkach dobrego gospodarowania Interesujemy się
baokami, warunkami kredytowymi itp.; wystawami i
targami przemysłowymi w
kraju i za granicą. Cbceri:ty
fet jak najszybciej wy~
biuletyn informacyjny o
mo:!liwa!ciacb jakie dliją
zmiany celne, obowiązujące
od wejścia Polski do EWG.
• Słowem
gromadzicie
wszystko co mole przydać się
członkom Izby.
- Tak, WllZ)'Stkie informacje, kontakty, SJX>S()by, które
pomogą prz.ezwycięż)t recesję. Sporo nadziei wiąże
my ze współpracą fmn i organizacji gospodarczych w
krąju i zagranicą. Powszechnie znane są już nasze (i
władz
administracyjnych)
rozmowy z przemysłowca
mi i bandłowcami z Białoru
si. Teraz zaczną one etan

,.....,_

- W całym wo;ewódz.twie nie
ma dla nich tadncj pracy - mówi

wprowadziła dodatkową zmianę: :
osobom kończącym naukę: pierwszy zasiłek mo!e b}t wypłacony
dopiero po trzech miesiącach od
momentu zarejestrowania się: w

.••
__

Biurze Pracy.

______....____________
"Poznaj
49

Wspólnie z Biurem TIU')'St)'a:-

.ę. .w...... wliełc:d (aL &c:zb
SS. Id. 518-36) przygotowaliśmy
seri~ t.onturs6w ze znajomości
miast i krąiów, do których ta fuma organizuje wycieczki i wcza.
sy. Trzebaprawidłowoodpowie
dzieć na podane nife.i trzy pytania,
wypełnić kupon konkursowy i przesłlt go pod adresem BT .,Wojm:r",

(ZH0211dtt,ol8oab55),
by wzVt, udział wlosowaniu na&r6d
- tnech atrakey:la1th l wutołde
wydl ~flek. Termin nadsyłania
wypełnionych kuponów upływa
po tysodniu od daty dzisiejszego
konkursu. I.Jnp: jeśli k\olł zbierze dziesioć kolejnych kuponów
konkursowych (od nr 41 do 50).

sp n ... Ale decyrJe podejmllie
zarllld Izby?
-W wie tu sprawach musimy się kontaktować. Pozostawiono mi jednak spory
margines swobody. Muszę
zatem połączyć zamiłowa
nie do mrówczej pracy przy
zbieraniu informacji, prze.pisów z działaniem czysto
organizacyjnym i menedżerskim.

• Zyczymy,obynleUibnklowtym panuzapalu i dzlękn
jemy za rozmowę.

Radomsb

Zlodnie robowiązującym prawem absolwenci iracą prawo do
zasiłku po roku powstawania na
-liście bezrobotnych. Nowa ustawa

świaf'

(ta)

..,,

wpisze w nie prawidłowe odpowiedzi i prześle do,. Wojatera•, to

._.,.

,

____
-----

w~na,.Radomski

kable-.

~~,_.

ra.blafi~NidY!

e-

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

Otolo80odW'IięhldzWw

saa'lridełl

4oYJda

kiekctidr. u-. zakla-

"Sol.hlanołd".

lnforma-

~te~~k~e~ę:~~

prawie od Wdego grosza, talc!e
od zasiłków z kasy zwill7iowej obudziła na sali emocje. Oto
niektóreglosy:,).lle motemypoz.
wo~, !eby płacił: dwa razy. Od
składek podatek, od zasiłku podatek, jak tak motna?!... Jak prz:yjd.riedo mniektoś po wypłatę~ z tytułu śmierci członka rodziny to
niedość,testałasię: tragedia. to ja
mu powiem, że jeszcze podatek
mapład?Tosąbzdury! ...•staronik regionu postawił sprawę: jasno: - My w ramach działalności
statutowej nie ~emy płaci{:
tadnych podatków. Niech sobie
wybUli to z głowy!
WiceprzcwodniQ4cy Zarządu
Regionu, Kaz:bUen Puaerut
przedstawił rcla~ z piątkowych
rozmów z wojewodą na temat
słu:tby zdrowia i regionalnej polityki gospodarczej. Główny zarzut
wobec wojewody to brak infonna-

misja tego sameso dnia o godz.
19.00i 19 .4S)oru,jakdotąd w soboty o aodz. 17.30 (powtórzenie w

!)W...,_,,....... .... _

,....

J)P"'i---·
b""'
"""" . . - ....

-llalkb:1

117l) enz tiiJeiWIUriu (Gilbłlw (DL
U

""""'·-"·''·-·

Nagrody w konhrsie .. ~
z 1g marr:a ..,.losowali: Ber-

łwlat"'

Data lomorowsb(Domaszowi;
ce),l.ypumtStępld(Jędrzejów,

ul Krzywa), Hoaonta Borbwsb(Kielce, ul. Ściegiennego) i ~
je po<:zt.ą.
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cji na temat planowanych reform.
Wojewodazapewnił,tetaki materiał dostarczy po zako6czeniu
prac przygotowawczych.
Poinformowanotak1eo przyj~
ciu planu pracy Zarządu Regionu
na 1992 r. Nastę:pnie pnedstaw:iono propozycj~ utworzenia regionalnego funduszu strajkowego. •
Bę:dzie on tworzony na zasadzie
dobrowolności. Ma stanowić pomoc finansową dla poszczególnych załóg, jeśli prz:ystąpią do
strajków.
Zarząd związku nie zgodził się:
równie! z wprowadzeniem podatku obrotowego od przetworzonych at1ykułów spotywczych i
wyrobów dla dzieci, proponując
zw:ię:bzenie podatku od kasyn i
totalizatorów. Te dwa tematy rozpę:tały nową fal~ dyskusji, w której
gorziie słowa padały tałte pod
adresem ,.Solidarności•:- Co my
tu robimy? Z.dnego stn,jku nie
ma, a wszystko w aórt' idzie!,_
PrzetatKi to mafia. Gdzie jest
prawda? Co się: w tym tn,ju dzieje?!
JAROSŁAW M1AUA

Po wiedzę nad Ren
Na zaproszenie Nlemłeddej AbdemH Rolniczej w Bona przebydelepda adminlstraeyjno-

wała

nie współpracy, głównie w zakresieszłolenia i doradztwa rolniczego. Ustalono- jak nas poinformował Tadcust ~ek. przewodni·
cqcy Ko~i Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowcj Sejmiku Samorądowego województwa • że
po najblitszym seminarium na temat perspektyw rolnictwa i postę:
pu tcchnicznegowtymdzia.leaospod.arkijakiezud.riałemnautow

ców niemieckich odbę:dzie si~ w
kwietniu br. w Modliszewicach.
kolejne 4 ~e zorganizowane
zostaną w Bonn. W Wdym z turnus6w wetmie udział, na kOszt

strony niemieckiej, około 15 osób
- specjaliści WODR. nauczyciele
zawodu ze szkół rolniczych. Uzgodniono równiet wstępne wa·
runki płatnych praktyk zawodowych dla uczniów piątych klas
techników rolniczych oraz rolników indywiduaJnych. Umowa
przewidująca praktyki w gospodarstwach na terenie Nadrenii i
Westfalii (l zespołów uczniowskich po lO - 15 osób oruoŁ 100
rolników indywidualnych) parafowana zostanie pod koniec:
twićtniabr.

W trakcie wizyty rozmawiano
tał.te o motliwoiciacb współpra
cy gminy Ksiąt Wielki oraz Cb~
cin z podobnymi ośrodłami w
Niemczech.
(oa.)

sobo~ogodz.19.00, wniedziel~o

godz. 1.5.00, w

poniedziałek

IO.JOi 18.30).

o

..

w=~j;::!t~
oo~f..ąd

(

Młody,

)

Agencja RR
W Radomiu podpisano akt
notarialny o powstaniu Aa:eac:Jl
Remroju Reafou.łaeao S.A.. lnicja·

torem

powołania

qencji jest
Urząd Wojewódzki. Jej celem ma
być zintensyfikowanie prac nad
restrukturyzacją lokalnej gospo(w.s.)
darki.

zdrowy, nikomu niepotrzebny mężczyzna. ••

Ciosy w

......

się BIWieteb NarMna- .... - Nt-

Ptzesl4d Wyda-

rzeń". Motnago ~e oglądać w
środy o godz. 17.30 (powtórna

I)Jik_,.slęrn-stłelliast•,...

trzymają

telewłQa

włdJ.6lr in Pntpa1111
tnocł.Dlowo. Emitowana dotychCZJlS ,.Radomska Kronika Tygodnia• zmienia w związku z tym naz-

dla swokb

bę:d.zie miał ~ wylosować

.....

pnu:ownlkn biura

"DuooTV"..........,.... ......

ludzi doświadczonych, z pewnym

absolweat6w trJfs:ąt:lr. uaeło1,
U... 5244
CŃWOCÓI:aob:ztałqcyclll mwodowyd- onz &re4akll l zaadaicz:,rcb
smYawCMioW)'da.

Konkurs

słJIIym

DamilV
również w środę

bezrobotny

MMI. ~pracownik biura. Sytuacjajest wr;a tragiczna. Nikt
nie potrzebuje absolwentów. Jeteli jut zakłady pracy zał~ą
oferty zatrudnienia, t.ieniją je do

* Rommiem,ł.eaa panu ja
ko

spoczywa wię~ ~
nycb z tymi dliolanlaml

-..,..

sa.morqdowaK.IelettZ)'Dly.
Efektem wizyty jest paszenc-

Wykształcony
WWojew-HltlmBiun.c\ Pracy w

konkretne efekty w postaci
poszczególnych
fum. Biuro RIPH stanowi
zatem jakby skrzynkę kon- .
taktową. w której radomscy
przedsiębiorcy mogą znaleźć partnerów do dalszej
pracy. Tym bardziej że
RIPH jest orgaoizacją powatną i wiarygodną w kontaktach zagranicznych.
współpracy

Weto podatkom

w

rodzinę

adnło. sobotę mJesrb.aiec
JłMomła, Leszek 8. r:a.aił BOilem

Sąsiedzi są wstrząśnię:ci. Osiemnaście lat mi~ll w tym

~ łloaę l izled,. autępllłe odełt
niiOble ł;yde.
Pani R. pierwsza posłyszała
b'zyk na korytarzu. Była piąta rano. Pomyślała n~pierw, t~ napad.

bloku, wię:c choćby z widzenia
wszyscy się: zn.ąją. Rodzina B. jest •
z IOpiętra..Nigdyniestysz.anotam
awantur, kłótni. Paflstwo B.pracowaJi w ,.Radoskórze•. Leszek B.
kilka miesi.ę:cy temu został zwolniony, pobierał zasiłek dla bezrobotnych.
-To jest główna prz:yczyna tra-gedii-mówipaniZ.- To bezrobocie. Wiem, te usiłował uaaleić jakąś pra~. Bez rezultatu.
-To był normalny człow:iek
zaznaczają państwo R. -Nie te by
ktoś z marginesu. w Radornia.ku

Od czasu, kiedy jest ten targ przy
Śląskiej, dzieje się: rótnie. AJe nie.
To krzyczała pani B. Cała we krwi.
Miałarozłię:tąglowę:.

- Wezwaldmy pogotowie i policj~ - opowiadĄ)ą pallstwo R. Lekan., który tam wszedł, zawotu są potnebne trzy karetki!
My wbiegliśmytam zaraz zanim. ..
Taka tragedia...
Pan R. nie chce opowiadać
szczeg6ł6w.. Jak mate wy&lądać
człowiek, który rozciął sobie żyły
flłk. szyi, a nastę:pnie brzuch?_,
Jak mate wya.lądlć kobieta z rozpłataną głową? ... Jak lllOIII wyglą
.dlć poranione drieciL - One
łał :

chciałyz.apewnebro~ matki.~

dzimy, te Leszek B. działał wszoku.

prowadził kiedyś sekcję: zapaśni

ków. Sam był sportowcem. Odnosił sukcesy. Po zwolnieniu ao z
pracy wszystko si~ urwało.
Pani R. wspomina, te jesza:e w
piątek odwiedziła B. inna ąsiad
ta.-Lesz.tu,powiedziala,tak:tle
wyglądas:z.. .. - Bo ja jestem kompletne zero! - odpowiedział. Dlaczego? -zdziwiła się:. - Jesteś

młody, przystOjny... - Jestem ze·
ro! - powtórzył. - Nikomu nie
jestem potrzebny. - Bo on tak
gryzł się: o~ pracę- mówi pani R.
• Lek.an pytał panią B., czy mąt
pił- przypomina panR.-Od kiedy jest na zasiłku, kieliszka nie
wziął do ust- powiedziała.- Wię:c
jeśli to nie wódka, to znaczy, że
nerwy - tak powiedział.
-To musial być atak depresjipodkreśląją inni. - Kiedy pracowal, kiedy zwycię:tał w sporcie,
coł z.oaczył. Kiedy przeszedł na
zasiłek, po prostu si~ załamał.
Młody, zdrowy, nikomu niepotneboy mętczyma. że był potrzebnytonie i drieciom- nic pomyśloł ..•
Pozostał problem poarzebu.
~to kosztuje miliony. Troch~ zbierze się: blok. Sąsiad K.,
radny, postawi wniosek, teby pomogło miasto.- Skoro w tarlen innyspol6b niemo1e pomóc bezrobotnym._

SŁOWO

NUMER 78

Z regionu

STRONA9

LUDU

Z regionu Z regionu
Bodzechów bliżej Ostrowca

Sesja RM w Starachowicach

Mniej przestępstw,
ale wciąż niebezpiecznie
Wczo~ ~Rady MJr,Jiklej wStanchowlcada,potwięcoiUI uchn·
lealu butittu aa rok 1992, po astalenłach prooohuahlyc:ll l 'łnlleslealu
Zllliu do porądkuobrad, poprzedziłytnronuQeaate.atstaaupe~a l
bezpltcze61łwa

pablkzaep.

Wiceprezes tutejszego są,du,
Terna TraCQ"6sb, tak skomentowała ten fatt:jednazoska{tonych
o96b jest prawnikiem i byłoby
ni~cznicmiejscowym~om

Nadkomisarz Jarosław SU.tewskl- zast~pca komendanta rejonowego policji stwierdził, te w l
kwartale br. na terenie miasta i rejonu dokonano 427 przest<:pstw.
Jest to o 12 proc. mniej nit w tym
samym okresie ub. r. Jednocześ
nie nastąpił wzrost poziomu Yt)'·
krywalnoki o 4 proc. Dotyczy to
twłaszaarozboj6w. Aiw&Sprzy

padbch ichsprawcy lraft1i tub tlll·
f" na ław~ oska.rtonych.
Z bardz.iej spektakularnych wyoikówpracy policji nalety wymienić : zatrzymanie gwałciciela, który w cią,gu paru godzin zniewolił 5
kobiet. doprowadzenie do prokufatury włamywacza do warsztatu
naprawczego, sklłd ukradł części
zamienne za p6ł miliarda zł . Uj~
cie m~ny napadającego na
kobiety, a takie zdemaskowanie

mieszkańca Kwidzynia.

cił

oal.e.tności

który pła

fałszywymi

banknotami o nominale l mln zł.
Z m.Qi probraton. njooowep, Stul*n Za&e:stlep warto
odoołctnt! sz.cr.q61nie jedea zu.&tuy&ki.Mluowk:kkłopotyłl

IWISOWe włęziellllk:tn.

.... -

W WJiliku

.... ....m~u~ ..

pnH:te...U.OWO lab ad:delae "

lalllłepy.P~IIętJc:IIIHd

"' ~ IDiieszbała WJWOhje
prurdtaie! "
Probuabua pn:ebzała akt osbrieaia pneciwll:o 6 ullb:blowetm
sp6łld ,.Cerk•'"· Slłd Rejono'lt)' w
Starachowicach- dla zachowania
bezstronności -Yt)'łlłczył si~ z roz.
patrywania tej sprawy. Sąd Woje·
wód.zti przekazał ją Sądowi Rejonowemu w Ostrowcu Świ~to

dyoku. SW,.udal......,.epod
pn.~ opfekc wojewody, • bez-

prawne- mJrJscowrdl kwbłus:z~
11:6w, kt6RJ z IIWl.bablnym upo-

...,d-.J<go.
Jak nas poinformował z-ca
burmistrza miasta, s.rtosz
Miejska jut

Szymuslk - Rada

cycb na drog~ krymioal.~ W"tn~
za to pon057.4 w dutej mierze ich
rodzice i opiekunowie. l jeszcze
jedno. Coraz wi~j ludzi po spotyciu alkoholu usiada za kierownicą samochodu. Skutki q ~
czpcicj fatalne!
Komendant Straty Miejskiej,
Marek tJll6skl powiedział, te od
połowy stycznia br. podlegl..i mu
ludzie przystąpili- po okresie pouczeń - do działalności represyjnej. Mandatami ukarano jut 261
o96b, na kwo~ ponad 15 mln zł.
O budtecie napiszemy w jutrzejszym numerze.

!be•)

Wiosenny

Niech się rozwali
,Jed.71lkl" aa dobre
ładomowili się jut w aowym bu-

uwag~ na niepoko_kce ~wisko
oboitania ~ granicy wiekowej
wśród młodych ludzi,~·

krz.yskim.

Końskie

Ucmlowłe

orzekać . Pani wiceprezes zwr6ciła

podjęła stosowną uchwał~

rajd
o
po

wykorzystaniu pozostałości
SP nr L Podobnie lrurator oś
wiaty i wychowania- w którego
gestii pozostaje szkolny obiektwyraził cb~ przekazagia go
gminie Końskie. Brakuje najważniejszego podpisu - woje-wody. Kat.dy dzień zwłoki przy·
spieszajego dewastacj~. A szkoda.
(mak)

Końskie

Przedszkola po nowemu
Ra.. Mlf:jsbutoub.llllli~ IQ banbJeJ lstomydlzmlu. wfunkc;łoDO
nnJu pnHmoll. Pcrzak.Jaao id! •IIJDelllds C-.a.a ..al obowilt~ BOler}" zamlast iadoa), zllkwWonao pn.ellszkoła W Kaaltowie,
Nldwła.la l PoiD)'kowłe. Ze dikwhloW'IlD}'dl ałwormDO filie plD'ftlr.
~ Ponadto przydzielono dotacje z gminnej kasy na utrzymanie
wspomnianych placówek. l tak na przedszkola przemacza si~ w tym roku kwot~ 4.153 mln zł, na pokrycie kosztów prowadzenia oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych- 1.200 mln. Od września

planuje si~ zmiany id\ce w kierunku zmniejszenia liczbyoddziałówze
rowych przy szkołach i przeniesienie ich do przedszkoli.
- Miasto ma obowiązek zagwarantowania opieki dla dzieci z klu ,.zero" przez cztery i p6ł godziny dziennie - informuje .SL• z-ca bunnistrt.a, Bartosz Sqanaslk. ~ Jeteli rodzice~ chcieli, by dzieci pozostawały wi~kszli ilość czasu, bę:d4, niestety, musieli dodatkowO zapłacił.
Ponadto chcemy przenieść zerówki właśnie do przedszkoli, bo w szkolachjest i ta.k nadmiar uczniów. A tym sposobem nasze budynki~ w
pełni wykorzystane.
•
(mak)

Swiętokrzysld
Oddział
PlTK w Ostrowcu Świętok·
rzyskim organizuje w dniach
3-4 kwietnia br. dorocznyrajd
primaaprilisowy. Każdy, kto
pasjonuje się turystyką lub

ma ochotę powitać wiosnę w
plenerze powinien zglosC
swoje uczestnictwo w rajdzie
W siedzibie P'ITK-BORT
przyalei 3 Maja S w Ostrowcu.
Na ochotników czekąją jed-

nodniowe trasy zaczyruijące
się w Słupi Nadbrzctoej, Za·
wichoście, Jasicach, Bodze·
chowie, Bałtowie, Ostrowcu,

a kończące si~ w Ćmielowie.
W sobotę, 4 kwietnia, bogaty w konkursy rajd zakończy
się

ogniskiem. Turyści indywidualni oraz dru.zyny mają
zapewniony nocleg w warun·
kach turystycznych, dlatego
ka:tdy powinien zabrać z sobą
Odpowiedni ekwipunek. Na
uczestników rajdu czeka wie-leatrakcji za jedyne 10-15 tys.
zł.
(mpb)

lkwietD.łato.cHDUtllisloiJcz·

•7 dla ~Zel:dhrth posi..taay te-ldoHw w Boduellowie - teao dała
~p~alzceatrallręcz

oej do automatJcmej w Ostrowaa..
Pociu,nie to ta sobą zmian~ numeracji- na pi~ocyfrową. zaczynaj•cą si~ od ,.s·. Zmieni si9 te2
sposób realizacji J>OłlłCZeÓ.. Bodzecbowianie będą mogli korzystać na prawach abonenta ost.J'U-

wieckieso z automatycznych połfłczeń mi~wych na terenie województwa 6raz ~u .
Szczesóło'lt)'cb informac;ji o
zmianach udzieiĄ,i• biura numerów na terenie województwa tielec.kiego(tel.913),zdwsultieusterki. i zakłócenia w tpności nalety zgłaszać do Biura Napraw
(teł . 539-14) w ciągu całej doby.
(
)

.....

Jędnejów

Fi·naliści
WDomuKuJtwywJ~

wie odbyły si~ pod patronatem

Kuratorium

Oświaty

i

Wych~

wania miejsko-gminne eliminacje-U Wojewódzkiego Konkursu Uteratury Oz.ioci~ i
Młodzie:Wwej.

Do fmału zakwalifikowali si~
AgnleszkaAdamczykl Molgomo-

z

ta -

p-

klasy VI

Szbly

Podstnowr,lar3 oruwbiepdj
dzieci......,.
...,Moolb w
Szkol7
l\lly6-

czak ..

z.c.Ju,
Szkoła

Ewelbuo

Iwowsb,

Podstnon nr Z onz

PI.U Soble,.j ze Szkol7 Podstawowej nr3.

DL

Drugi dzień sesji Rady Miejskiej w Ostrowcu:
wzrost cen bUetów MZK, likwidacja przedszkola

Albo dotacja,
albo likwidacja
Jak bumellUlg powracał problem określenia minimum socjalnego dla rnieszbfu::ów miasta.
które powinno b)t zapewnione
przez gmin~ . W przeciwnym razie
niektóre tematy, nazywane przez.
radnych dyturnymi (do nich zali.
cza si~ MZK. przedszkola), ~
systematycznie pojawiać si~ podczas kolejnych sesji.
W uchwalonym w poniedziałek bud1ecic na 1992 r. dotacja dla
MZKW)'!Iosi ll,4mldzł.Niestety,
jut nast~pnego dnia radni byli
zmuszeni albo wprowadzC poprawki ~o budtetu, albo zaodrić
się na podniesienie cen biletów.
Wzrost cen paliwa i stawek podatku od środków transporto'lt)'Ch
spowodował, te dotacja okazała
si~ za małL Nic motna było doprowadzć do zawieszenia wielu
linii i do znacznego osranicz.enia
kun6wwgodzinach poz.as;zczytowych;.dlatego tetradal w&fosonaiu imimii,JID lłiewłelkll więbzoł·
c:i!l &łos6w achn.łill podW)'fłę cen

-..

biletów jedaonzowyc:ll Dlidskkil z
1400 :d do 1800 d od dala 15 kwiet·

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

,

łlla.Przejazd~~-~

~

...

m.fy-2400d,doD-Iy-~

d. do m- -4100d, we~lniłrdJ2600d.
Dodatkowa .dotacja• dla MZK
poprzez podwytszenie cen bile·
tów nie doprowadzi do uzdrowienia sytuacji, ale pozwoli utrzymać
naru.i.e wszystkie dotychczasowe
linie i zmusi do szybszego opracc>
wania planu restrukturyzacji
MZK
Rótne warianty dotacji były
rozpatrywane w dysku~i dotye%4cej zawieszenia działalności
Przeds:zkola nr 3 przy ul. lłtectiej
31 . Oodatkowę pral:ł' do godziny
20 dek.latowa.li zatrudnieni pracownicy, dodatkowe pieniądze
obiecywał przedstawiciel Rady
Osiedla. Niestety, ltlonte pod
anaę tl(joiWDe wykonyRole
miejsc w pnecb:zbladt rUa.i :r.decydonłł dę, potlobale Jak wczdałe:l w Jll"t)'p&d.ku 3 przedJzbli, u

-<:kOz:ieci

korzystl,j~ z przed·
szkoła ~ mieć :zapewnione
miejsca w innych przedszkolach.
Budynek od l lipca ~Przez
naczony dla pottzeb Zakładu Op iekuń czo - Rehabilitacyjnego.
Które przedszkole nast~pne?
ANDRZEJ NOWAI.

Kronika polic y j na
Ołlcer dfłanu' Kowady Woje·~PoUc;jlwiie~udko

mlsarz lrzJsztof Kubik iaforande:
•WKłe&c:.dtwnocyna30mar·

ca br.

złodzieje włamali się:

do
Szkoły Podslawowej nr23. Skradli
dwa tekwizory, generator atustyczny i~ z biblioteki

do pomies:z:czefl. kasowych. Po ot·
warciu szafy metalowej skradziono 50 milionów złotych.

•WXIebdaprzyui.Gómej w
nocy na 30 marca nieznani sprawcy włamali ~ do mapzynów
spółdzielni ,.Kielczanb•, sqd
skradli utykuły spotywcze wat·
tości 20 milionów złotych.

•W lidcKII przy ul. l MJija w
nocy na 30 marca br. na terenie
Kieleckiej Sp6łdzielni Pracy Pno-

ut. Bilstieao w dniach 28-30 marca br. złodzieje włlliDili się: do

rn,)'Jłu Chłodniaego włamano się:

mieszb.n.iaMariiL.,którejsbadli

•WSbdJsb-~przy

dywany, odrie1 skór7.afl4, dwa telewizory i inne przedmioty wartości około 54 milionów złotych.
•W O.ojllle 30 man:a br. o
godzinie 7, w poblitu baru gastro.
nomicznego tnaleziono zwłoki
45-letniego Jana W.
OW~Woi(Jmim8o
dzecb6w) w nocy na 30 owca br.
nieznani sprawcy paewróclli illłu·
py trakt;ii telefonicznej ~

przewody miedziane 111. szkodf
Rejonu Telekomunibcji w O.
trowcu.

().k.)

- ...

St. OW O LU DU

ST R ONA 10

........

N UM E R 7 8

:c..Jr.łaoł[.qtalato...,_

MleczarslaJ Spółdzielnia Pracy,
Handlu i Usług

..BLYSKAWICA'"
o(erv,jelllłuc:I•&Wulo:

._,..

WII!LKA GIEŁDA

T9W

-pomiarOwi illltalac:jlclck-

wiOek:acłl,

ul. Hlluke-Boaka10,
feL 414-54,414-55,

- prcieklowaail l wytounii
linllftiPOW\ctn:ll)'dlibblowyeb

WA!!!

t an io, 8zybko,

Pw• ..Pnll-" w llelcadl Ageoqa Przemyslo-

poleca po nlsldcb c:enacb surold asortyment artyku16" mleaarsldcb l ogólnospotywczycb.
Przy spółdzielni \Jrucbomiony jest sklep spożyw·
czy, w którym mo:t.na zrob~ zakupy po niskich cenach
hurtowych.
W ciqg{f!j sprr.edaiJ! są:

solidni~

Kiclce~.ei.41J-l9

oł"g81l.i:zQje

oa
targowlskuprzyui.Zbożo~piiA!Mwlojł . _ . , .
dę lowaro-ą.

Wduiymwyboneko

IUI!'CJIIIIA UIIIÓW

.,._,,.• •, ....

łllllcle-lllrllr

-sery dojna/e,
- mleko w prosz/ul,

liLIOO-U

obuwie po cenach burto'7d'- •

..-...u

Przyjdź, zobaa,
•lllllil:llal
Handel trwa od 7 do 15 bfllete dala.

110-ll-1&1'1

-masło,

........ a

Jioy,napoje,koncenll1lty,~do ...... ..W,

'l~-Xłi/'IOI

POLECA
-~
LODóW

... . " _

IKILUOWYOI

'(~-191

',Y!l3fi' IMOjpUIH~

- sery topione.
- lo4y,

- jOfPU1)1,
- Cllkier,
-zyi wfoski,
-soki,

- konserwy mięsne,
-prr.etwoty~

-~
7-ZI

- maluurnry,

- citutka,
- /wNJa i ..We innych.
.:l::yc:zyJDy udanych zakupów. ""'

-·

z.p

n arny

<>kręa:«n•va Spółdzielnia

_.

Pińczo_.e.

ul.

l"<<ec:zars-

Zac:hodllllła

7

ogłasz:aprzetaq:wdrodze pisemnych ofert na wykonanie kontrolnych pomiarówre-

zystancji izolacji wszystkich instalacji elektrycznych w zakladzie przy ul. Zacbodniej
7 oraz w punktach skupu mleka

Oferty prosimy
738-81 wewn. 12.

składać

do 30.N.l992 roku . Informacji udzielamy pod nr tel.

"UDMAR''
Import- Export

*

KMioeo uL .......... 111

Pr=rh' fblofttwO Handlowe
. SANNY AAG• :M--100...._

w.:.- =
.. a-. ........ ,o.

oferuje

importawane

OBUWIE
dd<Cięce,

miodzieżowe,

damskie, 111f3/cie
Atrakcyjne wtOI)',
wyso!Uljakość,

_iill

niskie C<IU'·
ZAJ'IUSZAMY
8-16

~ soóota9-U.

IOif'la/1

Hurtownia

"Donna"

ofenqe w ciulej

~osoli~

pielum: .J11111Pe11",
"kajtał",

"bella",

pieiiiSDI podlńne.
W szeroki• asortylllellde podpaski
"HIIa", "donna".
TIUipODJ .TAMPAX"
papier toaleto")'.
dluteczki bigiłlllcme,
watę opalnlnkolą.
higiem~

oraz IOOinnydl
artyhlów.
Nasz adres:

lieke,li~l!l,

td. 11- 03- 19.
Skład

PZF "Cefann" w Kielcach
ogłasza pisenmy przetaJg ofertowy
na lllliem lokilu użytkowego o pow. 690 m kw (piwnica)
mii!SI.C7JIC08o się w Kiel'cacb przy ul. Jagiellońskiej 70.

__

..__..._ ..

-

(..........,.,........._, ..........
polecoa

Loki! wyposażony jest w instalac:ję wodno kanalizacyjllll,
elekbyi;ZIIll, telefooi<7Jill, ceutralnego ogrzewania

oraz wiodę (1110pa).

)

Posiadamy fachowców o wywotich twalifibcjacb l dolwiada.cni u.

Nistieceoy,racbu.nki
Zafoszenia kierować na adrealub
OaekuJemyoaofeny.

tełcfonicmic

teL 11-IG--17.

reklam: .Exbud 13• Biuro Reklam .Słowa Ludu• ,teL 448- 58, Kielce., ul. TatJowa 18.

Cena wywoławcza 20 tys. zł :ra t m kw.
l'rutirg odbęai.ie się w dniu 14.1V.I!I92 r.
o gocłL Ił w Kielcach, ul. Jagiellońska 70.
Blilsze infonnacje: teł. 574-11 w. 238
~ dę .,..,. odwolula lub

anienlDieala przeługu
bel poduia PrtYCZJlL
611111

Redakcja nie odpowiada za

trdć

zamieszczonych ogłosze6 .
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ŚwttU:owskl JanllSZ,
lo-lołdelbbl, "

lei.ZB-16.
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ORYGINALNE
8PODNIE .IEANS0\8.

SWETRY ....

o•a:•u.n:

W CIĄGLEJ SPRZEDUY
lltJIITOWEJ l DETALICZNEJ
IRJRTOWNIA.KEGA".
tr.IELCB, ZA00RSI<A IS6A,
TEL.237-38.
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OKIEN
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poleca H O S S A
. Kielce, ul. Żelazna 22 (PSK obok dworca PKP)

.·-~.,._,......,...._
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. .... ,c
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l

,.._..__Chi......
H--420.._. ...........
II'JibiHBwl .t)"JI~

wGesto.U.
Piscmnc ofcny prOiimy d:bd.e
wterminl c do!Stwictaial992t.
lnf~ctclefonic:mc

Nowe Miuto n. Pili~
tel.291ub iS5.

66-34-21

rfi~W

D w~ u ~

POT i EUI.INSTEX"
Kielce, ul. Zagnańska 151'
tel. 31-11l-21 , wewn. 294, 283

prowadzi nabór pracowników do pracy na
budowach w Czechosłowacji w następują
cych zawodach (uprawoienia czeskie):
- spawacz AE266 (elektroda)
-spawacz BE166 (elektroda)
-spawacz AT165, BT165, AT265, AT365
(argon).
Warunek: posiadanie własnego paszportu.
Atrakcyjne wanmlli placowe!

-·

SKAittYSIUE ZAKLADY PRZEMYŚLU SKÓRZANEGO .rOSKO"

PI'KS w Grójcu

zatru.dniJil
DWÓCH SPECJAUSTÓW DO DZIALU MARKETINGU J SPRZEDAiY
posla~~cycb odpowiednie lrwllilfika<le i praktykę bandlow(.

ogłasza przetarg oa sprzedaż:

l) .star 3W200", nr rej. RAD-913E, rokprod. 1988,
cena wywol. 43 mln zł
2).star3W200", nrrej.RAD-917E, rokprod.l988,
cena wywol. 45 mln zł
3) .star 3W200", nr rej. RAD-936E, rok prod.l988,
cena wywol. 43 mln zł
4) . star 200", nr rej. RAD-1248, cena wywoł. 28 mln zł
5) .star 200", nr rej. RAD-1288, cena wywoł. 28 mln zł
6) ,jelcz 315", nrrej. RAD-650il, cena wywoł. 21 mln zł
7) ,jelcz 315", nr rej. RAD-1738, cena wywoł. 26 mln zł
8) ,jelcz 315", nr rej. RAD-379E, cena wywoł. 28 mln zł
9) ,jelcz 315", nr rej. RAD-378E, cena wywoł. 28 mln zł
lO) .jelcz325", nr rej. RAD-795E, cena wywoł. 30mlnzł
ll)przyczepaD-50, nrrej.RAP-4128, cena wywol.
7 mln zł
12) przyczepa D-50, nr rej. RAS-942F, cena wywol.
. 8mlnzł
13) przyczepa D-50, nr rej. RAS-954F, cena wywol.
!O mln zł
14) przyczepa D-83, nr rej. RAS-952F, cena wywoł.

Oferty prosimy składać w dziale kadr, organizacji i szkolenia zawodowegoSkartyst:ie Zakłady Przemysłu Skórzanego , Fosto'
26-110 Skartysko-Ka.m., ul. Armii Ludowej 117, teł. 532-475 wewn. 330 i 335.

Zlłę00U•DI-.....-.....,,żez9_".

lli'JZ r . ....ta, przriywuy !10 ..t, usza U.odlau-iBobcia

Ś.

t p.

JANINA SZ(ZĘŚNIAK- SZLAGOWSKA
z domu KOWALSKA
Msza św. odprawioaa zostuie w bazylice btedralaej w olał• l kwi.mia lli'JZ r. o aodz. 16, po
.,.,_ ...lly>i...,....,,.....OIIiezwłolaa.,...lllrz
Stuy w Kielc:adl.
C4kb, SJDOwle, SJDOwe, Walili i Prawallli.
•

8mlnzł

15) przyczepa D-83, nr rej. RAP- !OlE, cena wywol.
!O mln zł
16) przyczepaD-83, nr rej. RAP-290E, cena wywol.
13mlnzł

17)przyczepaD-83, nr rejo RAP-291E, cenawywol.
9mlnzł

18) nadwozie z . nysy", szt. l, cena wywol. 2,5 mln zł .
Przetarg odbędzie się 14.IV.l992 o godz. 10.
Biorący udział· w przetargu obowiązani są wpłacić
wadium w wysok~ci 10 proc. ceny wywoławczej.
Pojazdy i przyczepy będą sprzedane w takim stanie
technicznym, w jakim będą znąjdować się w dniu
przetargu.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez

podania przyczyn.

112611

Pui Grdy•ie Rall oraz Rool.zi•io
wyrazy szczerqo wsp61n•cia z powo•• j•ierd

PREZESA JERZEGO RAKA
oldadlli- pracow•icy, Rada i Za n-d
Prod•llcyj. .-Haadlowexo
"PRODOH" w Kielcach.
m"'

Pnedoię.iontwa

Koleżance

Brzyśk.iewicz
WJFUJ serlecz•tiO wsp61n:•ci1 z
MATKI

Zofii

•••H• ••ierd

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

AGA ...,.._--w-

tel.31-84-53

T. . . - WIDftd -1.250.000
,....-.-nJ-330.000

H0.000

.....--~-330.000

. . . . . -Wioftd -300.000
w,deczld ~ ........ ~. ow,dlft.lMcuł, z.llapMa.
IC.okiNe ....... ~-14*'1-1..110.000,,..,_".gDCIL 10-tl,w...,.,wgodL 10...14. llllJ1

ŻELBETOWY STROP
BELKOWO-PUSTAKOWY

dla potrzeb budownictwa

jednorodzinnego

oraz wielokondygnacyjnych obieidów
ualugowych, oświaty, kultury, służby zdrowia itp.
w cenie 92 tys. za 1 m kw.
(30.000 1 mb. belki, 6.000 1 szt. pustaka).
o#eruje
Zakład

Produkcji

Elementów i Materiałów Budowlanych

BIUROUSŁUG

"BEAM"s.c.
ul. Pańska 84
25-811 Kielce

PRZEWOWWYCH

tel. 564-21, 574-91,
fax 526-78, telex 0613580

PRYWATNĄ LIN1Ę

Z DNlEM UV.92 r.
URUCHAMIA

''"''

AUTOBUSOWĄ

KieLCE - W Aił.SZAWA

- KIELCE PRZEZ RADOM
ODJAZD;

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Zaopalnalia Drobnej Wytwórc:m6cl
w Kiek:ac:ll, ul. Z8gnańska 153
oferuje:

lll!uai magazynowania

Z KIELC 1.30- dw. PKS
ZWAJł.SZAwYI7.-4S-dw: PKS
BII.EI'YWlASAOł

DWORCOWYCH.
wC7ASIE roDROty
VIDEO, IL4.WA.SŁoi>YCLE.

Nowość!

-w~ zamknięltydl

- na plecach składowych
- ~ doslllrc:zanych koleM lub transportem samochodowym
zabezpieczamy w pełni.

Gwarantujemy bezpiec:zeństwo - r u l od~nołć matarialną.
Magcynować można

na kilka godzin lub kilka mi•~·
jednorazowo lub wg życzeń Id~.
Informacji udziela Zakład Obrotu nrtel31-82-081ub 31-81-37, fu 31-42-25, Ux 0612536.
Wydawanie~

om

Przedsiębiorstwo

l - H "CREATOR" s. c.

zatrucini

wykwalifikowanych pracowników

w następujących zawodach:
- majster budowlany z uprawnieniami budowianymi
- murarz-tynkarz
- malarz-tapeciarz
-stolarz
- posadzkarz (wykładziny dywanowe)
Wymagany minimolny stoż pracy w budownictwie Sial.

ZQioaenlo, Kielce, ul Magazynowo 4, lei. 31..-21 w. 68.

;~·~~111 ,
~~-..-~~

..

pq~mY.:~:~ ~::~::;::;:

Dyrektorze - Prezesie spółki, spółdzielni i

innych jednostek gospodan:zych,

jeśli chcesz spać spokojnie ZLEĆ! usługi ochrony mienia
Międzywojewódzkiej Usługowej Spółdzielniinwalidów
w Kielcach, ul. Buczka 14, telefon: 542~31-32.

Tym samym pomożesz ludziom niepełnosprawnym l otnymasz ulgi
doły"""" wpłat na Pańslwowy

Fondusz RehabilltJu;llln...Ud6w

(Ustawa z dnla 9.V.l991 r. Dz. U. ur 46z l.VI.I991 r.).

Istnieje mol!iwOŚł! przejęcia dozoru z łud1ml.
Zcloszellla payjan~R IWZit oddrlały tereaoft-w:
-Radomiu. al Plat Stare Miasto 12 ttL 216-76
· - Klebcla, ul. Kołdtuzkl 16 ttL 472-<11
-()serowca, uL lliecb22 tet 281-34
- Sbd;rsb. uL Słkorskle&o 20 teł. 53-13-34
- Slaradtowic:ach, al. Wojska Pol5tlqo ttl 70-54
- Mltdlowie, ul Konopnktid 17 ttl. 313-16
- Ko6skłcla., uJ. Manifestu Upcowea:o 4/.5 lei. 48-21

Ponadto z takimi samym! preferen<,jami ofendem,y usługi

·~e~:==~~"···

::::E;.;:.,_

cospodarstwa domowego- Kielce, uL Cbęd6sb 41 ł ul. Groc:howa32, teł. 564-89

;lifłillll! ~~~==-

Skład

reklam: _EXbud 13• Biuro Reklam .Słowa Ludu•, teł. 448-58, Kielce. ul. Targowa 18.

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeó..
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Kielc:e.u1.Kolberp.4A
PIWO- od 4.700 D

ODZE2 M'OIITOWANĄ PO ATRAKCYJNYał

-

WINO-od9.SOOD
W0DIO: (w tym koceme)

CENAał (lłURT l DETAI.ł:

• YODNIE M1iSD1!"" ?atJiilfl d
• SlJXJEND IIOMVNIINB"" 1111.M d
• GARN/IfmY IIOMUNUNE"" Z50.001J d
• GMNIJV1lY M1iSD1!"" l50.001J d
•/IOSZULE M1iSD1!"" 50.001J d
• PL4SZCZI! WIOSENNE.,..-.
ZAI'IIAIIZAMY~ WGODZINAOI9-IUI

___

w80I01'Y lł-14.

IIELCE, aL T_... li, p. 314.

l!!"

••w•

~.-.~

organizuje po cenach
konkurencyjnych
kur&y prawa JOzdy
kat. A+ B
K1elcc, ul. Warszawska 34,
Dom Rzemiosła, p 614
wgociLB-17 lei 411-41 wewn 273

... bioli ___l _
wru:zMinr;llli~

--~IBM.

Kidc:e, td. ~7~1·

""''

......... a

, ........

1715

...._....,~~·

..._.

•t-kr..... - - . . _ ,
loi.-17-71,-Jł5-116

ostuzali D przcł.UJ ~Y nasprzedat pojazdów i maszyn rolnic:zycb "'cen wywotaw-

-"Jn.:

1) II1DOcb6d .star 21'"', ar~· K.EG 204, rok prod.. 1974,
2) ciunik ,.C-1212•, ar rej. KIL 7530, rok prod. 1984,
3) Qunlt,.C..360", nr rej. KIL S40N. rot prod.1983,
4) przyczepa ,.D-ł?A",.nr rej. KlX 1618, rok prod. 1979,
S)~ .bizon super ZO 50", rok prod 1976,
6) tombiJn ,.bizon JUper ZO 56", rok prod. 1980,

cena

wywoławcza

6.000.000

cena wywoławcza 63.350.000
cena wywoławcza 10.100.000
cena wywoławeta 3,400.000
cena wywoławcza 33.600.000
cena wywoławcza 50.400.000

oraz maszyn rolniczych.
PnetatJ~~wbiuneSNSzakładnr l wSieradowicach 14kwielnia 1992r.oJOdL lO. O ile
nie dojdzie do lkutku l prz.etaJB. U przeł&IJ ~~w tym samym dniu o l(ldz. 12.
Przystwuj~do przetatsu obowi4z,ani .. wpłacić wadium w wysokości JOproc:.ceoy wywoławczej
do bly staGji na )Odzin~ pnod ~ie.m pi'UWJU.
PojazdJ i maa:ąaJ" motna oPtdE w zakładach Łomoo i Sicradowice w aodz. od 8 do 13.
z..rzep, ~prawo uniewatnicnia przetar'JU bez podania przyczyn.

Przedsiębiorstwo Tnmsportowe

llaadla Wewnętrznego
" likwidacji
Kielce, ul. Zbożowa li, tel. 430-76 do 79

Ogłasza

, .• •

przetarg nieograniczony na sprzedaż maszyn i

OGŁOSZENIE
[)y~rlcqa

LiMJm O,dlnokszlalcą«to im. Wlat&słowa Broniewsklego w Ostrowcu ~f(tokn;yskfm f Komlttt 01Janizazyjny l
7Jaulu Koldriukląo _,..choii/Qnków LIMJm (d. l.JMJm TPD nr l
w Ostrowcu)- :owfadamfqjq abso/lunrów roczników 1955-199/,
irwdniach 6i 7 ari'WCO 1992 roku odb(dzltslr I7Jtud Kolderiskf.
Wszystkich cb~tnych prosimy o konl&kt z sekretariatem Uceum, 27-400 Ostrowiec Sw., ul. Sienkiewicza nr 69, te l. 217-68
w celu pobrania tarty uczestnictwa. Zdeklarowanych prosimy o

urządzeń :

l przelarg
i) zestaw diagnostyczny ZD-1 szt. l,
cena wywoławcza 3.000.000
2) wyważarka do kół EWKA-18A, szt. l,
cena wywoławcza 4.000.000
3) urządzenie rolkowe RH-30, szt. l,
cena wywoławcza 21.300.000
4) urządzenie rolkowe HS-4, szt. l,
- cena wywoławcza 8.000.000
5) wózek widłowy . RAK", szt. 2, cena wywoławcza 10.000.000, 12.000.000
6) sprężarka WAN, szt. l,
cena wywoławcza 4.000.000
7) urządzenie do hamowania silników S-21, szt. l, cena wywoławcza 1.000.000
8) suszarka-elektryczna Su .,BE, szt. l,
cena wywoławcza 4.000.000
9) wirówka WR-8, szt. l ,
cena wywoławcza 1.500.000

,..................................................................................................................................................,'-.:

n przelarg

'

l) strugarka W}'IÓwniarka DS-40/50, szt. l,
cena wywoławcza 8.000.000
2) frezarka stołowa Fx-2M, szt. l,
cena wywoławcza 6.000.000
3) zaginarka ZGR, szt. l ,
cena wywoławcza 2.000.000
4) walcarka WR-3-2, szt. l,
cena wywoławcza 3.500.000
5) stół probierczy S-2c, szt. l,
cena wywoławcza 10.500.000
6) urządzenie do atestowania szybkościomierzy UASS, szt. l,
cena wywoławcza 10.500.000
7) stół probierczy do badania pomp wtryskowych STAN-6, szt.!,
cena wywoławcza 10.500.000
8) elektrawciąg linowy liT 10326, szt. l,
cena wywoławcza 5.000.000
9) urządzenie do demontażu kół UDK-22, sit l, cena wywoławcza 6.000.000
10) maszyna fakturująca 40-382, szt. 2,
cena wywoławcza po 2.800.000
li) maszyna tapicerska 2823 YXA, szt. l,
cena wywoławcza 3.000.000
12) kopiarka UK-500 H, szt. l,
cena wywoławcza 4.200.000
13) spawarka transformatorowa SPB-315, szt. 3,
cena wywoławcza 2.500.000
3.500.000
14) wytaczarka do bębnów T0-161, szt. l,
cena wywoławcza 1.750.000
15) spawarka STA-630, szt. l,
cena wywoławcza 7.000.000
16) przenoony miernik prędkooci PMP-12, sit l,
cena wywoławcza 700.000
17) urządzenie rozruchowe ZR-500, szt. l,
cena wywoławcza 1.100.000
Przetargi odbędą się 14.N.92 r. o godz. 11. Wadium w wysokości l Oproc.
ceny wywoławczej należy wpłaci5 do kasy przedsiębiorstwa najpóźniej do
godz. lO w dniu przetargu. Maszyny i urządzeniamotnaoglądać dwadniprzed
przetargiem w siedzibie przedsiębiorstwa w godz. 9- 12. Zastrzegamy unieważnienie przetargu bez podania przyczyny oraz nie odpowiadamy za wady

dokonanie opłaty uczestnictwa w kwocie minimalnej 350.000 zł

na konto Komitetu Otpniz.acyjnego PKO Ostrowiec nr 29649-

488-139-11.
Dyrekcja Liceum im. W. Broniewskiego

wo.trowcu

i ~tet Organizacyjny I zjazdu Kolete~_;:~

i
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Zutnep.rny JObie pnwo odwołania prutarp bez podania~
oraz nic bicncmy odpowi~cl u wady utf)'tc pojazdów.
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Ponadto posiadamy do sprzedaży:
- drobny sprzęt w}>posażenia stacji obsługi samochodów,
-samochody lll8rl<i .,star", .avia", .,robur", .jelcz" orazżuraw-1usaz, ceny do
uzgodnienia,
- części zamienne do samochodów: .,tuk", .,nysa", .,robur", .avia", .,star",
.jelcz" po atrakcyjnych cenach,
- osprzęt elektryczny, armatura sanitarna, materiały tapicerskie oraz inne
inarerialy związane z działalnością przedsiębiorstwa
...",
reklam: ,.Exbud 13• Biuro Reklam ,.słowa Ludu•, tel. 448-58., Kielce, ut TUJOWa 18.

........................................... \

1) tunw samochodowy na

~

ukryte.

Skład

Meadło_

Rcdakąja

Rada PracoMlicza Busliiego Przedsiębiorstwa
Budowlanego w Busko Zdroju

oxluza pn:edlaienie tenaina Hladania
ofert aa stuowisto dyrektona.
Oferty wraz z dokumentami należy składać
w zamkniętych kopertach z napisem .konkurs" w siedzibie pnedsiębiorstwa Busko
Zdrój, ul. Kościuszki 60, te!. 47-f>7 w terminie
14 dni od daty ukazania się w prasie niniejszego ogłoszenia.
Porostałe warunki konkursu jak w oglpszeniu w .Słowie Ludu" z dn. 2.ill.l992 r.

nie odpowiada za trdć umieazczonycb oafos:u:6.
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PROGRAMI
8.00

Dzień

dobry - poranny
mapzyn razmaitoki
9.00 Wiadomości poranne
9.10 Domowe przedszkole
9.35 Porozmawiąjmy o dzieciach
9.40 Pro&ram dnia
9.45 Głowa do aóry- maaazyo
10.00 • Kobietaz.al.adą•(J} -scrial prod. czech.
11.05 .Niebo na ziemi•- reportat
11.15 Kultura ludowa - konteksty
12.00 W'Jadomości
1210 Program dnia
ll.15-16.10
Te~ edabcyjaa
12.15 A&roszkoła- Bydło syn te-

tyczne
12.45 ...swego nie znacie- tatalog zabytków: Miechów
12.55 Telewizyjny słownik biograficzny- Adam Bortie13.20
13.30
14.10
14.30
15.05

15.40

wioz
Spotkania z literalul'\ poeci dzieci - wieLka za.
bawa
Wieczory :z panem Pukiem
.. .swego nie znacie- tata·
log zabytków: J~drzejów
Spotkania z literatul'\ Cbłopi w pozytywizmie
Karol Levinoux - widowisto historyczne
Uniwersytet Nauczycielski - Blitej Europy - emi-

16.1S Sport - Gem, set. mecz. magazyn tenisowy
16.30 Pononuna
16.40 Etostres - magazyn etologiczny
17.00 Losowanie gier liczbo..
wych Totalizatora Spon.owego
17.05 • Telewizja: nowy wymiar
rzeczywistości•- film dok.
prod. USA
17.55 Gabinetcieni(J)
18.00 Program lokalny
18.30 ,.Allo, allo• - serial prod .
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10.00 CNN
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10.40 J~t aqielslri(SS)
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siły zbrojne Stanów ZJednoczonych•- seriaJ USA
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17.15 Teleexpress
17.35 Klinib zdrowego czło
wieka
18.00 ,.Bill Cosby show"'- serial
prod. USA
11.30 Doktorat honoris causa Marian von Oonboff
19.00 10 minut dla ministra pra-

22..35
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21.55
23.10
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19.05 .Pokolenia• - serial prod .
USA
19.30 J~zyk angielski (55}
20.00 .Z biegiem rzeki• (l)- scrial prod. australijskiej, (S
odc.,r.prod.1982,S2min.)
20.30 Gabinet cieni (2)
11.00 Pononuna
21.25 Ekspres reporterów
22.00 Studio Teatndne DwójkiDavid William.son: ,.Przeprowadz.ka•,
Jacek
Gąsiorowski, wyk.: Kazi.
mierz Kaczor, Piotr Urbani.a.t, Alicja Bienicewicz,
JerzyGralek
23.35 Polsta i Expo 92 w Sewilli
24.00 Pononuna
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NUMER 78

SŁOWO

Sport

~-

Sport

LUDU

STRONAIS

Sport

Sport

Sport

Udany
Najlepsi pojadą o~
sprawdzian do Lubartowa ~
...... .... ·-·---~-·............
...,

W bardzo trudnej syt.U&ąi zna.
letli si~ leUoaUeci Radomia.U.. Z

powodu olbrzymicb

---u....,-.
--. . . . . ___
--

trudności

r..

DUliOwych pod znakiem zapytania stoi dalsu ca:zystencja ~ekcji.
Olateao tct driałacu: let.koat·

Ollobóow-1-. .....,.........,...,_.......,._ letycznl Rldom.ia.tazwra~ si~ :r.

.lU _ _ ..........._ .. j
_
,k
. .l.-.w
__o
a

_

- - ostatnirn

Dla podopiecmych trene ra 1'.41-

sprawdziaDem formy był mi~
dzynarodowy turniej n puchar dy-·
ret1o111 ..Pe trocbemii• rozegrany
ostatnio w Płoctu . Nasz zespół,
mimo it wystąpił osłabinny brakiem repre:r.entantów, Marb

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

.._. poczynał sobie bardzo
dobrze.~m4i4Costatecznie dru-.
gą loka~

w turnieju.

Zwyci~o

i główne trofeum
przypadło gospodarzom, którzy
odnieśli komplet zwyci~w. W
decydlijąc}'1!1 spotkaniu pokonali
po bardzo zaci~tej grze bkrę
26:25, a :r.wyci~skieao gola strzelili

w ostatnich sekundach WY· Ponadto Petrocbemia pokonała

dw\W usp6ł 1F -

21:20 oraz. Wana'lri&Uę 22:19.
lGelczanie potwierdzili dob1'11:

form~ z ostatnich ligowych pojed ynków zdecydowa.n.i.e wygrywa..
j"c swoje mecze z D' &n.llesln

27:22 oraz z Wana'W'Iaallt
37:21, a najlepiej w naszym :r.espole gral ltiat s-p...
Dobry to prognostyk przed pojedynkami o mi!Uzowskie punkty. Nl,jb lits:zy z nich jut za tydzień, wśrod~ 8 kwietnia, kiedy tn
w Kielcach rywalem nas:z.ycb pił
karzy ręcznych b(:d.zie drutyna

lhril :r.Tamowa.

(wW)

Dla sympatyków kielecklej ,.sió-

Stilon

dob~

W~ w Stalowej

demki• ow:ny

wiadomołć.

Wszystkowskazuje oato, te w to6cowej, dccyduj4CCJ fazie roz.pywet za.

gra dalej
Woli

rozcanoo

rewantowe.,t1rieltfinałoweql0ttaniepił·

Untiqo P'Licharu Pol$ti, w którym miej·

• W kieleckim twniejuW)'5lV)i·
ło ponad 100 dzJewe241i chłopców z
tcrenucałqowojeWOdztwa, a sporo
Jier JU1o na dobrym poziomie.
KADETK.I- ...-..Gnllłdali

mcj....W (obl,jKoł~an:), a.r.l

lld6M1 (Granat); ga podwójna Domapła-Jamiol, Pidos- Brzozo..
,.,.m (Hurapn Mokn.); drutynowo
- KMejan.

(Cumocin). - -... (Kolejarz), E. . G...a.
(AZS Kielce), Kał:an)'a S:aAa

---c..ui"-(Xolejarz);gapod,.Ojn.a- ~

(CUmocin);drutynowo- Kelejan.
JUNIORKI
~-S.,..... (AZS_IGdce), Apieu:b
,......_. (AZS Kielce), ~
SaiiJ (Cwnocin), Katan)'aa ~
lidsb (AZS IGelce); gapod,.Ojna

- ee.. - s~ Moaiebb-

...

Mai-:~• - AZSKhł·

KADECI- .1aNtbw l"an:ftws.U, Pletr Bz4rftp (obąj Granat),
Alb!U-.. OU. (Kolejarz), Te.-z 1Mbwiec (SP Wzdół Rządo
wy); lfl podwójna- Pllrlzewd;J -

-

~IAlbwlee-Ko:dei (S P
Wzdół

Rządowy),

drutynowo -

• W radomskich eliminadach
ponad SO zawodniczek i

W)'St.1;piło

zawodników. Zaodnie z oczekiwaniami dominowali reprezentanci
J...KS~ oru llreal...._

KADETKI -

Benailetła

...... (BroO).- ·-

PIM·

ospoo!IOrowanie setc;ji lub W)'b111·
nycb zawodników .

Kto lm

pomoże?

__
___

WSLyJCy cb~tni, którym zalety
na t)'ID. by lekkoatleci RadomiaU
nadal odnosili sukcesy na mJowycb i z.agranic:r.oycb imprezach
OlOM wpłacać kwoty pienię;tne na

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

numer koota: ~ 0/W a..... 86111 ... 11--164--lll- 1
laJaojd_

--

AJida Kldlln;b (obie LKS
drutynowo -

-

IOf\CYID apelem do WIZ)'It..kich
sympatyków tej fl~liny sportu

Jcdlińsł-Wsola);

JUNIORKI - ha RJ1M.b (Jedlillsk-Wsola), Pi......._ Aaa
Bi....,. (JedMsł-Waola); dru·
tyoowo- .lellliill'-WNla.

KADECI- Paweł~· (Powllta.nka Lipsko), Paweł Flpra. Marłiaz llleed (obiJ Jedlińsł.:-Wso
la); drużynowo- .lellli'A- WIOia.
JUNIORZY - MKiej lkOankl
(OgrodnikOrójec}, PiotriKKprzd
(Jedlińsk-Wsol a), M.IduiiG.teWf-

w..--"_,..

ram-traale ...............

~·--~·,..ad-
.
. . . . . ąn:ęde ........ , .
IUwron.k~ .. u...-

wr- .Wd.ck RII....U.

Przegrał na finiszu
OstatniowChr:r.anowiezoka7.ji
Dnia Metalowca ro:r.eanme zosta·
ły biegi przehijnwe.
W najbard:r.iej prestitowym,

p6ł

.::owaSa.l uJeata Sdl-s GotmwO:I.
Bnllllk~ w 55 min. Wobył z - Be-

~ tt6reaozpewnotci4

-----------------------------------------------------~~~:~;~~~
·cza gal~
Komunikat

zostanlc powUnie WlmOCILiooy.
B~ mate jut za tydzień w bafwacb I•
try zobaczymy ponownie D.lpit:n
nie musimy btitcj ))I'UidstawUt ki·
bicom.

_... ..

rD1rL

Do p6łfi!Włu alnDIOWali JOkje.

- Ro-..y-'ł*J~

bbJ l Vl1. F~ llbie M

...._ ....__

. . . . aezeMw

Z

.,..~-....

-.

JUNIORZY - hwel Panzewa..

(Broń);

ki

drutynowo- llrelll.

(.,

U (Oranat), hwd~h--

Łucznl
.-L.O~"'-OWI·e
W Pi CI\! ~

zuntujocy lwwy MMbo IGeloe.
Wlt.Wl..lrNaiak. Na~ej,u·

Wn..jblitsl;rczwvtekocodz.l9w

Szm~ol'odN....,;"'""Ki"'*"'
~~:=:y~!
zowmcpnczKiel«iiKlubKaratc-do.

WSCfSCY ~tni, tt6rzy uło6czyli
l&lalmilewidzianiqoakunit.,tl.6ly

Tiuczyński

rozmaiconej podbiepmi tJUie

..;o~onwotawceoonadSObi...-

czydrugienUejsce.minimalnieule&a.iąc na fUliszu zwyci~ tej
konkurenc;ji, ~ SC.llisla~ zGórnibBnes::r.

pouwa dwa mi~

wiskrze

Znów liga
na sb"zelnicy

Meł .......wt:JqMdlldt~WJ

pUyc:uaie, wlee ... ..utaidi - aadiMUIUI ,....ęblruwwal
m o ,.ustaa~e w ebtnlluk.

wtą~tu~-··· te"•·

INH2łŚIIIe"UW!~rwlę•Jiłn·

.,.,..,.q.

Z •UJ- zai.taaowa•ia. .aoulełf ąolbbl się
RH)' Wojew6Ukiej LZS w Rllllo.U. powołaałll Uli słnc:kc:kkj

tatrmen.~StratMIJ- Wie-

Rf, te ... de . . . . . cd, .
-łejd . . pnJUiep . . . . ..
IIHn 1rieę . . Kidco., . , jeacu

,.;..;-ldej. PiennzaeoiJejałej .........cjlpneszlajat<lo
llUterii. W ostaW. w Kede•iadt ...,..,. się pierwsze a..-Nr

HWt:p cyll._ Nil strzelaky ltallłkt ,._.. 70 uwiMhda:d l u ..-;u.ziT-,..Noll.,.ej.,...,i-taadLOI<zWadd.

lilb__....,....twJNiq'lQ·
-. - powiedział nam w telefonicznej
nmnowie z. 'llKzJ*MI.
(wW)

(Hamer)- III pkt., BeMa s-b
(ZSZ Watta) - 107 pkt. oraz o.- riaaSbln (LZS K.oziertice)- 109
pkt., ArtarMall•-*1 (ZSZ Warb)-108pkt., Aiblliaa......n
- (WK Kozienice)- 106 pkt.
K.oh;j ~~e zawody z tqo cytJu w
kwietniu, zal zako6czcnie rywalizaGil planowanejest na czerwiec br.
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~b)'tremdowySI:SI. Dopierow
~ojr;denpunktlepsiobzalitił

tt.CJbr:r.ezz:Starac:bon:.,~67:66.

Pierwv.e~·~

zsz

pttypdo IM2IIiom tidectiqu
llł l,
t161ZJ wnrali :r.e swrmi kolepmi :r.
ml91:7l.
OpietuDem zwytiptiep zespołu jelt
PID .ierJJ....._ zal miaDo IUJiepsaIOstn.elcatunlicjuz:dob,t ...,.S.,...
zzsz Df l KoMtic, ~ .. toode S2

Wnn:edól oa

zsz

~ '-'r.._., rep~befWJZSZ•l

ptl.

Kiek:e--49ptt.

biecu narciatstim na d}'IWllie s tm
stytem kluyc:znym na u,jwytazym
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W pierwuej rundzie teniJowe10 twnieju w Kilton Head &lltanJ·
-Neon~!. przqnh. po J.rdzo dobrejarz.ezAmerytanq, T..t WWI-

11...-.

*

W rozpocze:tycb w Metsytu
Rneleckich zawodacb o Pudw
Świata w koatureDQi pistołetu
poeumatycmeao zwycic:tJłi: Mi
RMr.d: z KorciPłd.włródkobieti

...... .W... :r.AUIUiiwłr6d~
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dla
przychodni
Wrzyy;y znamy

c.K

finansową

trud.n4

Zespołu

sytua-

Opieki

Zdrowotnej w Kielcach. Przyznane w 1991 roku liroity finansowe
W)'SlarcZyły na pokrycie tylto 64

proc. kosztów rzcczowe10 utrzy-

mania przyc:bodni. Środki przyznane na pierwszy kwaJtał tego
roku zabezpi~ zaledwie 28
proc. potrzeb. Przychodniom
tnąidująqm si~ w katastrofalnej
sytuacji z J)OtiiOą przyszedł Zarąd Miasta Kielc, który na posiedzeniu 25 marca br. postanowił
spłacić zadlutenie rejonowych
przychodni przy ul. Wojska Polskicgo S i 7, przy ul. Zamenhofa 4
orazprzy ul. Zagórskiej 15.Zar6wno spłacenie zaległych zobowi.ą
za.ó. ZOZ, jak i zanitanie czynszu
54 formą dotacji dla słutby zctm.
wia. l.arz.4d Miasta nie podejmuje
si~ jednak bezpośredniego utrzymywania placówek państwowy
kosztem pełnej reaJizacji ii:a8ń
wtasoej gmiuy.
J..M.

Koncepcja kJasy autorskiej ta·
kład& twórczy, wszechstronny
rozwój dziecka. ()prócz zwi~ks:zo.
nego programu matematyczno-fizycznego wprowadzone zosta·
114: elementy informatyki, obsłu ·
ga komputera. praktyczna nauka
j~ka obcego poszerzona o ter·
miny matematyczne. Watną roi~
odgrywać b9dąćwiczenia parni~

i koncentracji, wyrabianie nawy·
ków samokształcenia oraz edukacja kulturalna i ćwiczenia sportowe łącmie z nauq pływania.
Dzieci, rodzice i nauczyciele~
mieć wpływ na program naucza·
nia. aby wychwycić i ro~ w
uczniu to, co ~lepsze.
Podobne tlasy istniej• w Szcze·
cinie i Katowicach, a w Gda6stu
autorska klasa w całałci przecho.

Wszystko

o bezrobociu
Problem bezroltocill porusa coraz sr.eme rzesze społeczdstwa..
Stowuzyazea&e KatoUckle ,.PAX"
postuowiło wDAt u przedw temu
~ma zainteraowu.lu. W

12'QJ'tek,9JV.opdziDJe lllwlla·
błe,.PAX"PIZJilLR6fteJ18odbędę spotbDie.z,_. E~ Ku--

pik, tf7rH;toru:l Wojew6tb:kitp
Biara~,Jł(Hłłwrlelll,.W~

o bezrobocia•.

D.M.

m,...

klewk:a 9a ,.(..TtH.a'"),
lecD~ 4 (,.Stał l Nel•) OlU Sifttldewlcz:l 60b (sklep •UQCI:Il1)
..mąi11 spokój• tylko do ko6ca92 r.
Czy póiniej pójdą ,.pod młotek•

radni.
Natomiast Zaąąd Miasta sam
z propozycji wyłącze·

wycofał si~

nia spod przetargu lokaJu przy ul.
SienkJewłcz:a 26/28 (byb Skladlrl-

ca Harcerska) i przeznaczenia go
dla Pnt:dsięblorstwa Budowiuero
,.MllH".
(bu)

mi. Zamtd Miasta Ildc prupo•I!Je
kldeckłm ftrmo• patbtwoWJIIl l
prynta)W beąłatae r.:tJD.itsKZeltrańowya Won111.toru
Gospoduaym wtua,-eb ofert.
ZgłoszeniA powinny b~ poprze.
dzone przysłaniem pod adresem:
Bia.ro Pruowe Unęda Mluta, pl
~- 1, p. 119A, kopert;y ..
maeztiem l zwrobt1Ja ..trtselll
{sle«dbyftnD) llo 5 kwleblla.. w ce-lu otrzymania ankiety-formularza zawienjęcego wszystkie
niez~dne informacje dotyczące
bezpłatnej reklamy w lnformato.
ne Gospodarczym.
J.M.

zamieszają
,.Rod!:owe~włepety

17 w lWI wklowblowo-sportowl'j
p~ uJ. Walla6tJ w KielcaelL W
PowtaSo
_przez
_ retl.
ltoDCerde._
pruwadzoa)'lll

Pó

~
~~IR C'.Mli

PO~

• Wlaiddele

samochodów

pnddgqjq sit w i1Utalowoniu .ru·
pef'C%'1Jiych alarmów. Za nq}:tkv-

W opinii sttatał6w akcja ratownicza nieprzebiegała zbytsprawni e, a
to ze względu na trudny dost~p do mieszkających na pi~trze pi~tnastu
obłożnie chorych pacjentów. Wyniesieniejednej osobyprzez dach zs,;..
m uje dwie minuty, a akcjaewakuacyjna powinna trwać ok. lO min. Osoby le:t.ące powinny zn~dować si~ na parterze. Droga potarowa prowadząca dookoła budynku akurat tego dnia nie byla zastawiona i paltujące
tam zazwyczaj samochody nic utrudniały jednostkom przejazdu.
(PP) Fol P. ~blak

-

teaniQne uważa sit te, k16n mlna nąjmnidszy dotyk. Nawet

,

fl4ią

slfnlqszypowlewwliltru.ayopadajqctliDitp)w pawodf4ią gwa ł towną

rNktif spzytnąo unqdunia. Automobilista możf! spać spokojnie.
Obuduni 3tplbizi CQIW(Jjq.
• ZlodzldJJra poftfYslowoićjest

bqraniczna. Ostatnio t:OrtU czptsu są kradzieh wykonanych z
drrwna drzw~ ozdabiqjqcydJ Jdatlci
schodowe kklmtich osiNli. W tor

pff).f(Jispruób moŻ1ta .si(staćpo.sia·
daczrm wymanant;/ botumi lłll
/wszL.. adminUtm<Ji.
• XiS«łc~mllf)IOOrazgrJdqpo
Jaywa tqjrmniczr grąffiti ,.D.M. •.
Ttslcnota za zadtodniq walutq, czy
nuJnlfutatja... miloJników naszych .spaarlc6w•1
D.M.

Psie kursy
z - Kpoologkmy, Oddział w Kleleada, zaprasza WIZJS(IdcbcbęOoy..,~ale

wrakolane psy oa kan Pl' I (pies
towar:Q'SlllCJ)., któi"J rozpoaaie
się 7 kwietnia br. o godzillie 18-

ko-6,·--

BWszycb lD.for.aQI ud:Dela bluro
w Klelcadl, aL PlcJtr..

oddziału

Rodęlp~wgocłz.17-20.tel.

43-8111.

aie w

Po tymczasowej - nielegalna

Nowa ~leria fotog_
rafików

z-

Z PIZJ"Ciifa J16wałe ekODOmiczaycb (,>......, ..,...,. 00...
Pvblddo
Artystów Fotocn&ów u.aszo•J

s..,_

ria z";Jmll}e--sat.t_~ w amfiladzie
mi~ wejściowym holem a kAn·
torem ZPAP, w pomieszczeniu
formalnieprzypisanym do Kieleckiego Klubu Jazzowego.
Na początek nowej galerii, a po
czteromicsiQCZDCj prz.erwic cDpozycyjnej, fotopałicy urząd%ili
zbiorowe za.siedliny, prezentuj•
bowiem wysta~ otrnową. 0krH ticzy osiemnastu twóro6w, z
motJiwoici przypomnienia si~ wj.
dzom skorzystało jedenastu, któ·
rzy pokazują prace najnowsze,
~o znam.ionujp zwrot w uiątercsowaniacb i wejkie na n~

_ l_. . . . _

"Ró~ Europy" i "Proletaryaf'
ucb".łU-IOwlelala,o .....

W poniedziałek o aodzinie 12 podczas śniefnej zadymki i przy świt·
cach dymnych odbyły ~ -jedne z ll7.e<:b zaplanowanych na ten rok straty potarnych.
.
Symulowano po1ar w Domu Pornocy Społecznej przy ul. Sobieskie-ao.Jut kilku minutach od otnymania ~zwania 7 wozów strat}'nta·
lazło si~ na miejscu. Rozstawienie sp~tu i sama akcja tał:te nic trwały

ć wicunia

zadecydliją

Szansa dla firm
Kielce, które ju1 w patdl.iemi·
ku ubie&łeao roku zalesiły chęć udziału w Wystawie Gospodarczej
Miast Pobtich w Pozna.niu przy·
aotoWująlilka wydawnictw reklamlijących miasto, jego mottiwotci aospodarcze, inwestycyjne itp.
Jednym z wydawnictw opracowanych przez Agenc~ Reklamy
• Test" jest angielsko-polski Gospodarczy Biuletyn Informacyjny.
Zawiera on m.in. wytaz firm
promowanych przez miasto. Przeznaczony jest dla odbiorców bezpośrednio
zainteresowanych
współpf'aCII gospodarczą z Kielca-

Tylko ćwiczenie
długo.

Nie pójdą pod młotek...
... st.k:py: JIZJ aL Sieaklewk:a.
9a(obawlt). BIICib49/Sl (.Rado~), Wus:anrlkltj 7 (..Polbat•),
które d~ Rady Miejskiej zostały wyłączone spod przetargu i
~e utnymana w nich dotych·
czasowa działalnołć przez do.
tychczasowe załogi i fliiily. Nie
pójdzie równiet pod licytacj~ lo.
kat przy aL Buczb 19/25 (sklep
spofJwczy), który przeznaczono
na potrzeby .Domu Ksiątki• pruniesiona zostanie tu Xsiępr
ab Naukowa. Sklepy przyllł.Siea-

dzi bez eazaminu do liceum.
.
Idea klas autorKich narodziła
si~ w Towarzystwie Szkół Twór·
czycb, skupiających 25 elitamych
liceów i podległych im szkół podstawowych w całym trąju, do któ·
reao to towarzystwa ma ~cle
naleteć ,.dwójta•. Szkoły twórcze
swoją rozw:in.i~tą i niekiedy etspcrymentalJUI działalnością edub·
cyjną przyCZ)'DilUąsi~do reformowania oświaty, wpływają na opracowywanie propamów.
Załoszenia do k..lasy autorskiej
wraz z kompletsową infomw:ją o
dziecku nalety stladać w sekreta·
riacie Szkoły Podstawowej nr 2,
ul. Kakius:zti do ko6ca kwietnia.
Spotkanie informacyjne z rodzi·
cami od~ si~ 15 kwietnia o
godz. 17. BEATA ZNOJKOWA

................. ...
...........,. l ..Pn>letuyat".
WS1;1!C1 &tU rocka mile włdz1uJ
po.e4aloł6w lllebezpleczayc:łl
łJ'dlllw.wla.

dla

(p.)

%Ostał do opaszczuła

JO piętusta

l a - - . , . j ( J n > - ..
u,łtrwals;R) sleaib,- z pleńt ,n:,aL WanzawstkJ l prz.eaUsł się t:bwała ~ 'Wiaią- do pow lt. Doau RzealMia
Pn:J'I. P'artyzaat4w, rdziewpole-

llliesz,cu:lli

dzble:kJIZ1~WJIDbiarzeza

u pleda. Na metrat bowiem, w
którym została urządzona, fotograficy nie maJ4 przydziału. Gale-

we obszary a.ńystycznej penetracji. Na wystawie .znajduje si~ sz.c.
roki wachlarz propozycji. Od fotogratu ~razowej, poptuZ reporterską, po reklamową, co t~
z autorskimi zestaWI.·
mi znam.iooującymi wyraziste in·
dywidualności, czyni wielce l»

etspozy*

......

Galeria ciasna, ale własna. Dobrze, it pr;tne środowi5ko twór·
cze nie zostało pozbawione mot·
liwaki stałeao tontaktowania si~
z sympatykami ~ki fotograficznej.
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