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,.Jcszcze parę: dni poczekaJD.
jdli to ~e tak nieskutec:zne,
tU niemrawe, to wl •~ li~ w bu-

dowanic toal:icji• - powiedział
prezydent. dodając. te wykonysta swój 11rosrun z tampanU wr·
boracj. Pro&ramtenlec:hWał~

scharakteryzował jako przepro-

wadzenie .brawurowej prywatyzac:ji• oraz nadanie .,koniecznych
uprawnieó dla f7.4du•.

putersldm z o1wJi Wlelbaocy prymu Polsld, bnl.
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ta.rcząjąco dojrzali. by prawidło
wo zrozumieć samą ideę: wspól-

noty. MOR ją~ tylko stabil-

Kotański

ne i zdyscyplinowane państwa
powiedział .

w Podziemiu"
"

Kieleckle .Podziemic•

aokiło

w niedzielny wieczór Marta Kotaństiego.

W burzliwej
dzieliśmy si~.

,.,..,....,.. ziemi
Polsce nie gi'OIII

AIDS staje si~ jut problemem
w nasz.ym tnju i musimy o tym
chorych,

glołoo mówić, ratowiĆ
dysk~i:

dowie-

te szef .Monaru•

ma niezbyt dobre zdanie o naszym nietolerancyjnym mieście.

być wyrozumiałym
częścia innych.

Szczegółowa

wobec niesz-

relacja ze spotka-

nia - wkrótce.

~ ~

59 zakładów emilld4cycb urue-CZJRCU.nia do almMfery. Pod

ZdenłowU:Jqo

MIGesztabu kryzpowqo.
k:lóry prowadziłby akc;K ltlfonnacyjn., i pozyskiwał niezbodno
środki dla ratowania zuobów wody pltnCJ. Naiety IÓW'niet pooo•
nie rozpala,.! ... _ , wyk<>
łcoc::z:ytnic

ruezbłdne

ubexpieczenia

WJSYpdb pyłów i tutti z
ctepłowni
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pcnrnnnosi~roz~~
nJe wysypiSk !rrueci i tereaów

tylko województwa: katowickie,
opolsDe i czpl.OebowU.je. 41
proc. potrnern:hni luów w re&)onie jest zqrotonych sz.kod4wym

nadmtemie zatwaszonycb, w tym
Swi~tot.I'Z)'5kieao Partu Narodoweao. w przeciwnym razie Ki&locczytnie JtOzi ekoJopc:zna u-

JUb•
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B)t mo1e nic jesteśmy wys-

PrzeciwkoAIDS

Zdaniem dr.

torucczne}Cił. powołame

nat

Na K.ielccczy:htie

komunalnych. W .samycbKielcacbw 1991 r. odprowadzono do Bobny 8.S mln m .szok.
nie oczysz.czonycb łcietbw. li'»"
cle wodr pitnej .,.. Białoeonie jest
zqroione rekaliami, metałan:U
ci~ i ropopochodnymi
AWmlli4<a)cstnl...u.toytua·
cjl: w dziedzinie zaniocz)'szaenia
·~ścieków

Ust pasterski prymasa Polski Prezydent Ukrainy
W

atmosfery. Ostatnio zanotoWano
w Kielcach pr:z.ekrocu:rue dopusz.czaJnycb norm z.awartołci
kadmu w powietrzu. Pnypornrujmy.te metal ten działa tobycznie
na orp.nizmy tywe. a szc:zqólrue
niebezpieczny jest dt. małych
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-.....,.w
NWo,c.a-NWo,-- .......
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Prezydent zapowiada
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Opi~ ~ poc.wiefdu.i4 spocjaliltyc:zne badania. Woda w ok. 80
proc. badanych przez ,.Sanepid•
studniacb wiejskich nie odpo'łria
dajałokt wody pitnej. .z.t.rwchll-

Ta:ęsieJlie deal, kt're uwielibilo
w pollleG:Wdl.
NkOII<c,
_ _ _ ud raae.
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Jutro ,,głośny telefon"
Wszystko o zasiłkach
Na pytania Da5Z)'Cb c:zyte1ników, clotyc%4Ce zasiłków z ubezpieczenia społecmeao na wypadek eboroby i llliiCłerzyństn
oru rodzinnych, odpowiedzi i wyjlitniell udziel.af ~jutro w
aodzinac:b od tO do 12 zaproszeni do redakCYJnego teleroou ru
501-83 przedstawieide be.lec:beao zus.

ll<lclę, Holu4ięl_.....,

w Pobce. Nie . . JOWola M oMw -

-

.... - . ( 0 - . . U .

w Nłe.czedl - .. str. 2.)

Bala się, że ktoś po nią pnyjdzie•.•

Zaplanowana
WsobcKę, l l ba.ruo,wje4.,.
z mlesr:kń ·~al Czadtowskłep
w Radomfilo maleńoDe twłold kobieQ.
l popłowie :awWo-

Polkk

aill

~ 41-kłala

Wleshn

S.,- d-obl<d,t7-łetBI<j

.....,. l -

3-ldmtqo Ml-

cala, kW.ul6jbwbłU;ytnri.

śmierć?

waS. nosiła~ z zamiarem odebrania sobie. tycia, pnyczynjły li~
do podania takiej wersji w tomuniłatach

policyjnych.
WczoJ'I,i rozznawialiśmy z lotatorami ~i przy ul Ctacbowstiego.

-Nam to nie ~da na samo-

Dde<b ·,to-.r.:t.Nie-

b6jstwo-m6wililokatorzy.- Piła
od śmierci kochanka. Zmarł po

Około południa przyjechały cDpy dochodzeniowe. Wykonano
na Wmic wideo udokumentowano wydanenic. Suaerowano samobójstwo. Cbociat rany
klatłi piersiowej i rtk, podciQte
prdło i wiele innych usz.todu:ń

prudawkowaniu alkoholu w
ll)'czniu.
-Jej tórta nie mieszkała z ru,.
Była w domu dziecka, z ttóreao
kilkakrotnie uciekała. A Michałek, to maleństwo - nic nie rozu-

ciała, nie. wskazywały na to. tekobieta sama zadała lObie łmie.t.

- Mieszbła nade tDD4. na poddaszu- mówi Stul*n Mazur. Zawsze miała swoje towarzystwo.

le.

zdj~cia.

Wypowiedzi qsiad6w. te Wictła-

miał.

Wcześniej bandłowała w6dq.
piła. Ja myś~ te
onasama odebrałatobie tycie.... Z
pi4lku na JObot~ był długi flim w
telewiljL Skończył si~ cbyba
przed p6łnQC4. Wy._CZ)'łam telewizor, bo usłyszałam. te ktoś
mamrocze na klatce schodowej.
Wieśka mówtła do siebie: .Panowie nie zabiertJcie mnie dzisiiJ,
jeszcze pocze~e, cbjcie mi
jeszcze jeden dzień wolny. Bała
si~ te k:tał po o.ią przyjdzie. Na
schodach nitoao nie było.
Pótniej Wiesława S. zamkn~a
si~ w miesz.ta.niu. Wyszła mów
przed C%WaJ14 rano, za.al4dała do
ąsiadów i wróciła do siebie. Gdy
si~ rozwidniło , jut nie tyta.
JERZY MADEJSil

Ostatnio tylko

Dziecięcy rozbój
1 0- leblł. DoaaJaib s. z
GnUe~~ -.lo4edul ~ wr.asill l .&.JI.
Domi.nik został zatrzymany na
ulicy przez: pitcioolobowt IP'UPf.
nieletnich chłopci)w. Zqrozili
mu ootem i polecili. aby u.kndl
rodzicommilion zł i im przekazał.
Kiedy tqO nie zrobił, u.tał nu-

Na

t~pneao dn~a pobity przez tych •mych ruełelnich. Dominik.,
si~ dalszych rtpre.sji, zabrał rodzł
com milion zł. NapotnieJ' odebrah mu pte.nUtdze. ałe upn.ednio

boMc

pobili
Polt~powanie

w ..,ne JII'O-

wadzi XRP Grójce.

Już w piątek- 40 stron świątecznego ,,Magazynu"!
W tym grubym numerze znajdziecie m.in. reponaże o Jerzym Kalibabce, słynnym uwodzicielu i Julku

czarodzięju; ~iady z Krzysztofem Daukszewiczem i autorką . Dzikuski",-początek . Wybranieckich • i
strona o muzyce młodzieżowęj_ Ponadto wielki konkurs z licznymi nagrodami (m.in. wyjazd do Wiednia
i nad Loarę) oraz krzyżówka - .MarcPolu • z nagrodami - do rozlosowania 4 miliony zł otychf
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Premier
Olszewski
w USA
Prub~4CY z~ w USA
premier Ołszewsti. w poniedria·
lek spotkał li~ w Waszyngtonie z
prezydentem Bushem i z sekret~·
nernillnu Jamesem Baterem.A·
metyWstie tródła ofi<;jałnie
podkreśl~ te Waszynaton ma
nadal zaufanie do polskiej demokraqi i cieszy si~ z polskich deklaracji 124dowycb o woli kontynuowania reform mimo wielu trudnołci Sttona ametykaflsb oczekuje zarazem. :te premier RP, któ·
remu towanyszy minister finan,{lw Andrzej Olechowski i minister- kierownik centralnego u~
du planowania Jerzy Bysymoott,
wykorzysta czterodniow• wizyt~
1'0bocz4 w USA, aby rozwić Willi·
pliwości tutejszych lt6ł bit.nesu..

Europa to nie tylko Zachód
W li.łcie pasterskim z o~i
świlłl wiełb.nocnych pi')'DlllSPols-

lr:i brd. JózefGlemp podkreśla. te
Judtie na Zachodzie., odpowiedzialnierri'yślący,zwicltimniepo

kojem patt74 na przyszłołć swoich knjów. Widz4c hołdy oddlwane cielcom ze :dota, techniki i
pnyjemoości, kieru.ilł wzrok na
Wscbód, r:zy stamtąd nie nadejdzie powiew ducha. któty uczyni
:tycie bardziej ludzkim, a świat
lepszym•.
Prymas w liście pasterskim
skierowanym do wiemych arcbidie<:Uji wanzawskiej oraz do Polaków w ~u i za granią nawi4,zał do cz.u6w Mojtesza, kiedy 10
natód wybrany sprzeniewierzył
si~ Bogu pod górą Ho reb w czuie
w~chówki do riemi obiecanej .•W

lr:a:tdym z nasjest pokusa lepienia
JObie cielca j oddlwania mu pot.łooów. Zreszt4 r6tne cielce podcbodz4 do nas lub 14 podsu11f&De.,
tJIOI)'ZCWS1JjdSUgeJU.i4:taktrze..
ba rob~. lakajest Europa, trzeba
zata6CZ)t w tym szalonym rytmie.,
abywejć do Europy. Tymczasem
Europato nie tylko Zachód•- gło

silist
Kard. Glemp podkreślił te:ł:, :te
,.zasady etyczne, tak potnehoc do
budowania ładu społecznego,
wówczas są trwałe i skuteczne.,
gdy OU\ilł ta soblł prawdziwego i
:tywego Boga•.
Prymas przekazał wszystkim
wiernym :tyczenia • wiary :tywej w
O!.rystusa Zmartwychwstałego•
oraz apostolskie błogosławień·

"""·

PosełJurek

Ukraina chce

o zbawieniu kapitalistów

Roty Czamomonkiej

Podczu spotkania z mieszkań·
cami Nowej Soli (woj. zielonopk
skie)wsalidomuparafWnegołw.

Józefa, poseł ZChN, Marell Jurek
udzielił odpowiedzi na zasadniczepytanie postawione mu przez
jednego z 30 obecnych: czy kapitaliści dOSll\Pią zbawienia? Zda·
niem posła warunlr:iem zbawienia
jest ,.aby kapitaliści pami~tali, :te
nie sami są na •wiec_ie, :te przed-

Ukraina ma prawo do 16 proc.
wszysllr:ich okrętów floty wojennej b. Zwi.Uu Radzieckiego, ale
wa, które spełnia wiele funkcji i ubiega si~ tylko o Ie okr~ly Floty
musi z.sjmoW!Ć si~ wszystkimi Cr.arnomorslr:iej, których r:P<J.rime
tud:tmi•. Jeśli tak ~e 10 ,.nie pony zn.ejdują się na terytorium
ma pneszltód, teby kapitalista, Ukrainy,czylinaolr:. 70proc.o~
który rozkręca przedsiębiorstwo, • tów Aoty Czarnomorskiej, co stadajeludziommiejscapracy,towar nowi 10 proc. sil zbrojnych maryrynkowi a podatki- państwu, był
narki wojennej b. ZSRR- oświad
zbawiony" - uspoltąjał Marek Ju· czył ambasador Ukrainy w Rosji
Władimir Klyzanowski.
rek..
Flota Cumomorska liczy ok.
250 oltrę:tów bojowych i ISO jednostek pomocniczych.

Tatarzy

b6w z Bośni i Hercegowiny (Blłł}

om

specjalnego

mediatora

EWG, przewiduje natychmiastowe przerwanie walk przez ws:zysl·
kic trzy grupy etniczne oraz roz~e ich sił paramilitamych w

ciuu 24 godz:ill.
Wcześniejsze

rozejmy ogło
szone przez władze BIH w minionym tygodniu zostały rignorowa-

Ogórki zamiast wypłaty
Górnicy w kopalni rudy telaza
w Gubkinie kolo Biełgorodu w
środkowej R~i, 580km na połud
nie od Moskwy, otrzymali w cha·
rakterze wynagrodzenia z.a pracę:
ogórki i mi~ wobec braku a:otówki w kasach lolr:a.łnego banku.
Jak donłosia rosyjska qencja informacyjna RJA,sórnicy nie przy·
,kli entuzjastycznie nowej formy
zapłaty i zdecydowali si~ pozoibt

w miejscu pracy w akcie protestu
do czasu otrzymania naletnej
pensji.
Przedstawiciele władz miejskich i kierownictwa kopalni zjechali na dół celem wynegcxjowania z załogą porozumienia. R1A
nie podała, czy robotnicy w końcu
zgodzili si~ przyjąć wynagrodzenie w naturze.

Kaszpirowski
lubi się spóźniać
45minutspót.niłsi~drAnatolij

Kaszpirowsk.i na seans do Prze.myjla, idzie w tamtejszej hali
sportowej cierpliwie oczekiwały
na niego dumy pacjentów. Po
pierwsze, czekali dlatego, :te Wdy zapłacił z.a bilet 7.5 tys. zł, po
wtóre, rozeszła si~ pogłoska, it w
Kijowie mistrz spótoił li~ at 6

70 proc.

si~biorc:z.ość kapitalisty jest jednym ze składników społeczeńst·

Rozejm w Bośni
i Hercegowinie
Uzgodnione pod auspicjami
EWG porozumienie rozejmowe
międl:y tnema a.rupami elllianymi w Bośni i Herceaowmie formalnie weszło w tycie. Stanowi
ono IU\}nows:zą próbę: połotenia
kresu rozlewowi krwi w nowym,
niepodleglym państwie.
Rozejm, uzgodniony podczas
rozmów mi~dzy przywódcami
muzułmanów, Chorwatów i Ser-

Rząd Rosji

Prymas na Wielkanoc

godzin. Na miejscumotnabyło
kupE za 250 tys. z.ł wideokaset~ z
nqranym teleseansem Kaszpirawskiego. Kaszpirowsk.i przyjechał czarnym ,.volvo'", na masce
którego lśniła srebrna podkowa,
która tll,jwyratnicj przynosi mu
szczęście.

(PAP)

za niepodległością
Krymu
Jeden z przywódców Narodowego Ruchu Ta~r6w Krymskich
Jurij Osmanow popart ide~ przeprowadzenia referendum na Ksymie w sprawie niezale:tności pół
wyspu. Z Inicjatyw, referendum
wystąpił Republikański Ruch Krymu - slcupi~ący zwolennilców
powrotu Półwyspu Ksymskiego
do Roiji - który w ciągu dwóch
miesiący zebrał przeszło 270 tys.
podpisówpod pelycjądomapjącą
si~ rozpisania powszechnea:o ple·
biscytu w lej sprawie. Zgodnie z
ustawodaW!twem
Republiki
KryrnskiĆj, do przeprowadzenia
referendum niez~dnejest poparcie 180 tys. wyborców.

złożył dymisję

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

llzWetllo~P~o

tJ-. u kollferuql pnsowej w b-

nia,jdli tjaut :ueMdqje sobolnilł
uchwał~ lub jdli prezydent Borys
Jelcyn podejmie decy7je, które U·
motliwi4 jeso phinetowi da1sz.t

--Depa-daLo..........
_._,..,_ ......
~erJqor~dar.

Według nieoficjalnych tr6dcł,
BorysJelcyn przyjlłf ~ decy7j~ do
wiadomości i poprosił, by gabinet
pełnił swoje obowi!łili do końca
~o.

Gajdar oświadczył, te decylje
kremlowsk.iego zgromadzenia uniemotliwiajlłlr:ootynuowanie reform. Dodał, :te rząd jest gotów
odst4P~ od swojeao postanowie-

Gt,idar próbował poinformouczestników ljaz:du o stano-

w~

wisitu ~du, ale prowadz4cy obrady pn:ewodnicqcy parlamentu
Rustan Chasbułatow nie dopuścił

ao do głosu. Wadniej ~ od·

rzucił propozycje ~dawania
soboUtiej uchwały, oznaczaj11cej
faktycznie wotum nieufności wobec rządu Borysa Jelcyna i Jegora
Gąidlra.

Uzgodniono teksty modlitw
przed i po lekcjach
Pne4st:awidde l Ollołdol6• updallł

9 ba

trdł ..utłw

pn:H

oru po :aWKI:elli• kkdll waiełU,
by.wałstere4abql..,.._~zle

dł szll.olo• idl stOSOWI.Ilłt. Mbtłs
ter Stelmadlowskl trtU M4l1tw
prubieDkolom 14 hazpropozy~ kła wykerąstuła- polafonDOułoMEN

IJbm.

Uzgodnione teksty modlitw

=~;ś~:~.~:~~:~:~j~
mysły nasze, aby ta nauka była dla

nas z po:tytkiem doci:esnym i
wiecznym- przez: Ctuystusa Pana
naszego, amen'". Lekcje b~dą się:
mogły koócz)'Ć modlitwą:. dzi~lti

Ci 8otez.aświatło6ć tej naulci,praaniemyabyjmy ni401iwiecenimogli Ci~ zawsze wielbE i wol~ Two.}4 wypełniś:- przezChrystusa Pana naszea:o, amen•.
Tekstmodlitwuzgodnili przed·
stawiciele kościołów: katoliclr:iego, Adwentystów Dnia Siódmego
w Polsce, Ewangelicko-Augsburskiego, Bwangelicko-Metodystycz.nego, ewangelicko-refofTilOwanego, polskokatolickiego, wolnych chrześcijan, zborów chrystusowych, Starokatolickiego Koś
ciola Mariawitów oraz Polskiego
Autokefalicznego Kościoła Prawoslawneao.

Pierwsze od pol. xvm w.

Trzęsienie

ziemi
w Niemczech .

O godz. 3.20 na :znacznym obszan:e Niemiec nastąpiło ~ie
nieriemi o sile około.5,8stopnia w
skali Richtera. Trwało l .S sekund i
nie spowodowało wi~kszych
szkód materialnych. W wyniku
szoku zmarła na serce 79-letnia
mieszkanka Bonn. 21 osób, które
'V)'biegły na ulice, zostało zranionych spad~ącymi na ziemiy fraa·
mentarni uszkodzonych domów.
Epicentrum zoajdowało si~ w pob litu holenderskiej n;tiejscowOiici
Roermood, .niedaleko granicy
niemieckiej.
Było to piefVI'SZe od połowy
XVIO wieku tn:~ienie ziemi w

tym rejonie. Stanowiło kompletne
zaskoczenie dla mieszkańców
Nadrenii Północnej - Westfalii,
Badenii- Wirtembergii, Nadrenii
- Palatynatu, Dolnej Saksonii i
Turyngii. Tysiące zatrwotonych
ludri dzwoniło na policj~, pytając
jak nalety post~pować w tej sytuacji, Część, wyrwana z ał~bolciego
snu, sądziła, te terroryści doltonali zamachu bombowego lub, te
wrę;cz wybuchła wojna.
Elupenoł-dębl<j

•yc:h W5tr.qsów. z.,.ue useęPQM
oae po

lliJsllalejs:ąm tu.ęsie:lliu,

........ Jut .....JmoUię.

Etna zagraia włoskiej wiosce
Czy uda się powstrzymać lawę?
Oddziały włoskiej obrony cywilnej przyst~~,piły w poniedziałek
do slr:omplilr:owanej operacji zablokowania podziemnych galerii i
tuneli, którymi lawa z Etnyspływa
w kierunitu wioski Zafferana Btnea. Lawa posuwa si~ z szybkością
S metrów na godzin~ i w ponie-działekrano dotarła do ostatniego
nasypu ziemnego, wzniesionego
przed osad4.
Cała trudność w powstnymaniu lawy polep na tym, te jeszcze

wysoko na zboczach Etny wpływa
ona w system podziemnych galerii i naslfpnie u.lc.azuje si~ siedem
kilometrów oitej, w bezpośred
nimsąsiedztwie miasteczka. Gdyby- takjak to bywało do tej porylawa płynę:ła zboczem wulkanu,
to dosyć szybko ~tałaby pod
wpływem powietn:a.
Włoskie lotnictWowojskowe umieściło ładunlr:i wybuchowe w
wejściach do podziemnych g.alerii, aby powodując elr:splorj~

doprowadd: do ich zawalenia i w
ten spoiÓb zablokowania strumienia lawy.
Wśród specjalistów ~ących
si~ powstrzy~ strumień lawy
trwa dyskusja, czy nie lepiej było
by skierować go ku innym dolinom. Tu jednak protestują ob·
rońcy naturalnego środowiska, argumentujlłC, :te w ten sposób zostałyby zniszczone uprawy rolne, z
których :tyj' mieszkańcy wioski
Zafferana Etnea.
Redaktor wydania

JerzyKozera

Redaktor depeszowy
Marek Macłągowskl
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Moczulski nie przedstawił
"gabinetu cieni"

STRON AJ

LUDU

T; Mazowiecki o wielkiej koalicji
toalicji z zamiarem rekoostrutc:ji
!'14du pacciw człowiekowi, ktllly
ma sut na jeao czele" - powiedział lider Unii Demokratycznej.
Na pytanie: cz:y przy retons-

byliby pruwidziani do objęcia
ministerialnych stanowisk. Za
przykładpodał Andrzeja~

-Qwsia.oeao. który w koalicyjnYJD
f'Z4dzie mógłby b)t ministrem
sprawiedłi~a takte siebie, jato wytypowanego przez KPN
kandydata na stanowisko ministra
obrony narodowej.
Zdaniem L. Moczulskieao, do
tońca przyszłego roku natety za.
Lider konfederacji wyjaśnił, te pewU rządowi istnienie tJwałej
jego ugrupowanie przedstawi • wi~tsrołci parlamentarnej. Jeteli
własny..sabinetcleni"poufo~
jednak Sejm nie zbuduje takiej
waniu nowego rządu.,. Niejest na- wię:tszości przed wakacjami. to li·
lWI ambicj" nawet gdy KPN ~ der KPN uwata, .te rozwiązaniem
dziegłównym konstruktorem rząjest .odejście od systemu dcmodu,. by miał on c.hatatter mono- tracji parlamentarnej i przejcie
partyjny" - stwierdził L.. Moczu!- do dernotracji kierowanej z urzę:
ski. Poinformował,teKPN-owski
<tu prezydenta, albo .przeprowa,.pbinet cieni" polega na oddcle-. dzenie we wrześniu br. nowych
gowaniu &fUPY łudzi, którzy ~- wyborów parlamentarnych w omują si~ tematyq pos:zczeK61·
parciu o inną nit obecna ordynanycb resortów. Niektórzy z· nich ej~ wybo~·.

Rolnicy "Samoobrony''
oczekują na gwarancje
W poniedziałek piąty dzień
protestują w Warszawic w gm8..
ch u resortu rolnictwa i gospodarki
tywnościowcj rolnicy; członko
wie Związku Zawodowego Rolnictwa ,.Samoobrona".
Paweł Skórski z tego związku
dziennikarzom, te sobotnich uslaleó resortu z rolniczą
.Solidarnością" i kółkami rolni·
czymi . Samoobrona• nie zaat-

powiedział

ceptowala, gdyt nic gwarantują
one realizacji postanowicll z listopada ub.r. w spmwie oddłutcnia
gospodarstw i kredytowania rolnictwa. Prolcstujący rolnicy dodał - zamierzają pozostać w
gmachu resortu do CZJ!SU uzyskania takiej gwarancji.
Ministerstwo pracuje nonna1·
nic. Przed południem ro~
si~ tam rozmowy z przedstawicie-.
lami bantów.

Przed świętami
zdrożała żywność

-

kudoko6c:aiiiiU'CI,ctllJ~

wytkę C'CD utyku:lów spo:l;rwa;rda.
&fówałe mięsa IJeco pnełtforów - 11

wuosły

2,1 proc..

W ldcbdzietwłetała,wllłOslul ·

ireUio o 1,8 proc. - blfol""
m.Qe GUS. W popncd.n'*J dekadzłe W'DOit byl o połowę niiszy, co

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

W pupach utykulów baclaaycb
pruz GUS potaniały .,-lko Al• -

ired.nlo o 5,8proe..

T. Mazowiecki, wypowia~
się 13 bm. w Radiu ~t·, pię:ci.o
aodzinne rozmowy przedstawicicli 7 plus 3 u arupowań połitycz.
nyc.h., określiłjako .bardzo cię:tą
dysku~".

,.Nie motna

tworz)'Ć

wielkiej

Mieszka\cy
Józefowa

_-

mówią

"nie"

Monarowi

.........

J6zcfon okupowali• pollletlziałek
bady:ack, " kt6r)'lll aałellf
sUnNllcllłelO zarałloayeh wirusem

mv-.

,.Nie chcemy Kotaństicgo i pupilków jeao• -to haslo przywitało
szefaMonarui jego ludzi, usiłują
cych wejść 13 bm. do budynku otrzymanego od Wojewódzkiego
Zespołu Opieki Społecznej w
Wa.rs:z.awie. Rozzłoszczeni mieszkańcy poturbowali tak:te dzienni-

tany

usiłujących zarejestrować

wydal"Zenia.
Zdaniem radnych Józefowa,
którzy zaproponowali wykupie·
nie budynku przez miasto, aby nie
dopuścić do powstania ośrodka,
zaia.tone dzieci stanowią niebez·
picczd\stwo dla ich rodzin.Może
to doprowadzić także do upadku
ich miejscowości jako terenu sanatoryjno-retreacyjnego.Wcdług Ministerstwa Zdrowia ,.brak
jest podstaw do przypuszczenia,
te zdrowie m.ieszkallców Józefowa jest zagrotonc z powodu prubywania w ośrodku- Domu Ciepła - dzieci, u których wykryto
przeciwciała anty-HIV.

Miliardy dolarów szkód
po b. annii radzieckiej
Miłiard6w doluów - wcdłua
specjalistów amerykańskich- się-
koszty likwidacji skaicnia
gruntów przez wojska b. armii radzieckiej stacjonującej w Polscepoinformował 13 bm. podczu
konferencji pruowej we Wrocła·
wiu
Stanisław
Kościclniat,
rzeczoznawca ministra ochrony
środowiska, człooet polsko-rosyjskiej komisji ds. oszacowania
strat ekologicznych wskutek pobytu tych wojsk w Polsce.
WIZje lokalne przeprowadzane
na terenie 14 województw za.
chodniej Pol.ski w rejonach lotnisk
oraz stacji paliw, utyłkowanych
przez wojska b. armii radzieckiej,
potwicntz.j4 ogromny rozmiar
zanieczyszczenia aruntów -

M

wynosi 6- 7 proc. ~ątku
w sferze rolnłc

przem}'5łowego, a

twaoieprzetracza5proc. ~tku

wsm,

·----.,.;-

tak:iblisło4mki.7J,tatdaak.cjabę:dric
miała~ trzecb głolów, a ponadto po.

(PAP)

27 posłów wniosło projekt
ustawy o reprywatyzaCJi

mysłu

zyska na własnym terenie kolejny bank

mi~ radziecką .

cc~UcUwszkole.

dawnychwłaścicieliwsferzeprze..

nial992r. ~ucbwalf;owniesic-

S. Kokielniak. Prze.
prowadzone w br. badania 10 obiektów- min. w rejonie Świno
ltiłcia, &rzepa, ta&ania, Szprotawy i Torunia wykazał trwałeznisz·
czenie rótneao rod..z.tdu pa]iwami
ponad t milłonameUóws:ześcicn ·
nycb aruntów. Tego typu zaniecz:yszczcnia mou prutrwć w
&Jebie co najmniej 250 lal - poinformował S. Kościelniak.
Do patdziernlta br. zakłada s.i~
wykonanie ogółem S0-70 podobnych ~i k>taloych. Jat poinfor·
mował S. Kl»ciclniak. badane~
d4 tak.tc skatcnia wywołane przez
inne toksyczne środki chemiczne,
pozostawione w &Jebie przez b. ar-

Marsz na MEN

27 posłównapisało we wniesionym przez nich projekcie ustawy,
roszczeń repry·
watyzacyjnych z maWitu OKólnonarodowego ,jest w pełni motliwe•. Ocenili, te wartołć roszczeó

niu przez pninę: budyątu PIV ul Solnej jato aportu do lnlerbUbaoku.
WartoAć aportU otrdlono na! mld
100 mln 7J -przy czym. zamian milsto
otrzyma akcje uprzywilcjowue o wat·

stwierdził

W pollietłziałe.k o &OdzhUc 1,..00 pod warsza"*'- ponutitle• MlkoiQII
Koperaib.:q:ro-.b:ill się poad 300-osobonpv,. acr:ał4wluOCZJdeli
wuszawskkll szt61 z Dlllłan• wręczenb Adntjowi Stelmachcnrstiema,
aalalstrowi celukadi aantdowcj Hstzprell'Stcm pn.cdw -~~ aa-

te zaspokojenie

Prezydent wyjaśnia

~o~~C:~i~ :r:c~~~~~

stwierdziłT. Muowiccli,d~

,.te nie motna od nieao abslnhow.ć , cbOCbydJateao, te wspol6b
acją, te ministrem któresoś z reprowokacyjny został tam przez
sortów ~e członek ZChN, a pismo,.NowySwiat"wpJ.ttanypojeao zastę:pcamj działacze Unii • set Komorowski z UD. My uwata.Demotnuyczoej łub odwrotnie?- my, te ta sprawa musi b)t do koó·
T. Mazowiecki powiedział : . Ta fi- ca wyjaśniona•. UD uwa1a- podgurapolitycmajcstmotliwainor- kreślił T . Mazowiecki, tefunkge
maJna w sytuacji f"l.4d6w koalicyj- pierwszego cywilneao ministra
nych, a nawet typowa•,
obrony narodowej mUSZ4 być pojmowane w I\)O!Ób odpowiedzi..ilKon.flikt polityczny wywołany ny w działaniu i Jłowacb.
trokcjirządu UDzaodzisi~zsytu-

,,Braterskie porachunki"
Odpowia~
na pytanta lc&O ttJcmnicy. lnformack o tym
przedsta.wionewartykule,.Brater- przekazywał na se$i Rady
skieporachunti• (.Słowo Ludu•z Miejskiej, na posiedzeniach Za·
10 kwietnia br.), któreao autorb
r74du Miasta oraz Komisji
nadtJeposmak sensacji faktowi u- Budtelowej RM. za co zyskał od
lokowania środków z bud.tetu jcj~lłowaumania.
miasta w lnterktakba.nku wyjaś
Supozyqa, U: Inteąrałbl.nt ma kryniam, co ~puje.
~sytuaqę 6namo'lf\opicra~ na
Po pierwsze nieprawdziwe jest prz.csłanbcb. 'li'Ziftycb z sufitu. Oprotwierdzertie jatoby prezydent centowanie zaoferowane pncz ten
bant było DJ,jwybze ~ród propooomiasta nie zaodził si~ na rozmo'Węl
z d.zicnnikarą. Stwierdził jedy- , wuychprz.czwszysttiebanki.
Docbód Kielc z podatków W'płaca
nic, :te w chwili obecnej -a była to
przerwa w obradach Rady nychprzezbankiwynosi2do3procenti
Miejskiej - nie ma czasu na roz- nicjest w !lanie D6woowat)ć korzyłci
mow~. Pani redaktor nic umawia~ęcydl z wysok.icso oprocentowaniadcpozytu.WcbwiliobecnejiPrt- '
.., oiezwytJe
dta 'Władz miasta
jeśli dziennitarze składają propbjest pomiliwanie fr6deł dochodu, pozyc;je rozmowy, to prezydent nicwa:t-wwyniłuustaleniaoowydl umiasta powinien natycb.miasl po- Sidpodatk.owycll-budtctpoioystracił
rzu~ wszelkie inne Złj~cia, by
SOmldzłib)imot.e-pouchwaleniu
Uumaczyć im ich wątpliwołci budtctupaństwa-strlc:ijcszcze2SmJd.
jest błędem, ~potreściarty
JeUi chodri o przctu.anic budyoku
ltułu byłby to chyba trud daremPHW przy ul Solnej na siedzi~ lotcr·
ny, poniewa:t artykuł został napi· tratbantu-z~sp6łtiprt
sany z załoton.t z JÓry 1ez4. te c:ownX;u;j-mrie:r'ddnalcty,U:Przedprezydent popełnia nadutycia.
---l>i-qoj<st
Tymc.zasemprawdajesttata, i.t ~JIIlinyKiek:e,aniezałosi
prezydent Robert Rzepka dccydu_Mc si9 na ulotowanic IS mld zł co do wlamoki piliDy podejmuje lbda
na koncie ww. banku,. nie robił z Miejsb,któranasesjiwdniulOSI}'Cl·

wypowiedziami ministra ON J.
Parysa nie rzutował na lObotnie
rozmowy wielkiej koalicji -

rolnego.
Wspomniany projekt- to ustawa o .,Reprywatyzacji lub zadołć ·
uc;zynicniu za mienie przej~te
przez paóstwo lub pozostawione
na terenach nie wchodz4cycb w
skład obecnego terytorium Rr.
Obok wysuni~ a.tJuhlentów
o naprawieniu krzywd wyrządto-

nych przez polityt9 wywłaszczeń i
nacjonalizacjiautorzyprojektu piSZ4 w uzasadnieniu, it niczbę:dne
jest ,. wykazanie wobec; krajów zachodnich, te obecna Polska w peł
ni uZIUije iszan~prawnwłasnoś
ci i cf4ty do odwrócenia naruszell
tcao prawa• w stopniu,. w jakim
jest 10 jeszcze mo.tliwe.
Przewod.ni4 toncepeM projektujest oddanie dawnym właści
cielom lub ieb spadkobiercom
(tak:tetyjącymnaem.igracji) daw·
n ego mienia. Obok zwrotu . w na·
twze• pruwidide się. równie!
motU~ przekazania mienia
~pczq;o, akcji lub udziału w
spółce, wzal~dnic udołć uczynienia w bonach kapitałowych.

micjSoCOWych podmiotów gospodar-czych. Trzeba
linanJonl
równict ·
dodć, te
lntcr·
tratbank jest bankłem pfYWitDYill - a
tyłłotakieąbrancpodu~jakopod
miotyobsłupjącekredytym.ipizynaro

dowycb instytucji finansowych wspjc..

fl;i4C)'c.bnaprefcrencyjnychwuunkacb
przcksztah::enia JOSpodarczc • naszym

Pierwsza rata
podatku drogowego

tn;a
Ponadlo warto

upami~.

it pic-

nif1zczbudtctu q wydawaneściśłcWJ
tasyfikaqi budtelowej na zadania uchwalone przez Radę Micjsq. Dodat-

-·--""'"""""'

kowe dochody- uzyskane z odsetek od

naDJ,jpilniejsz.cwydatti,Ukie,natlóre
lxał; b)'ło łrodtów z budt.etu miasta.

15 bm. mija termin wniesienia
opłatypierwszej raty podatku d~

gowcgo za br.
Stawki tego podatku- zaodnie
z rozpofZ.\dzenicm ministra finansów - zostały znacznie pod·
wybzone.

Wynosz.ąonedlaSiliDOChod6w

=~~:~~~~

1300-276tyul ndl300doi!OO

-348rys.zł,od t5oodo 1600-540
tys. zł, od 1600 do 1100- &S2 tys..

zł, od 1100 do 2000- 1.440 tys. zł,
od 2000 do 1500 - 2..220 tys.. zł i powytej 2500 - 3 mln rl. Pndwy1szone q tat.tc stawki podatku d~
aoweao od samochodów cjp.aro-.
wycb i innych pojazdów.

l

Zamieszczony we wczo~
szym numerze DI.\U,( puty
ortytu~. Do UNlVEXU po
,.soay" b}'ł materiałem sponsoronaym.
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-Igraszki w hotelu

Torbalkij
wesołe

r:ni.astcczkoSejm RPwyrychtował
nledonecz!14 usta~ o rentach i
emeryturach, pomimo społecznych prołestów. Prezydent, za.
miast wykazać choć odrobin~
zdrowego roZS~~dku w tej kwestii,
wtasnor;cznym podpisem za.
~erdrił Ó"! .fenomen• leJisla·
CY,Jny. Glupro mu teraz troch~ z
powodu tej parafy, wł~ mówi, te
taluje i b~esi~ pu~liczni~wprezyde netą pred. Jeśh mu Wlerz)'Ć, do
czeso jednak nie nakłaniam, ta
sprawa ponoć bardzo leży mu na
sercu, lecz q do załatwienia watniejszc dla krĄju sprawy. Świ~ta
racja. Mnoą si~ afery, rośnie
przest~pczość , wy~e ostatnie
tchnieniesłu1bazdrowia.,dogory-

~oświata i kultura.
p~ licho rencistów l emerytów,

odWiecznych
malkontentów.
Niech sobie tyją o chlebie i wodzie. Nic to, fe i chleb, i woda
ciule drote.M,. Nic to, te 14 batbarzyóską usta~ wywołano
łeczny

si~

za bezbronoymi Od

erno<ii~

wywołanycbty:mi.pogró:tkam.i.,ro

bi

~ aorąco. Dokąd pójść

testować,

zaproskoro coraz trudniej o

~ autorytety?

Rząd, zamiast

zachoWIE systern dotowanej opieki społecznej,
skaz\ije najubo:t.szą warstwę" oby·
watcli na łask~ pomocy charyta·
tywnej, w kółko obiecując bied·
nym miłosierdzie bogatycb.Z bistorii (i nie tylko}wiemy,jak na tym
wychodzili biedni.Zwycząjnie na·
bijano ich w butelk~. Historia lubi
si~ powtarzać. Emeryci - starych,
nowych, ale jednałowo pustych
portfeli - drtyjcie zatem. przed
wam.itnrbażebraczaikij!Miejscw
przytułkach coraz mniej, wnet nie
~e ich .wcale, bo nie widać
sponsorów, którzy chcieliby dopłacać do starych i niedoł~ych,
z których żadnego nie maju1 pożytku.

MARIA SOSNAL

spo-

niepokój, strach przed ju-

trem, złamano umow~ społeczną.
Dla

władzy

niewatne jest to, te

~!iłabszych,
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Mój punkt widzenia
Przypo~cy

LUDU

~biedniejszych

pozbawiła szans przefycia. Wła
dza bardzo chce odebnć im jeszcze wi~cej, bez wzg.l~du na to, co
oni o tym myślą. Pan premierarozi likwidacj4 rent U i mgrupy, pozbawieniem dodatków rodzin.
nycb ipiel~anacyjnych.Zanosi si~
pnetona kolejny palt na konstytucji. Niijblitsze miesi4ce pokat4,
czy do teao dojdzie. w sytuacji
gdy pozbyto si~ kompetentneao.
bczkomprorniJowqo i nie ~ta
nego ułład.tmj z władzą rzecznika
prawobywatelskich wO!ObieproC.
Ewy~towskiej, niktjutnie ujmie

.............. _..._
..__Tr-_ba
....

----Awldd,
~

któreąodzuiOQ"alę~łlł
aleraz debwsu., ali JOiłtyb,

pau owych pu6w apnwlaaa. l to

bex:r.ucze.•la,aypa.aowle~

wPub.attade Westmiaster, r%1 ..
WI<Jsklej.
O tyciu intymnym polityków
nlijwi~ej powiedziałyby hotele.
Gdyby, naturalnie, umiały mó~. Nie potrafią, wi~c tneba zrobić to za nie. Pot.em ubrać story w
teatraln4 fonn9 i pokazać na scenie. Sukces murowany. Gdy ma
si~jeszcze taki talent, jak Ray Cooney, powstanie taki hit, jak "HoteiWHbaiJtster", zaprezentowany
nam właśnie przez Teatr Powszeduly lmluia Jaaa lodwłow
skłeaowlbdoaha.

Urodzony w 1932 roku RayCooney, aDJielski dramaturg, aktor,
retyser i producent teatralny,
retyser i dyrektor artystyczny
Tbeatrc of Comedy Company w
Londynie, nie jest many połsk:iej
publiczności. Wiemy o nim tylko
tyle, te farsa jest jego ulubio114
rortt14 i właśnie w niej osi.ągnął
prawdziwe mistrzostwo. Jest autorem jedenastu komedi~ które
jakjeden mątodnosiły mk.cesy na
londyńskim West Endzie. Tym
wi~k.sza cbwata dla Wojdedaa
~o, który sobie tylko
wiadomymi ścietkami dotarł do
fr6dełizałalwił,taktak!(spccjal

nie dla teatru radomskiego ,.topno• l Uumaczenie . Hotelu•) w
oryJinaleJarsa ta nosi tytuł:,. Two
intoOne•.
Streszczenie . Hotelu Westminster" jest nieprawdopodobiet'lstwem..]eteli bowiem wielce
szanowany wiceminislc:r i poseł
do Parlamentu, zamiast wziąć udział w nader watnej se$i na temat pornografii i aborcji (1), We
osobistemu sekretarzowi wynĄiąć
drugi pokój w botcłu dla siebie, i
hm, sekretarki ministra, ady tymcz.uem znudzona tona pana posła postanawia s~ wieczór
właśnie z osobistym sekretanem

Z wokandy

Naciągacz

recydywista

mę,ta,aobabotelowepok.ojezns,j-

JózefL.zjawiłsi~wrccepcjiho

telu ,.Centralny• w Kielcach 10 Juteao 1.991 r. Przedstawił si~ jako
wlaścicielspółk.i.AMJK'"zWroc
ławia, ZĄimującej si~ oraaniz,acją

zqranicznycb. Do
zwrócił Si(l z
wynlijem pokoi w botcłu
potrzebnych mu do prowadzenia
działalności turystycznej. 14 Jut.ewycieczek

WPT .t..Y!OJÓry"'

prośbą o

goJózefLzawartumow~zdyrclr:
cją ,.Łysoaór-,

a dwa dni później
przynióslofert(lzprogramemzorpnizowania wycieczek do Rzymu. Lourdes i Parytl. Propm p.
raz ceny zostały z.aakceptoWane
przez ,.ŁfSOIÓrY", biuro miało
otnymywać JO·proce.nt mady za
Wde sprzedane miejsce. Głów
nym orpni:U.torem wyjazdów
miał b)'t wspólnik Józefa L z
Kłodzka.•lYJ086ry"' sprawdziły
telefonicznie, czy rzoc:zywijcie
wyjazdy takie q orpn.izowane.
Po potwierdzeniu informacji o
wycieczkach nikt ju1 w ,.lysogóracb• nic miał W4tpliwo6ci co do
wi.arygodn~ci osoby Józefa L.
Zwłaszcza. te posługiwał si~ on
pioczątq i blankietami fumowymi spółki ,.AMIK", rozpowiadał
histori~ o kw:iłn4CCJ działalnołc:i
biura we Wrodawiu.
Józef L zamieszkał w hotelu
,.Centralny", dał oał01tenie do
pruy. te poszukuje wytwal.i..fikowanycb pracowników u,imaU4~
cyc:b li9 turystyq. zpo.jło ~ 5
kobiet, z bżd.t zawarł ~ o
prą. pua.a~ urobki w wy~
-1,5-zl.'!łt;elecDch

gazetach ukazały si~ reklamy wycieczek, do biura zaczęli zgłaszać
si~ pierwsi ch~tni na wyjazdy,
wpłacalipieni4dze. Józef L postanowił rozszerz)'Ć działaln~ fumy, orpnizujlłc kursy dla menedterów, modelek, fotomodelek.
Po miesiJicu pobytu Józefa L w
Kielcach, w hotelu .Centralny"
zaniepokojono si~ brakiem wpły
wu naletności za wynajmowane
pokoje. Józef L. Uumaczył si~
chwilowym brakiem pieni~, obiecywał zapła~ w najbl.itszym
czasie. W ,.Łysogó rach'" postanowiono sprawdzt fumę: "AMMK'"
we Wrocławiu, pod adresem z pieczątki znajdował si~ pusty pokój z
jednymstatymbiurkiem.Ospółce

,..AMIK'" nikt we Wrodawiu nie
..,..,al.
8 marca 1991 r. kielecka policja
została..zawiadomiona,teJózefL
wyłudził naletności za ~em

pokoi w botelu ,.Centralnym•

DA

u.kodt~WPT ,.Łysogóry"'. Przesłu

chany w charakterze podejrzanego Józef L. przyznał siy do z.aau.
canycb m~ CZ)'D6w. Okazało si~,
te wyłudził od ludzi 25 mln zł,
tadnemu z pracowników nie za.
płacił miesięcznego wynagrodzenia. Józef L bYł jut wielokrotnie
tarany, czyn,jakiego dopuścił si~
w naszym mieście popełnił w warunkach recydywy. Sprawa Józefa
L. trafiła do Sądu ~jonoweso w
Kielcach, osbrtooy nic: stawił się,
jednak na rozprawie i wobec leJO,
qd zastosował wobec Dieto tymczasowe aresztowanie.
(-..:)

114 si~ obok siebie, to dalsze opowiadanie fabułyniejest motliwc.l
to, broń Bote, nie t powodów
obyCZĄjowychllntryp rozwija si~
jednak tak szybko, sytuacje stają
si~ tak zawikłane, gagi coraz
śmieszniejsze... fe aby dowie~

dzieć si~

o czym jest ta sztuka,
po prostu zobacz)'Ć.
'Sztuka jest r8f54. Sukces farsy
zależy od wartkołc:i akcji, oaaromadzenia komediowych sqów, i
intryg. A przede wszystkim - aktorskiej gry. ltutĄi z czystym sumieniem stwierdd trzeba, te ak·
tony spisują si~ wspaniale.
W grupie głównych bohaterów
palm~ pierwszefistwa otnymałby
z pewnością Staalsław Biczysko.
Ten wszechstronnie utalentowany aktor dał si~ jut poznać publiczności w poprzednich sztukach.
TutĄj niemal przechodzi sam siebie. Jeao George Pidgen (sekretrzebają

tan),jestwłaśnieglównymspraw
cą akcji. Nieśmialy, zahukany na

początku

Georg be% swej woli
wciągni~ty zostanie w wir wydane6. Biczysko jest matomity za.
równowwyglądz.ie: ciemny garnitur, melonik, teczka, jat: i mimice,
aeściei ruchu. Elepoekim panem
wiceministrem i poslem, który
lubi ... kobiety jest AHnltj Blellłasz.. Współczujemy panu posło
wi Richardowi Willey (UuiDł.CJ:
podpowiada nam, te w jroku angielskim &łowo to oznacza, hm,
zdrobniale ,.IWZiłdY płciowe• ...),
który lubi politykoWJE i... poswawo~ i stWierdzamy, te Andrzej
Bieniasz wydobył te cechy idealnie. Niewierną :!OJllł pana posła
jest Daaata Dolec:b. osiuąi4ca i
zachowaniem, i mi.mi.q bezbł(ld
ne efekty komediowe. Bezbł~y
jest Wojc:kc2Lqcnrstlijat:o chili·
ski kelner, pozornie zagubiony w
bieau wydane6, a równocuśnie
pilnieślcdz4cy jeiosiul,i4cy .korzyści materialne'". Bawi nas wspa~
niale kamienna twarz Ioana
hWe (kierownik hotelu), ze zgroZlłkonstatująceaointzyR w j eao
hotelu, jak równie! Maria Cknł
delłn:a (Lilly Oa.tterton) -

Christma.s ta.k. 10 okłamie ... Elepoetą recepcjonistą botelujest
Wle*waNie.aad.
Ret)'lerzy:J6ze(Shut iWtjdedl Kępc:z:rjlkl (teatnllna plotka
&losi. fe pierwszy zaczynał, drugi
koóczył, dla widzajednakliczy s.i~
wył4cznie efekt koócowy) poprowadzili spektakl we właściwym
farsie kierunku: sztuka ma dobre
tempo, nic ma chwytliwych, .pod
publiczk~• przejaskrawieó, tak
cz~sto i niepotrzebnie wykorzystywanych w farsie. "Hotel" grany
jest lak jak nonnalna obycuJów·
ka, z lekkim tylko przymrużeniem
oka. l słusznie. Cooneya naprawd~ nie tneba poprawiać. Motna
tylko z lekka przyprad go z
dobrym smakiem. l tak właśnie
postąpiono w teatrze radomskim.
Po raz drugi (po ,.Tangu'") storzySlano tet z motliwości, jakie
niesie .obrotówka•. A wn~trza
hotelowych apartamentów są
dz.ielemGraą:Ry~
W dniu premiery nad miastem
ukazał si~ sarnolot z transparentem: ,.Dziś Hotel Westminster-.Jedni myśleli, te to jut przy ul.
Śl4Stiej otwarto hotel. Drudzy -

::'r!.e~/!;jr!;e:ęO:';,o~~~~

pókijeszcze czas. Bo niedługojut
w naszymparlamencie finał debaty budtetowej ... Wtedy jut nikomu nie będzie do śmiechu.

BAlliiARA KOS
Tem~aJ... Ke~wRMe.~a:,.u.tel

WesbRiuter". Tiumaczenie: EHWda w.~ rctyseria: :Jaer

Shut, opieka artystyczna: Woj-

=-~

scenoirafia:

stratniczkaposelskiej moralności
Oj, niemało mamy takich strat~
niczet wokół siebie. Ma1pnata
Ję4nu:r.l::z:U(Iennifer8ristow}nie
niiała tutaj zbyt wiele do wygrania. Podziwiamy raczej jej sprawno§ć fizyCZillb ady ubywać si~

musi pod hotelowym stolikiem.
W finale zastąpi ją pod tym stolikiem lwou Ple~ (pokojówka
Maria). Młodym, naiwnym i
szczerym mężem Jennlfer, Edwardem jest Jarosław RQeada..
On naprawd9 J)ra&nie zagrać w
tym.filmie... At tal, te dr Noe!

__

29xt.l991, poz. 476).

Kącik

rencisty

Wobronie pracownika
Jeszcze niedawno obowiązy
zasada, te osoby zatrudnione na podstawie umowy-zlecenia
na okres do 6 miesi~ nie podlepły obowi4zlr;:owemu ubezpieczeniu,a wzwiązkuztymZUS nie
pobierał od nich składek.. Tak.
wielką swobod~ za wartli w przepi~
sacb wielu ludzi (pracodawców)
potraftło skutecznie wykorzystać
oczyw:iście ze auoą dla pracowników. Duta ~ spółek oraz
prywatnych zakładów tonystała
te wspomnianego uprawnienia
pozostawi.IJ4c 4S-proc. skład.k~
ubezpieczeni~
w
swoich
dochodach. Do ZUS docierały
liczne syanaJy przewatnie od
oeób poszkodowanych.
wała

Krzywda pracowników polepla na tym, te ~ nie ubezpie-

czonymi, nie tylko nie mogli sami
korzystać z bezpłatnych iwiłd·
czellleczniczycb. Tychświadczeń
orazpieni~ych(np.zasiłki)poz

bawione były ich rodziny. Okres
ten niejest równietliczonydo sta·

.tu pracy przy wyliczaniu emerytu·
ry tub ustaJa.niu czasu trwania urlopu wypoczynkowego. Zatrud·
nianie .,w ciemno• niesie wi~
przykre skutki dla pracownika.
Niektóre zakłady wysyłały ludzi
do pracy za granicą wymusu,j4c
wadniej od wyjet~4CCIO o6·
wiadc:zenie, te wie o tym. it nie
jest ubezpieczony i wyrata na to
:q;odę,.

Dla ochrony -praw wielu ludzi
Sejm.RPuchwaliłusta~zl6paf

dziemika 1991 r. o zmianieniektórych przepllów o ubezpieczeniu
społecznym (Dz.U. nr li O z dn.

_

..
.................... _..
Pnąh

IH

........_yda.......ndt-zlece-

.-,jdol....,_
"__,.ola!.
Poniewat wiele osób zatrudnionych jest w jednym zakładzie
DA pełnym etacie, a w drugim pracuje na umowie-zleceniu na czas
dłutszy nit 30 dni, otnymałiłmy
tiiD telefonów z pytaniami, czy w
takim właśnie przypadku naldy
równie! pobierać sk.ładł~ w zakła
dzie, w którym pracownik zatrud·
nlony jest na umowie-zleceniu?
Wyjaśniamy wi~ ile akiM za-

__ _
___
_W-·-tna~praconłbuutO

...

~aiepeblen.u.Aia

beąle<ualowej.

te

zatnulaleałe

Uolawato ale jest Jelo

Składk.~ ubezpieczeniową pobiera natomiast zakład zatrudni~J4cy
pracownika na pełnym etacie.

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

.......-~-·
OM.W.WSwiiebdl, lel.412-

31wewL179.

('"l)

STRONA 5

St.OWO LUDU

NUMER 89

Dla absolwentów nie ma pracy

"Słowo"

Niemoc pełnomocnika
w

abletłJw rota ... w~
Szble~wa.-...

dyplom Uo6cwd:t stdi6w

Mrą
..ty10JosMy. t9 zaaluhpmeę
11;1. . . . . . . . . . .

lltypeMial-

.,.c~a,.JO- w ..,...,.b"J\\eza

b'lldalnla. Cozpezoetalyalablolwellbllalably?-zapytaliśmypcł·

nomocnika ds. zatrudnienia przy
WSI Radom, Udliaft No....U
- Tak jak dla innych, róWDiet
dla absolwentównaszejszkoły nie
ma pracy. Do końcagrudnia 1991
r. pozostawało bez pracy 145 osób,
w tym n- na zasiłku. Jedna tneciaumów stypendialnych z ubie&·
lorocznymi absolwentami została
zerwana przez przedsiębiorstwo.
- Dlaczep t;rlko lliewide ,._.
polowa Utołweal6w kORJSfa z Dsilll:• 11111. bant~Neaycłl!
- Niektórzy wycbowu.i4 dzieci,
albo utJZymuje ich rodzina. Jeszcze inni mą;._ blitej nieznane
źródła dochodów.

mi problemami. Nie tylko doty·
cztcymi podjecia pracy, ale np.
wyni~cb z podpisania umów
scypendialnych. Jesl.Cm równiet
w stałym tontakcie ŻRejonowym
Biurem Pracy, interesujesie skła
danymi tam ofertami
-Jedaakfakt,łeale--

~- ~fl'at1 poakob
U. llta&w, spewMenl mu.WJ. .6w_
-Obecnie, kiedy Wdy martwi

aułepa:6skk:k .

si~ o siebie, jest czas, aby bardziej
Zljąć sie sprawami indywidualnymi Iłuchaczy kołlcqcych OllSZ4

sz.tołe.

-J- .......... ,."."..

HWJdt miqsc pncy?
-Ztymjestrótnie. W ub.roku z
naszej inicjatywy Rejonowe Biuro
Pracy zorp.nizowalo dla absol·
weotów Wydziału Ekonomiczne·
go kurs 'Jłównych ksiegowych i
księgowych. Na30 miejsc zgłosiło

-Pec.~4s.zatnui

siętylkol8studentów.~sta
nowili ludzie z zewn.ą,trz.. Wsz:ys-.

. . . . . . . . . ,.~Hc'l'
- Niewielu młodych ludzi posiada wy~c._ wiedzę od·
nośnie trybu zatrudnienia, obowiązków pracodawt:ów, itp. Zgła·
s:zająsi~ do mnie studenci z JÓ!ny-

cy, którzy ukończyli kurs., znaleźli
Zljęcie. Czyli - nie ma zbyt dute.
go zainteresowania motliwości4
zdobycia pracy i rozszerzenia
kwalifikacji. A taki kurs będzie organizowany równie! w tym roku.

Słuchacze

~JdleJZUSe~·....

...... ltHtJtd l. WJ.tdalóW bUl dtt..U?

- 54 to kierunki o w141kiej spe-

cjalizacji, stąd i przekwalifikowanie studentów o wiele trudniejsze
Inny problem to bardzo dute na·
sycenie wykwalifik:OwllJl4 kadrą w
tych specjalnościach na terenie
Radomia i w województwach są·
siednich. Z zatrudnieniem w in·
nych rejonach kraju jest o wiele
łatwiej. Jedna.i. koszty zakwaterowania i utrzymania si~ przewyt~ znacznie ofe~ finansow4,
jak4 proponujt pracodawcy z tych

-·-·
ośrodków.

- De ofert PI'KJ łe:i1 obeaale u

-

Nie

ma

tadnej!

Wiele

państwowych zakładów ma duło
własnych kłopotów kadrowych, a

wioc nie q zainteresowani zatrud·
nieniem nowych ludzi Sp6łki
prywatne nie potrzebuj4 osób wykwalifikowanych - W)'SlACC2.a.it
podstawowe umiejetnoici. Jedy114 mo!liwość zarobienia stwana
własna prz~biorczałć.

RozmawiaJ

PIOTR BANASZEK

MARYELLGUS
czyli studia po angielsku
.Nie mQBf uozumiK - powieś ci q 8 aj q w
Robią tt> rupdnie

dlaczego srudend

czasie tut6w11

otw<Jrde. Prudd w ten sposób
OSZIJ/nW sonooch siebie. Kmdy
~quiz~ jut sprawdzianem Ich włas
l()'chumlt}(tnoJd~. ·
Nancy, która podję:la pra~ w
Nauczycielsklin Kolegium Języ
ków Obcych kilka m.iesię:cy temu,
nic przywyll:la jeszcze do obycz.a·
jów panujących v.irOd polskich
uczniów i studentów. Angli.ll: Guy TorT p~wdopodobnie poz.
nal je jut dokładnie. Stosuje wobec: nich radykalne środki. Przed
rozpoczęciem eaza,minu pisemneao w ~i zimowej z.qroził, te
jeśli przyłapietogokohriek na ao~cym uczynku, nie zawaha się
wyprosić ao z sali i pozbaft p~·
wa do pop~wll:i. Zdali jakoś

--·

Wobec części wykładowcówanglistów motna sobie czasem
pozwolić na utycie mowy ojczystej. "Native speakers" - Nancy,
Caro! Breeding,jej al4t Kito oraz
Guy praktycznie nie zn~4 poJs.
kiego. Zmusza to nas do pewnego
wysiłku umysłowego, który korzystnie wpływa na leniwe natury.
Kontaktztywymjęzykiem u.mo:tHwia poznanie jego codziennej,
potocznej strony, równiet obyczajowOLłci wykładowców (patrz
Noncy~
NaZ8jlrclachzobcoll:rąjowcami

uderza odmienny od tndycyjne80 spo96b ich prowadzenia
(zwlas=a, &dY nie wywiotnlły
jeszcze wspomnienia. ze szkoły
średnieJ). Nie mQCZY wielkie napiecie czy choć ucieczki przed
grotnym profesorem..
,.Luz i swoboda pozwala b)lt
pcwnjejiZ)'IO siebie., łatwiej wyra·
zić swoje mytlL Ciule istnie-A
jakieś bariery, tu mamy oka7,K się
ich pozb)lt•.

.Oni są na wiets:zym luzie.
~'chyba wię:cej do zaoferowa-

akademickiegokolegiumobejmie
cały budynek przy ul Kościuszki,
teru dzielony z Instytutem Nauk
Społecznych. Według dyrektora
Oiniejko, urnotliwiłoby to zorga.
nizowanie ministudia, czytelni z
prawdziweao zdarzenia, a nawet
trzecicao kierunku -języka francuskieao. Mogłyby równie! powklasach,watnajestwi~praca
stać lektoraty angielskiego, niczespołowa, wykształceniezdolnoici
mieckiego, hiszpańskiego, włosporozumienia z grupą. Niestety, kiego i francusll:ieao, otwarte dla
owa znacz.f1.C1 umieję:tnośl: nie u· wszystkich
zainteresowanych
jawnia się: często poza z.a;ięciami.
miesz.t.a.6ców Kielc. Pieniądze na
Trudno naz:wać tyciem studenc- sprzęt audio-widco wydział zawkimkilku.parties"wubiegłymscdzięcza
Konaresowi Polonn
mestrze. SytuacJe zmieni b)IĆ mo- Amel)'kaóskicj, który na ~ se:tejakiś wspólny wyjazd, o którym
natora Stanistawa .tata przekazał
ktoś napolllkn4ł nieśmiało, lub
dziesioć
tysię:cy
dolarów
Drień Ziemi przygotowywany
W'tębzoić ksi4!ek jest darem
m.in.. przez Caro! i grupę studen- British Council
tów.
Rozwitzanie problemu lokaloCi z politecbnitimówit, te stu· wego sameso kole&ium nie oznadia w kolegium to taniec po płat- c:zajednak kol!.ca wszystkich tło
Uch ró!. Owszem- na•ał nauki potów. Rozszerzenie działałoalei
niejestpowiedz.my-przerat.ąi4CJ
szkoły wi4f:e się z zairudnieniem
(choć dute :zna.c:zenie ma samo- ~ jeszcze kilku o~ców
dzielne rotwijanie językowych Lecz gdzie rn.V4 mie52.kat? WSP
zainteresowań), ale i tu są przednie dysponuje obcenie t.adnym
miotywymaglijące niemałego trulokum na~ się: do dłuts:ze...
du, lub przynajmniej wytny.ma· go utytkowania, zwłaszcza przez
łoici (np. fonetyka). Bywa, te po
zqraniczneso profesonL. W ~
kilku godzinach rozwi4Z}'Wania
nic wchodzj wynajęcie mieszkatestów, t wiczeń wymowy jesteś· nia przez uczelnię:._ z wiadomych
my naprawd~ wyczerpani Cza. wzgled{lw, chyba, te znajd4 sie
sem uratować nas zdoła jedynie tn4drzy sponsorzy, gotowi zainwdzi~k i urok osobisty wykładowwestować w nauczanie ję:zyków
cy...
systemem akademickim.
Do domu trzeba wracać toPozos~ jeszcze tylko jedno
niecmi.e piechotą. aby ode~
pytanie. Jaki status maj4 uczący
w miar9 świetym powietizem.
sie na. wszyst.kich kierunkach w
Ciasne salki na Kościuszki z tru· Nauczycielskim Kolegium Języ
dem mie!IZCZ4 pi~tnasto-, dwu- ll:ów Obcych? Rektor, profesor
ciziestoosobowe grupy. Natura!· KołtUVtraktl.ijen.asjakstudentów
nie, przeszkody są po to aby je Wytszej Szkoły Peda&o&icznCJ
przezwycię:f.ać, ale_ .,perły i dia·
Jesttojednall:.,jall:sa.mpowiedz:iał,
menty" (iak określono tych, któ· bardziej odruch serca. Fonnalnie
rzy przebmell przez egzaminy bowic.mmusitopotwierdzi;decywstę:pne we wrzełniu) .mo34 stra·
rja MINlSTERSIWA-Słucbacze
cić swój blask. Jedyna nadzieja w
czy studenci? - na razie nie 1rie
słowach rektora, profesora Koł4·
nikt.
taja,te b)lt mote od noweao roku

nia, a przynąjm.niej w lepszej for.mie, potrafi.4 uez)t przez zabaw~·
- twierdzą studenci pierwszego
roku.
Program studiów w kolegium
ma przygotować nauczycielifachowców. Wiadomo, ci UCZ4 w

List do redaJu;ji

Siekierezada w ~portcowie

IpOI'tD

czy studenci?

działa Nono Maunr, M.$U1 .,.....
ldad~waynl rodem z I&JIIfomll -

czytelników

Głupota,

czy

bezmyślnOLłć'l'

Chybajedno i dru&ie. Bo jak mo:t·
na na..zwiĆ ciętkje oll:alcczenie
dziesiątków drzew stanowiących
w pewnym sensie, z uwqi na
miejsce adzie I'OSil4, sterf~
ocbro004, a ju1 na pewno ochron~ ludzkiego osiedla zlokalizowanegowbezpośrednitnąsiedztwie

duiego zakładu przemysłoweao?
Miejsce zbrodni: SLU!Ortów osied1e Plac Wolności, przez ulią
-Odlewnia Żeliwa (emitujtce•
atmosfe~ szkodliwe dla zdrowia
zwi4ili chemiczne). Sprawca? Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Stąporkowie.
Drzewa liczne kilku- i kilku·
dziestoletnie rosną wzdłut dró&
wewnętrznych osiedla a tall:te na
trzecb placach-stweracb o powienchniod200do2.SOmtwW,dy. W lutym a tałte w marcu br.
kilkadziesiąt tych drzew bez
wzgiedu na ich wiek ,.przycięto• w
ten sposób, te w efekcie pozosiały
gołe pnie rótnej grubości : Wyal4de.m przypo~ą makabryczne
~ z ll:rótk.o uciętymi palcami
dłoni, uniesione w geście niemej
sWgi.
Więbza§ć
okaleczonych
drzew nie groziło ani upadkiem,
aninieroslowzasięgudrutówlinii

elektrycznych i telefonicznych.
Pię:kne, o otnJgłych koronach,
da.J4ce w porze letniej cbłód i cień.
kwitnące miodnym zapachem li·
py poZOJtan4 wspornicniem na
długi czas. Ofiary gospodarti (?)
komunalnej to przewatnie lipy,
ll:lony:jarzę:biny i akacje.
Przeprowadzono akcję na osiedlu polotonym o ISO m od siedziby Urzę:du Miasta i Gminy
(adrie jest cbyba i Wydział Ochrony Środowiska) a wię:c: prawie na
oczach władz miejskich! Przeprowadzono .i4 mimo protestów i interwencji mieszkańców osiedla. l
nie ma !adnej pewności czy ,.akGil'" ta nie bedzie dalej kontynuowana Mieszkłj4cy (niestety!) na
tym osiedlu talde i niektórzy wy.
konawcy bezpairedni wyroku na
drzewach maj4 nieprzeJ)&lt4 ocbo\9 "sbócC• i pozostałe drze.
wa,"'l:tórym od pogromu udało się
ocalct. Oni na bezbronne drzewa
ma,i4ostrepiłyisiekiery.

Czy taki cmentarz na osiedlu
podniesie estetyte osiedla (bo
chyba o to gospodarzom miasta

chodziło?). A dziu~ we. zniszczone chodniki i jezdnie na tym osiedlu niew4tpliwie tego ~u
.estetyt~· podll:rdJ4... Pan bur·
mistn na tym osiedlu nie mieszka,
pana burmistrza wof.t do domu
infl4lra.q.
B)'f mo:te, te barbarzyńskie
nilaczcole drzew było tanie, ścię
te konary zabraU na opał niektórzy mieszka.6cy(i chyba tylko oni,
ci nieliczni ten wandalizm aprobowali), płęzie powywoził ,.komu.na.Lny" traktor. Ale kto wyliczy
koszt tej ope~cji. który !adn4
miaq w złotówkach obliceyć sił
nie d.a? Cót, mieszk.a6cy osiedla
~ webłaobł batdziej zatrute
powietrze, c:z.ę:ściej m)'Ć okna i

~~=~~racl.4pam1\'"

tać, te nie one drzewa na osiedlu
sadz.iły,ale tqoosiedla miesztall-

cy. Mieszkallcy proteslU.M, bo c6!
innego mDJ4 zrobić? A co będt
robić cimies:ztańcywciepłymok·

resie roku'!' Oni, przewa!nie eme- •
ryci i renci.łci przesiadywali dotychczas na ławkach, gdzie dnewadawały cie6. MO&Il i teraz, kiedy zrobi się ciepło po.siedzict na
tych IlUDych ławll:acb, ale jut w
pełnym słońcu~ głowe

przed .dziW'4 ozono-..• st.aryrn
kapelu.szem..- Ale - jcsl jeszcze
niedaleko i part! Roxjc:tdtony
wp~wdzie przez samochody,
maj4CJ zdewutowane alejki peł
ne olbrzymich dziur, wiecznie
Wmiecony - ale zawsze to park.
Jest w nimjeszcze troch~ drzew.
AJe pros:z:ę: niemód o tym miejscowym władzom, mote one nie
wiedz4,tetenpark, lubjegoresztki istnieje? Bo jak się: dowiedzt przyślą ludzi z siekierami.
Jak na razie - mie:sz.taflcy osiedla ł'tac Wolnolei w S\4portowie uprzejmie zapras:u,it kompetentne osoby z Uaę:du Wojewódzkiego w Kielcach oa ~lo
kaiD.\- Zaprasz.ąją i oczekuj4 ukarania winnych.
Prosz.4 o to mieszll:a.6cy i pozostałe przy tyciu drzewa oraz dnewa-ll:alelri,
dnewa-p~gierze.
Protz4. bowiem w Stąporkowie
ak«;ia sickierczady mote b)lt znowu uruchomiona, wszak buszu,Ace w zdrowych dnewach lOki są
dla niektórych, jak nartotyŁ

JAN SI'ANISłAW STEFANLU

CzyteJnicy pytają

Życie i podatki
•~ateres~Qe aa1e -zapytała pul

Ewa B. z liek - wJaki- stopbhl ladzle ...,. MIMe łwładczyf .......
jemlllłqL ~" aaarco"J1D..sL'"~CZ)1ełalbie

_...__doBA"1:a4JJa

tcao

tytułu,

:te :tadneso obrotu
tu nie było.

ldda-popienię:dzmi i dochodu

..,._.po
w.._

• ,.S,rzedale. .. t,. rob wbs-

aoklowe -.leslbałe-

JaroslawM..zK&ek. Teru

KA, :ie:
pomoc, a tym bar- aalłl)'cbu, przystoso~je u ..
d:dej ~ "IIUIJIII ,.pa6st· • hec:.e młe::abałe. Cry ·~z
tra~ ll6tl był nobtloa.JZ IGJł'O(Utowep DJczaltowutep pollatb o4. kwot;y ~za tpn.eZJł2afda.staitowł.łe
llai,.,.......-'esrbala?"
a e łwWcaeaiaerrllllaclpodlep- Pnepisy ltaOOwi4. te czytel·
M.,.-..:......... Oebwł . . . nik mólłby być zwolniony z U ·
ile • .,... "....,.?
iszczenia podatku, Jdyby ponióał
W kieleckiej Izbie Skarbowej koszty na budOW\l, rozbudQWf
wyjaśniono nam:- Jeśli ~malboremont włune&o budyn·
ne usługi, np. wytrzepanie komuł ku lub lokalu m.ieszblneao. Podywanu, przypilnowanie dziecta. nicwat budynek ;c. włuności4
umalowanie okien itp., łwiadczo- tdcia, Wp. nie pttptup.Ue.
ne między ąsiada.mi lub ~o- Dod..ęmy, te taka mo!li'Wtl6ć islmym.i q nieodpłatne, wówczas nieje • przypadku ouzymania od
nie obowitzuje t.adc:n podalek do- tcśdl na wtunoit budyntu miecbodowy. Dzieje się: tak chOC:by z
llkalneao.
(.,)

wie bup~. . . ale mok byf ....._
..,_ .........__" oru łlc ułaft
o podalb liocbdowya o4 oe6łt łl-

ale••••••
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Kto rządzi w gminach
prac-.,

W styczniu br, w ramoch
Soc:jologll WSP
w Kiek:ac:h, pmoprowedzocoo sondaż "*<<d radnych wojawództwll ~- Pytano o ocent oytuecjl pol~
tycznel, ~. _ . , . wlaclzy, ~
lokalne- zwła8zcz8 ...,_z bazroboclem.
Bedeniłlmlobjf10331 radnych (20 proc. wybranych w
nuqu 1990 r.), z wifkaz06ci gmin l miast województwa.

Radni pierwszej kadenrai
Po wyborach samorządowych
w 1990 r., naszymi reprezentantami zostali wybrani, w większości,
mętczytni którzy olrzymali 80
proc. mandatów.

BIZNES

Businessmen i
listy piszą
przepisanie tekstu

budują

prestit

Nljlei)SZ4 fon:tl4 nawi.tzywa.ni.a
kontaktów handlowych są oczy-

flflll)', którą reprezenwjesz.. Stan,i

wiście osobiste spotkania i rozmo-

się stosować śródtytUły ,jeśli poru-

wy. Nie zawszejednakjest to rozwiązanie mottiwe., czasami - np.
w przypadku bardzo ~pnycb
negocjacji zzq,mnicznym partnerem - nazbyt kosztowne (wyjazd
za granicę; jest dość drogi). Wówczas kontakty osobiste musi cz~
ciowo przynaJmniej z.asł4J'ić ko-.
rcspondenc;ja. Sztub epistolarna
nie ma jednak u nas ugruntowanych tradycji, a jut zwłaszcza ko-.
respondencja bandJoWL Warto
więc przypomniać kilka jej elementarnych kanonów.

sza.szwli:śeiek.ilta.spraw.

podk:mł~
specjaliściodtejfonnyk:ontakt6w
- list handlowy musi b)Ć: ucdqowany jednoznacmie i zwię:f;lc.

Po pierwsze - jak

Nicjasność pneb.zywanycb w liś
cie informacji i propozycji mate
stać się przyczyll4 nieporozumień , prowa~ych do niewłaś
ciwej interpretacji naszych intencji. Adresaci -właściciele i kierownicyfinn-na o&óf nie maj4 czasu
na czytanie bardzo dbszemcj k.o·
respondencji. Zlec.Ąją ich lekturę i
zreferowanie
współpracowni 
kom. Tracimy wówczas okazję do
bezpośrednieso

oddziaływania

na adresata. Po dru&ie- jeśli w liś
cie zawarte 54 propozycje, ktbn::
mogłyby się male:f.ć w ewentualnym kontrakcie, przed wysłaniem
paWmy koniceznie list prawnikowi. Aby potem nie trzeba było
wycofywać się z zawartych w nim
ołwia.dczeil. i deklaracji.
Watny jest Wr&l4d zewnętnny
listu. Porządny blankiet i staranne

To ułat
wia lektu~. W katdym liście
handlowym, nawiązującym do uprzedniej korespondencji. nalety
potW oznakowanic i datę pism,
na które się powołujesz. Przy ko-.
respondencji prowadzonej z dutą
flrnl4 (np. z wiołobrantowym
koncernem) dobrzejest stoso•
zasadę ,jedna sprawa-jeden list".
Usprawnia to opracowanie korespondencji u adresata.
~o to, by na otrzymane lisl:y
odpowiadać szybko. Jeśli natychmiastowe udzielenie odpowiedzi
nie jest mo1liwc, postaraj się wy·
jaśnE swojemu partnerowi przyczyny i ok:Jdl termin, w jakim odpowiedt zostanie udzielona. Na
dcpesą z reguły odpowiada się
depeszą. Nadaną de~ lub teleks potwienit listownie, gdy ko-.
nystasz z faxu - zadbaj o to, by
oryginał tekstu przesla!: rówDiet
pocztą.

Korespondencji
handlowej
warto nadawać cecby i nastrój listu osobistego. To tworzy_klimat
wzajemnego zaufania. Adresuj
list do konkretnej osoby, a nie o-gólnie- ,.fuma taka a taka'". List,
wysłany z twojej firmy, powinien
b)t podpisany przez ~. zajmuW:. równorzędne stanowisła
słutbowejak adresat. Wyratuz w
ten sposób szacunek dla partnera.
u~ w podpisach posługiwvlla
si~ fascymilą. Zlót pod listem
podpis osobiście: nicjest to wielki
trud, a potwierdza, te cenisz adre-sata swojej korcspondeoąji.

StatyStyczny radny ma 43 łata.
Dominuj• osoby w przedziale
wiekuJl-50 lat, którestano'fłi4 73
proc. oaółu badanych. Pokolcnie
dwudziestołatkówto4,.S proc. radnych, seniorów- powytej 60 lat5,4 proc. NĄimłodszy ma 23 lata, a
DĄjstanzy przelooezyl jut sic-

XAOI-łODU...

__

Radajlko
.,......
...

,,

władza lokalna

....... d<cy • ..,. • .., _ _

Z kła. Heq lill rMal JRJ ,Mq_....
tdabarcłlenłDydldecyrJI?

Ocena sytuacji
polityrmej i gospodarczej

dcmdz.icsi4tkę.
Rozkład wieku

respondentów
rzutuje, w naturalny spos{)b, na
ich stan cywilny; 89,1 proc. tyje w
związkach maltcflsldch.
Rodzina radnego nie odbiega
od standardów spotykanych w naszym społecze6stwie. W 69 procentach składa się ona z rodziców
orazjednego lub dwojga dzieci. a
w 17 proc. reprezentujemodel2+
3. Liczniejsze są wiejSkie rodziny
wielopokoleniowe.
Ponad 60 proc. respondentów
mieszka na wsiach, głównie sołec
twach, w miastach do 40 tys.
mieszkańców-16,4proc.,a w największych aglomeracjach - 22,8
proc.
Jeden na czterech radnych posiada dyplom wyt.szej uczelni. około 60 proc. legitymuje si~ wy·
kształceniem średnim lub zawo-.
dowym, ponad 12 proc. ukończylo
szkołę pod.stawow • . Jeden na osicmdziesi~u badanych określił
swe wyksztalcenie jako niepełne
podstawowe.
Jak tyM? Przeci~tny poziom
dochodów radnych w naszym regionie kształtuje się ppnU:ej aktualnej średniej płacy k:rąjowej i wynosi 2 mln zł. Widoczne jest jednak znaczne
zrótnicowanic
dochodów, które wahĄią się od
200 tys. do !O mln zł miesięcznie.
Przychodydojednegomilionadcklatuje 16,5 proc, badanych, a
wytsze od tnecb milionów- 10,.3
proc. Dominują, jak widać, urobki od t do3mlnzl. W tymprzedziale dochodów mieścisię ponad
70 proc. radnych..
[)Q§ć niski status materialny
zbietny jest ze strukturę, spoteczno-zawodowlb j&ą reprezentu_i4
badani Radnymi, zwłaszcza w
mniejszych ołrodkach, są nauczyciele, pracownicy administracji,
lckane, robotnicy, rolnicy, drobni
przedsiębiorcy, a ta.k:1e emeryci i
renciści.

MAMV KONCE~,
AJ..."E CXD(AMY NA OPINIJ;:

Więks:za§ć badanych nic nalety
do partii politycznych oraz zwi\2ków zawodowych, zaś fakt przynależności nie wpływa na ocenę
;dawisk z jakimi spotykają się radni w swoich środowiskach.

datki badani dwa, lny razy rzadziej ut~• ocen zdecydowanie
negatywnych nU: w przypadku polityki. Jednocześnie powszechne
jest jednak poczucie braku lo-.
kalnych środków na inwestycje.

Sytuacja paUtyczna kraju jest
najczę:ściej
ze
wszystkich
analizowanych
sfer
tle
ocenianym
obszarem
tycia
społecznego w kraju. Tylko co
dwudziesty radny ocenia .i4 jako
dobllb a małyodsetek odpowiedzi
,.trudno powiedziać'" ws.k:azuje na
zdecydowany
charakter
ich
przekonań.

Najc:zę;ściej ocenil,i' sytuację
polityczną jako zł' osoby w
młodszym wieku, utrzymujące
własną rodzinę oraz oczekujący
dochodówwytszych nit 3 mln zł

terytorialne. Układ decyzyjny
wyznaczany jest relacją wzajemnych zaletności rady, zarzą
du i prezydenta (wójta).
Dla czwartej części respondentów władze centralne nadal pozostąją wa!nym czynniIdem współdecydującym o
sprawach lokalnych.
Liczą oni przede

i
zdecydowanie
negatywnie
oceniający l'jawiska gospodatcze.

Sytuacja gospodarcza
w ciągu llllibłiiszych

dwóchlat
Prognoza &ospodarcza, na Ue
oceny sytuacji politycznej, jest
bardziej optymistyczna. w~
jest nadal przewidu_i4cycb pogorszenie kondycji sospodarki kraju.
Natomiast w ocenie motliwości
lokalnych zdania są bardziej podzielone. W stosunku do gospo-.

wszystkim

na rozstrzygni~cia w sferach:
bilansowania budtetu,
pozyskiwania inwestorów
(zagranicznych i knijowych),
likwidacji bezrobocia.
Nadzieje takie częściej poja-

wiają się w ośrodkach gmin-

nych.
Jednocześnie.

w pracy rad

zagadnienia bud.tetu i finansów, gospodarki oraz inwesto-.
wania - zdaniem 68 proc. badanych - angatują wi~lcszość

czasu posiedzeń plenamych i
korni$i.
Pojawiasięswoista,.pró:!nia
społecznego"'.

sterowania

.uczą si~" z wladzami
na poziomie centralnym oraz
loblnym.
Jednocześnie, w ich odczuciach. zarówno .,władze województie'", partie polityC211e i
zwi\Zki zawodowe nie stanc:>wią o przedsi~~b podejmowanych przez miasta i
gminy.

Radni
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Każdy ma pmwo
do szczęścia

Prywatyzacja
po ciepielowsku
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Ja i moje dziecko nie sypialiśmy od siedmiu łat. Przesypiałam w sumie
jedną DOC w miesbtcu - mówi jedna z matek. Od momentu rw;poczęda
Ieaenia mała śpi 6 - 7 godzin na dobę. Kiedyś spała dwa dni pod nąd
dwanaście godzin. Wstawałam w nocy, bo nie wierzylam - ~ :!e
to już koniec, :!e się nie obudzi.
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Przed łaty pn:y Miejskim Oddziale ,.PAX" w Startysku pows-

tał Klub Rodziców Dzieci Nłepeł·
nosprawnycb. Skupia on matki i
ojc:6w60clzieciwwieku2-14lat
tragicznie dotkni~tych przez los.
Powołana w patdziemitu 1989
roku Fundacja Stowarzys;Unia
PAX .Z PomOCił Rodzinie" w
trosce o popraw9sytuacji maluchów utworzyła Społeczny Komitet Budowy Ośrodka dla Dzieci
Niepełnosprawnych z przewodni·
cqą Danutą Janiec.. Inicjatywa
spotkała si~ z szerokim odzewem
rótnych środowisk i instytucji
M.in. ówczesny premier Tadeusz
Mazowiecki przekazał na ten ceJ
300m1nzł. Fundacja i klub orpnizowałyfcstyny,loterieimccz.e. Po
wielu trudach władze miejskie
przekazały odpowiedni budynek.
Dzięki ofiarnoki społeczeństwa l
patdziernib 1990 r. otworzono
przedszkole. Był to pierwsey etap
inwestycji. W dal.s:zycb planach
istniało utworzenie w ołrodku sal
rehabilitacyjnych, sali nauki zawodu, • basenu, pomieszcze6 do
ćwiczeń z hydroterapii i zaplecza
socjalnqo. Niestety, skończyło
si~ tylko oa planach. Oecy:lją kuratora z braku środków finansowych zapn:estano rozbudowy OŚ·

rodU.
Rodzice i fundacja nic mogli
pogodzE si9z tą dCC)'7ją., Czuli si~
oszukani.

RabutH. z Somowca
- Zarysowała s:i9jedna.k szansa
leczenia dzieci preparatem grasj·
cy. Przewodnicząca klubu i babcia
niepelnosprawnqodziecta- Ma·
ria Szymała pod t. oni~ ubie&fego
roku pojechała do Sosnowca,
gdzie Fundacja . Iq:vita• prowadzi
leczenie l4 metod.\.
Gdy rodzicczapoznalisi9 z zasadami terapii, na zebraniu w

Otolo 300 tys&rocy toa aleliliectlej broili dlemlcmej & ca:u4• hłt
lerowskkb JpOC2;1Wa w nlzewle,kcyc:h pojeaudbch zatopłoaydl w
Bałtyku pne445 ..I;J.Jeśllałezos.

l.l..ll4 po4Jęte cblalanla z:apoblepwcze - molle dojU: llo btultofy eko...edlę

lę&o.o.,...,..łl"nnec-llldtoe

w<J_.,.IM,k._.._

,.PA"JC" zdecydowali:- ~emy

piej

sfolow1lć ~me~. Pisclllll4
qod~ o przeznaczeniu
dzonych środk6w finansowych na
leczenie podpisało 28 matek.
Jut w lisiopadzie 2 autobJy z
dzictmi wyjechały do Sosnowca.
Tam poddano je gruntcnmym badaniom, po czym wszysckie z.atwalifi.towano na leczenie.
- Twórcami stosowania preparatu p-asicy Sił profesorowie Barbata Błoóska i Jeremi Czaplickimówi Ili.Dul& Janiec. Ostatnio
doh1czył do nich znany prof. Zbian.iew Relip. Od momentu zgło
szenia na kwali.6tację czeka si~ okolo p6ł roku. Jako płerwl:za zor.
pnizowana grupa czekaliśmy zaledwie półtora miesiąca.

cach. Mówi wyrliniej i składa zdania, a nawet nauczył si~ jednej
piOKnki -.Sto Lit•.
-Ja i mojedziecko niesypia]jj~
my od 7lat. Prusypiałam w ILIIDie

zaroma-

~tety

..__...

razy w tyaodniu dzieci
dwa nicmioc:kie leki w
zastrzykach- TFX i THYMEX L.
Całllłć .leczenia na miejscu w
Skadysku nadzorujedoktor Krys.tyna Gómaś-SalalL
- Preparatgrasicywpływana układ immunologiczny człowieka.
Jego dojrzewanie u dzieci n.iepol·
nosprawnych przebiega inaczej.
Całe leczmie polega na cofni~u
teao układu do okresu pierwotnego i ponownym dojrzewaniu. Mu·
otnymują

~IDb)tjednUJM)I>Orte
pracą rehabilitacyją.

Jeteli po 9
nie ~e widoczna
poprawa, to od terapii nalety od·

miesią.cacb

.....,.

chodzić,

mote sta..D4ć na pal--

.iedn4nocwJDieli4al-mów:ijedna z matek. Od momentu rozpo-~loczeni.amlłaśpi6-7

Jodzin na

d~. Kiedyś spała

2

dni pod "4'1 po 12 ao<lzin. Wstawałam w nocy, bo nie wierzyłam
myt lałam, :te to jut koniec., te~
nieobudzi
Leki W'UDOCiliły dzieci Poprawiła sio ich szybkoić ruaowania,
rozumowanie,
koncentracja.
M»,M leps:ty apetyt i osiuni~ w

-··

Ddedcz~-....c

Wa;ystkie sprawy fmaru10we
~e z leczeniem od JIC)Cąl
ku prowadzi Fundacja ,.Z Po~IJ()q
Rodzinie•. RoZpOCZynano z 350
milionami na koocie. Koszty leczenia q jednak bardzo wysokie.
Rocznie si~IP.ił około l S mln zł za
jedno dziecko. Zastrzyki w cenie
12 i IS marek za J)Olłrednictwem
.Rcvity" przysyłane Sił bezpołm:l·
nio z Niemi~. Zakup pierwszej
puli leków poc.błoJl.tł 183 mln zł,
czyli na jednego matucha przypadło 6..S miliona.
Przedstawicielka fundacji po
przeliczeniu funduszy zdecydowała si~ na pokrycie 50 procent
kosztów leczenia. Nie WIZ)'Slkich

rodziców

stać jednał

na

opłace

Mimo, te uptynro zaledwie 3
miesi4cc efekty leczenia ąjut wi·
doczne. Dzieci podświadomie
mobilizują si~. Niektóre są w ta·
kim wieku, wicdą te q inne
nit ich koledzy. Chciałyby przeciot biegać, chodzić, normalnic

nie pozostałych kosztów. W momencie, &dY zabraknie pieni~
stan\ przed koniecznością przerwania terapii. Leczenie jest dłu·
gotrwałe. Co trzy miesiące zachodzi konieczno8ć dokupowania le-

Na zebraniu w .PAX.. rodz.ice

W pn:edszkolu specjalnym w
Startystu wisi na ścianie hasło:
.Ka1dy ma prawo do sz~ i

a

'"'·

niecb~tniesi~ wypowiadają. Przo-

ciet to taki krótki okres. Prasa pisała o nieskuteczności tej metody,
ale oni zaryzykowali widz.ącszan
~ dla swoich pociech. Wi~ksza§ć
jut zauwata popraw9.
Matka Ma:t.a z poratenicm
mózgowym mówi:
- Mieliłmy utrudniony kontakt
z ł)'l1em. Teraz wydobył z siebie
&los, rozumie i reaguje na wiele
slów.
- Konrad ma zespół Downa.
Odkąd bierze zastrzyki zaczął Ie-

ków.

swojeao miejsca w
twie•.

~

społoczeńs.

Jednakteczydziccizo Startyska zdolają to miejtcc uzyskać?
Motna im w tym dopomóc wysyłąjąc pieniądze na konto Fundacji .Z Po.!IlOCą Rodzinie". Numer

konl&: Buk Ptzemplowo- Iłud
kury w In.kowie OtldDal w Sbrf:rsb-Kudeuej Jll867-2J36-

13Z.
MARUN SfĘPIEŃ

W Oepielowie twierm.. te:t, te
jest to rozkradanie ~tku społecznego pod płaszczykiem prywatyZaCji.
Sp6łb ,.Roi-mot"' w lutym br.
wstała zarejesuowan.a w ~
Gospodarcz;yui w Radomiu. 001
tet, złotyła wałnemu ZIJ"'OIll(lzeniu czJonków SKR (z klórycb
ątszolć była jut czjonbmj
spółki), ofe~ wykupienia bazy
budynków- :wraz z ziemi4- za 41 O
mln zł. Oferta została pn:mlL w
tcnsposóblOczłollkówspółki stało się'; wtaściciełami ~ !rl.&-

cowane&O przez

mie:szkailc:ów

Ciepielowau.a3 -4młdzł,aprz.ez
Heruyka Maziarb - preua.
",loo-motu" na polowo mttiej.
H. Maziarek, do niedawna prezes SI.Cll, zauwata it wc:zdniej nim powołano spółk~- zawarto umowy-ugody z kółkami rołni~
mi. prawnymi członka.mi SKR, w
wyłączeniu tych oscatnicb ze
struktury spółdzielni. Niektórym
zwrócono pieni4,dze. innym -jat
w Ciepielowie- sprzę:l Z pozosta·
łymi rozJiczy si~ ~

istnieMea

SKR tiei'O'ftfla przez WiloWII

Owczarb. wcześniej wiceprezes~

SKR. obecnie 1et członb spółki

Maziarek-jakm6w:i-chcial ratoU spółdzielni~. Wydał nawet
uJotę - Q8łoszenie dla rolnik6w,
bydecydowali~-zajedyneltyS..

zł wpisoweao - na członkostwo

SKR. Zgłosiło si~ jedynie kilku,
ktbrzypótniej weszli w skład JpÓł·

ki. Inni woleli nie mict nic wspólnego z banbutem lOCjalistycznelO rolnictwa. Nie chciały równici
mict nic wspólnego z SKR banki,
firmy handlowe.
- Wystatczyło gdziekolwiek
powiedzieć: .Jestem z SKR•, a
dlZwi pn:ed nami zamykano - tali
si~MariareŁ-1 towłałniespr~.wi
ło,

te trzeba było ratować maJątek

przed zniszczeniem, upadłołc~
Czy za tak śmiesznic niską ce-

n•?
Maziarek ma na to odpowiedt:
-W Ciepielowie Starym mieliś
my solidny ośrodek hodowlany, z
zabudowani.am.i. Wan co ~·
mniej 4 mJd złotych. OgJosiliśr:ny
przetarg najeao sprzeda!. Z&łosi·
łosi~ lO fum i osób pi)'Witnycb, w
tym rolnik z Ciepidowa. Ostateczn.ic kupłł wszystko biznesmen
spod Warszawy za jedyne 410 mlD
złotych. Kupił,
wszystkie
bramy oraz wrol& na kłódłJ i wyjechał. Takjest od kilkunastU mie~- Potytku z tego nikt nie ma.
Czy moatiśmy do takiej sytuacji

zamtn•

dopuścićwSKR?

300 tysięcy ton broni chemimlej
grozi katastrofą ekologimlą

lockm<l P-

Q:amobyla. Rosyjstl eaaerytowaay

zeaeral Borls Surikow pnebz:al:
seasacyjae aaterbły kladyłKie
ma łyJo4DD:owl, ki61J tw1enb:l, Ile
zal.ateruo-....e ~
..~ ." teOwle lllllaeala

_,banbiej

woł.6łt~1Jrl.wy"'.

Alianck:ic armie wtracz.;p
do Niemiec w l94S t. były zaskoczone rozmiarami hitlerowskiego
arsenału broni chemicznej ponadćwierć miliona ton tej broni
w postaci bomb lotniczych, pocis--

ków artyleryjskich, min oraz pojemników z ~bardziej śmiercio
nośnymi trucimamijak tabun, sarin i pz musztardowy. Po pospiesznych konsultacjach zdecydowano, te władze w każdej~
fie okupacyjnej Niemiec same zadecydują o losie tej broni. Do dziś
ani Brytyjczycy ani Aroerytanie
nie podali publicznie co si~ stało z
tymi grotnymi zapasami. Rosyjski
aenerał Surikow, korzy~lłC z
rozlu:tnienia inforinacyjnego w okresie &łasoosti zdobył informacje

o miejscach na Monu Bałtyckim,
Jdzie Ro$anie, a takte sojusznicy
zachodni, zatopili śmiercionośny
ładunek.

w obszernym ilustrowanym
i mapami materiale w
tnodnik.u londyóskim.The Sunday runes Mapzioe• &enerał Surikow apeluje o pilne rozwi.tzanje
problemu. Podwodne fotolrafie
pok.azl.U.\. te część pocisk6w i po.
jemnitów silnie koroduje, za&ra·
bjąc wyciekiem trujących substancji na nie spotyb.n4 dotąd
~

skaJ~. Generał w swoim r~.porcie
wzywa zwyci~e trtOCarSCwa z
ostatniej wojny,~ ujawniły ar·
cbiwa i pozwoliły na dokładne ustalenie miejsc zatopienia broni
(niccałaspoczywaw Bałtyku). Ponadto Surikow apetuje, aby pilnie
rozpocząć pr~.ce nad ulepszeniem
tcc:hnologii niszczenia broni chemicznej i ~owemu
konson:jum powierzyć wydobywanie i ois:zcunie rdzewiejęcych
bomb i pocisków.
Sprawa broni chemicznej- sta-

Spółdz:iek:zalt tiende ~~~ M:unymi prawam.l. Jakimi - nikl M
razie dokładnie n.ie wie. Atrualna
ustawa. choć niedawno \Kbwalona.,jest ponoć zła. W sprawie nowej przek~~polłowic w
rótnycb komi.Vach. Spółdziel
czołć upada. albo pi)'WI(Jnljesio.
Trudno si~ dzi~. te w doM>ł
nymspol6b,U:oroniadzie nic ma
przep~w wykonawczych.
-NiellfkwyCHJ,IIier.,.te,....

-__ _
·---·
...._,... . -. ...

-.~~o
............
__
_ ,T__

-olęw-

Zaniepokojenie ~ czJonkowie partii polilycznycb ~
cycbwiJ,llinie.
H. -W.
·
do tp6l1i
60mlnU.
Ow<z.u>k30mlnrl,
poZOill.łj członkowie

od jednqo

do kilkunastu mln. Razem 300
mln, bo takijest laphal załotyciel
sti. Niektbay -jak
wpła

m6_.. -

oili-JWojo~.

-ZatyzytowalilmyUda ~ interes, ~ dobn:e.
Nie uda -stracimy pieni4dze- po.
wiada

MaziarcŁ

s,aa...w~.eoe~SD.

---,...,... -..p.,...,...... re-

...,
112:1~

l~~ nłal-

duall6w l ~--.

r:ze.PrnMdsklet&~--

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

koalaerJ .. Wed. Dc:W:&IIJ-lufa Nie boi~
robót budowlanych, remontowych, JOtowajest wod szlak~ na
gminne drosi Jeteli tylko J1Dina
zleci takie prace. Na razie nie .z.lf>hftlęldaya

ca.
Przed u~ GminJ spotykam
dw6c:b miejloowych rołnitó ..... Zapdu;KoSKRisp6łt.~
-Cwaniati- ~ qodnie i pot.:azuApUcemna~buę. -Za-
płacili 410 milioo6w zlotJeb u tUi

JWMttt.Apnocietamedrociwew~układua.,~~

warte. Jedna hall t.OQtujc dz:iiW
dwa razy tyle, co spółka zapłaciła za

'*'""·
-Gdybym niclnie

robił,ctły dzic6

przewałpał po wsi, to bytoby dobrze.

Jat. cals~cbcerrobić,!al)'%)'tujesif.
WSZ)'Itkielwoje~i-na

dodr!tek-jeszczezapotyczy,tozaraz
~m6~otatim,tecwaniak,a
~
Owczaret ~
po wtokiadJ. sp6łti -

rerzysta - tali

pJOWadzW

w.

Zaadod:zit. innym, to u,ibardziej ulubtoM z.W:je niebbrycb miesz.
tańc:ów Wili. Gdy PI"OP(IOO'Watiśmy
aJontoatwo w SJCR. tylko nieliczni
zdceydowali ~na takie rozwi4wue.
D~ wWnie ci..bórzy odmówili,

~wybrzy~

-W eałe;i sprniejedoojest pozytywne, w spółce " 1y1to mieszbńcy
Cieplelowaipniny. Dobre i to- podesu s~ wójt IL Ca.pla.
JANWOJSZKO

nowi.tcej zaaroteniedla milionów
została podniesiona w
czerwcu 1990 roku w r~.porcienor·
wesk.im na konferencji rozbrojc·
niowej w Genewie. Norwegia opisała stan połcm.ników odkrytych
na dnie morza koło portu Arendal, gdrio Brytyjczycy zatapiali
niemiecą bro6 w czerwcu 1946

096b -

rotu.Jodnakraportzostałwyc:ofa

ny z materiałów konfcrenc;ji pod
nacistiem W. Brytanii, USA i
Niemiec. Oziennitan:c., usiłuW=Y
zdob)t infonnaQc od ministersrw
sprawzaaranjcmych W. Brytanii i
USA 'lOitali odpr~.wieni z kwil·
kicm: dyplomaci o6~1i, te
nicniowiedz.lj o norweskim rapor·
cie. . Wyd-Je.li9.teu.J"bardrlejzainteresowane rądyuc:-zcstnicLIJ •
m'IOwie milczenia wok61 Ltj spra·
wy" - piJze kMKfy6skj dziennik.

·-
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Waldemar Pawlak na spotkaniu w Lipsku

PSL popiera ostrożnie Mieszkaniowy ~'?!ek
Otoło400054bpnJłlyłow~~aWzJdędoupskie&oDomulułbuJ

•• spotb.a.lu pm..esem ~ Poi*Jq:oSintn.aJctn. Ladoweco, W.Jftma·
rem P!twlaldem. Jak W)"lllb z alemai aocbimleao wystvłeabl W. r-l:aka
syturJ-pokkiqorololctnjest-mimo••wycłaapewłlłdiopodejm.o-

Willliu utyrecesyjnyth

dńabilł

- mru 10rsza.

ROSI14 ceny ś rodków do produkcji rolnej, na nie zmienionym
po:tiomie zostają zaś - orcrowane
za płody rolne. Coraz mniej pieni~y przeznacza się na ten dział
gospodarki narodowej. l tak, w bu·
dtecie przyję tym za cz.asów K.
Bieleck.ieao, na rolnictwo przeznaczono 2,8 proc. wydatków
państwowych . Rz4d J. Olszewskiego proponuje natomiast na
ten dział zaledwie 2,5proc. budtetu. Nie ma do dzisilj, choć wiosna
rolnicza trwa. środków na kredyty
prererencyjnedla rolnictwa. M.in.
na zakup nawozów. Rząd nie podcjmiUedziałaflzmie~cych do
ochrony k~owe&O rolnictwa, ani
tet nie ma tadnycb propozycji
długoraJowych w tym zakresie.
sc.t om-otnott PSL w adetlantwuł\1 popuda dla propamu rqda
Ols:Eewsk.leco, brak jed.nomacz·
nycb deklanK;II pn:)'Słvleala do
toru to DOWJth projekt4w rom.e·

rzęnla

koallQI partyJD.fcb.
o9Ób zabie~ących
w dyskusji zalecała taką
Polityka ostat·
nich i obecnego rządu doprowadzi przecież najpewniej do upadku kt1jowego rolnictwa i kryzysu
żywnościowego. Zresztą - jak
przekonywał jeden z mówców Większość

głos

wstrzemięźliwość.

PSLjuż wcześniej, wspie~4c tzą·

dy T. Mazowieckiego i K.. Bieleckie&O, poniosła współodpowie·
działoość za recesję gospodan:q,
w tym również upadek rolnictwa.
Na zakończenie W. Pawlak odpowiedział na pytania. Powiedział
m.in.:
• O udziale PSL w twonoa,-ch
koaJkjadt; wiele partii widzi w
PSL tyl.kn ludzi do roboty, nie
współrądzenia.
I ani myśli
wpUSlCZ.IĆ ich na salony. To sprawia, że PSLdość ostrożnie odnosi
się do tych umizgów. Stronnictwo
gotowejestjednak poprzeć Wdy

program,któryzmienadonaprawy sytuacji w rolnJctwie i to niezale1nie od tego, jaka partia taki
program przedstawi. Niestety, obecnie dość często mówi się jedno, a robi całkiem co innego.
• O popudu dłl. r.qdu J. Ol·
szewskiego; PSL w coraz mniejszym stopniu jest skłonne udzielać takiego poparcia. Ale to nie oznacu. i1 z góry zakłada negatyw·
ny stosunek do tego rządu. Poparcie jednak uzależnia od jasnych,
przedstawionych n• piśmie, deklaracji w sprawie rolnictwa.
• O .t.ontdładl z preądeatem
RP; stronnictwo oie robi żadnych
intetetów t prezydentem. AJe te!
nie jest w tadnej do niego o pozy·
cji.Jakmaspraw~,podejmujepró

by kontaktu. Teraz o takie spotb·
niejest znacznie łatwiej, ni11r:ilta
miesięcy temu.
PSL w Um.pa.njj wyborczej.

AlePSLdoceniarolę,jai:.todegrał

w demokratycznych przemianach
w lr:rtju. Stara się utrzymywać z
Kolciałem poprawne stosunki.
(woj)

Ku:Znia olimpijska radomskiego
Pośród 3D lure~~t6wQa61nopol ·

5kłeJ OłlmpJ.dy

Wledi;J D.ono-

"""-J"""""slędwleu.,....."
zrado.m.stJeaol.ke11.18FJloiKNDłcz·

•ero- ~ IIIUU.nys(b AD·
u Iołhutowk:z oru trudokłuist·
b Moalb
~ teru

a...e1a.

wol.aJ'ws&ęp udowolą IICzt.bdę ekoao~ lab

.luy kle:ruae.t.spo-

łea.aJ,•p.prawo.

Do sukcesu dzi.ewe24t przyCZ)'·
niły się opiekunki Xol:a Et.:ooomicmqo i olimpijcz.yków - łlł
lrieta Kldsb, UCZ4CI ekonomii i
MtctWea Panebb- ekonomiki.
- Uwmroy, te trudniej jest przygoiOWIĆ ucznia do olimpiady ekonomiemej - mówi E. Kiełska • ni1 do
przedmiotowej. Od młodzieży wyrnaga się gruntownej wiedzy z dziedziny
fl1Wl9Ów, r.chunkowołci, prywatyzacji i przekształceń własnościowych.
Na dodatek brakuje dobrych materia-

DOM
KSI.ĄŻKI
Konklml książkowy
Razem z kieleckim przedsi~
biomwem ,.Dom~" proponujemy czytelnikom konkurs dotyczący znajomości ksi4!ek aktualnie z.najd4$4cych li~ w placówlw:b "Domu Ksią!ki" na terenie woj. kieleckiego i radomskiego. Wysta.rCZy prawidłowo odpowiedzieć na podane niżej trzy pytania, wypełnić kupon tonkursowy i przesłać go pod adresem redakcji ,.51on Lud a" (lS-953 Kielce 15, Ikr. poc:z:t. 47, z dopbk.le.m
., KoDkun ~:l*owr"), by wzi4ć udzial w losowaniu nagród: atralr.·
CJJD.Ych l wartekłowych lr:sJdr;k.
Tennin nadsyłania wypełnionych
kuponów upływa po tygodniu od da-

orpnizatorów tonłutsu

ra-

doms.ti ZSze był otrdlany jako kutnia olimpijczyków - ekonomistów.
Podkrdlaoo, te wiedza rmalistei: to
konset.wenc:ja. wysokiego poziomu
nauczania przedmiotów zawodowych
ws:ztole.
-Sukccsyosiąpmyodpierwszeje
d}'ł:ji

olimpiady. Możemy pocbwtiE:
się bez mała 20 fmalistami, w tym 7
laureatami-dodl,ieE..Kielsta.

""1'1o--zs.E,

Moolb~--llf,

przuda u IDdywiaabQ' toł: IISIKDnla. Dl kolka hłetaia wUm zal.ic:zJt
WSZJSt.t.leprzedmloty,w~aułpny·

stvl do ..t:a.ry. Zaaieru stad1onć,
podobblejakldraplaureatb,uUnl·
wenytede Wmuwsklm.
(non)

ty dzisiejszego konkursu.
1) Który ze manycb polskich aktorów napisał książkę: pL .Sercowa
choroba czyli moje życie w sztuce",
wydaJl4 przez,. Czytelnika--r
2) W którym mieście wydruk~;
wanopi~ewydanąibardzocieka

Wl ksiąftę pt. • Rekordy Ziem.i-'7

J) Z którego języka przetłuma
czono wydaną przez WAlF ksią;t.tę

pt._.Poter"'('lr'SZ)'Stkootejt.arcianej
gr7.e)?
Rozwi4Z&l1ietonkursuz31 marca: I) .,Czytelnik", 2) A de Sa.int-Exupery. 3) Londyn. Nagrody wylosowali: Jarosław Kopet (Kielce,
ul. Wiosenna), Matylda MilSiał
(Kielce, ul. Panoramiczna), Maria
Konarska (Kjelce, ul. SI4Ska}. Po
odbiór nagród prosimy zgłaszać
się w redakcji ,.Słowa Ludu", Kielce, ul. Targowa 18, piąte piętro,
pokój działu ~nowego.

KUPON KONKURSU KSIĄŻK.OWEGO
I)
>) - .................
]) ...........

_

PAX

:~=~o~~~~~i~~

""'Przez
"""""""'"·

Imię i nazwisko:·····-····--·-·····Adres: .... _._
..........'releron

toń~

W u b. roku w Radomslr:.iem wybudowano 2154 mieszkania, w
tym 1312 spółdziel czych o łącznej
powierzchni l SS tys. m kw. I było
ich o 30 proc. mniej ni! rok wcześ
niej. W ilości przekazanych
miesz.kań z.ajęl~my 27 lokatę w
kt1,;u,a1epod względem dynamiki
47 (przed województwami rzeszowskim i sieradzkim). Nalr:.a!de
tysiąc miesz.tallców do u.1yt..lr:u
przekazano niespełna trzy mieszkania., ij. o 7 mniej. ni1 zakład.liJ.t
europejskie normy. Fonta i)'l·
bsyjae zwełuo więc , . te - jU

aunl;yl wojewoda Ju Rejcu..t. by prz.elamat mleszbtlioWJ impas.
Czy jest to DtOłliwe? Zdaniem wielu dyskutantów - możliwe, konieczne. Otywienie w budownictwie mo.te przyczy~ się do pn.ełamania
luyzysu w innych
działach gospodarki narodowej, a
tak!e pozwolić na zatrudnienie
chociaż częki bezrobotnych. W
proces ten powinno się jednak
wl4cz)t samorządy lokalne (chodzi o przygotowanie nowych terenów budowlanych) oraz przedsię-
biorstwa, które nie tylto eksploa14$'- ale tet coraz częściej zarabia·
j4 na UfZ4dzeniach tzw. infrastruktury (wodoci.gi, ciepłownic
two, gazownie).
(wo.i)

*0Kośdele;Kości6łniepopie
rał

Nowewładze

Indeksy dla licealistek z "ekonomika"

dO pokOnania •

Waon,i w Radoaliu odbyło się
pod patronatem woJewody forum
dyskusyjne potwięcoDe budclwaletwu mles:r.bniowem.u w wojew.sdz·

Tlldeu.sz Purtak

został

no.,..

p-OdoblałuWoje

w4dzklqo Stowan;rszen.b .,PAX"
wRadoaliu.
Delegaci zebrani na Walnym
Zeb~iu
Sprawozdawczo-Wyborczym wyłonili równie! Zanąd.
Wojewódzki i Wojewódzą Komisję Rewizyjru&. Podsumowano
tak!e pra~ oddziału minionej ka·
dencji.
Zebrani wystOSOwali adres do
ordynariusza diece:łjji radomskiej,
ks. bp. Edwanlll Matenkleco i do
b. bp. Ste&u Slczb. który w sobotę otnymał z rąk księdza prymasa sakr; biskupi4.
(ulb)

"Ekstruzja" ukarana
Protarahara R$aowa w Upsku
wm:zęb. śle4z:two w ąn.wie skła
dowmla na terellie W4Ud. Modne·
jowsldej, gm. Rzec:ml6w, odpad6w
poubojowych, pochodqcych z Za·
kładu

Pmdułu:ll

Wędllnlarsklej,

Garmaieryjaej l (]uupek ,.Ebtru·
r;P:'" w Ostrowcu Swłętoluzysldm.
Przez 13 dni, do28 marca na po-

lach w Wólce leżały hałdy poubojowych odpadów :zwie~ych z
zakładu stanowiteego włam~
ZbignieWa Kośli. Jak nas poinror·
mował prowadzą,cyspra~ prokurator Mul K.elhas, ~ czynności procesowe i prztlłucbania

świadków. B )t może akta zostaną

przekazane do Ostrowca, gdyt
tamtejsza proturatura równie!
wszczęła śledztwo w sprawie

,.e~~~~·~li

wojewódzki inspektor ochrony środowiska w Radomiu taliczył odpady poubojowe do pierwszej grupy szk.od.li·
waści i zadecydował o ukaraniu
,.Eks~i" :za zanieczyszczanie
środowiska naturalnego. Za Wdą
dobę składowania odpadów firma
będriemusialazapłacić l mln4I6
tys., w sumie- prawie 18.5 mln.
(
)

....

Śladem naszych publikacji
Szanowny Panle Redaldone.
AluSZfl stanąć w obronie Panl
Redaktor Jadwigi KarolczaJc. któratorzekomo w.Słowie Ludu• nr

87

miała niesłusznie

wat Pana KN/ę,

biznesmena.

sklytyko--

ostrowi9Cidego

posła

na Sejm RP.

Nic tu nie mogę dodat!, ani u}ęt!
Tylko prZekazuff za po4rednfctwem Pana dla Panl Karolczak ar·

tyłwł,
kazał

kler

wraz z fotoQrallaml, kt6ry u·

s/f w •Gazecie OstrowiEM>
z 20.111.1992 r. Mot.emy
to

przekonałaJę /ak
nasz Pan Prr
seł ellroni $lodowisko. Panf Jad·
wfgo- Qłowa do góry. Bnl'wa dla
Pani. Proszę nie pozwolił, aby
~szarpał

Panl dobru /mię.

... ZAIIEłiiiA

Muzyka

Od nieszpatów do bachanalii
My$1ę, le okres jaki obecnie
przetywa Pa"stwowa Fllhar·
mon/a lm. O. KOlberga wKJełcach

hlslol)cy-kledygfakorzw.
M78Sny Szreder. Charalderyzu·
on (ów Oktes, chociat i
częlcłowo równlel. dyr. T. S:zte-

}e się

d&r) d)'namłcznyml działaniami

we

kierunkach. A
organflacyjno-ffnanso-

ws:zystkk:łt

wlfc:

wym(mimowfadomyt:Jitrodnoki
dyrekc/a filharmonii potraff zna·
lelt, · W)'Cł,ągn~ lt)'du~ wy.
szarpać! l zarobłt! potrzebne na
dzlalalnośt
koncertowq p;e.nl,ądzel), reklamowym ffadne art·

sze, liCZne anonse), Informacyjnym (oprdcz drukowanych prog·
tamdw, w katdymkoncercie W)'S·
tępuje omawiaJąca program Z.
.Z.....ojska-h.bkb, czego nie było
nawet w cz.asach największej prosperity filharmonii, w okresie !XW.
środkowego Anbilda), · repertua·
rowym (ciekawe, ambitne i oryginalne programy koncertów) i
wreszcie wykonawczym.Nie
wiem jak to dyrekcja filharmonii
robi, 1e do Kielc przyjdelta tylu
znakomitych solistów i dyrygentów, równie! z uaranicy. l to

zarówno tych wysoko notowanych na giełdach anystycznych
całego świata, jak i tych wprawdzie bardzo dobrych, a nawet wybitnie utalentowanych, a1e jeszcze młodych i dUtego nie tak
sławnych.

Przyldadem niech ~e chocia1by ostatni koncert orkiestry
kieleckiej fll.harmonii w dn. 10
kwietnia br. Dyrygent Młrollaw
Bł:aszczyk to prawdziw)' talent!
Mo.te jeszcze nie w pełni kontroluj4cy własne emocje (pewne
prurysowania w et.sp~i dyry·
genckich rucllów i gestów), ałe
nsjwyrażniej żyjący i muzyk'- i dla
muzyki. Czy równie:t .tyj4cy z
m u :z.y ki? Myśl9,1e tak, a jeżeli
taJent dyrygenclr:.i Mirosława
Blaszezyta będzie się dalej rozwijał, to t pewnością ~e mo1na
jeszcze dodać: żyjący b ar d t o
dobrze z muzyki!
Szczególnie zachwycił mnie
młody dyrygent pięknym, nastrojowym wykonaniem uwertury do
op. ,.Nieszpory sycylijskie" G .
Verdiego. Równie:t rzadko wykonywana w Kielcach VII Symfonia
L van Beethovena mogła si~ po-

dobać: starannie przemyślana interpretacja, właściwy klimat poszczególnych części dzieła, a szcze.
gólnie dynamicznie wykonany,
~ bachiczny w swej .tywiolowości finał - wszystko to zrobiło
duże wrażenie na publiczności,
która wymogła bis na dyrygencie.
M. Blasz.c:z.yk zabawił się wi~ w
wod2ireja Beethovenowskicłt bacbana1ii po ftiZ drugi ...
• Tytanem fortepianu" okazał
się solista wieczoru, Juoslaw
Dnewledl.. Myśl~, 1e młody pianista czułby się mUlepiej gdyby
mu Postawiono na estradzie ronepian... dziesięciometrowej dłu
gości! l chocia1w II Koncerciefortepianowym g-moll C. Saint-Saensa były rótne .niedoróbki•,
to przecie! ogólny wyftiZ utworu
został zachowany. Najlepiej wypadłynaddatki. Tu Jarosław DnewieQ:i zrobił słuchaczom niespodz.ian.k~ - po dynamicznie wykonanym Koncercie i dwóch równie
dynamicznych bisach, zaprezen·
towal nam na deser... delikatną.
chrupiącą wiedcńs~ ,.Bulecz.t.:ę z
masłem" W A. Mozarta .

MIROStAW NIZJURSKJ

.
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Gminna Sp6/dzielnia w Radoszycach czyni starania, by
twórnię ziemniaków

Z regionu

uruchomić prze-

Frytki z Radoszyc
łlllc;latoraml

zorpnlzo-.al.a układu prutwórstwa zleDllllaka • Radoszyc:ach ~: liftzet GS - Włesbw Basiak, wójt palny- Ryu.:anl Myszbwsld
lldlkun.astu.lnnyc.hspolecudków, ttór~Jprzys:dołtosad}' upa~ wtakim
wiUnie pnemyOe.

- Z przyzwoleniem Rady
Nadzorcz~ GS, prowadzimy rozmowy zmierząjące do wybudowania, na podstawie posiadanych w
GS budynków, przetwórni ziemniaka- informuje "SL" prezes GS,
Wiesław Basiak. - Roblł~MQ' z
:dellllliaków:-ęzle~

.,...."....,,

.... -...,.

koszt pnetlslęwdęda, Ja! wykolZ)'Itaala
aszep
zapleaa.

........,... ._7 ......

Radoszyce i GS posiadają atuty, które przemawiąi4 za wspomni&ruJ inwestycj4- Przez teren

sp6łdzieloi przechodzi wodoci\8,
kolektor ściekowy. Ponadto gleba
w okolicy osady wybitnie nadąie

si9- co udokumeotowanoju1:stosownymi badaniami - do uprawy
:ziemniaków. Popatcie inicjatywy

deklaruje WODR w Modliszewieach i Wydział Rolnictwa UW.
lnt. Koarad Byszewsti z Centralnego Laboratorium Przemyslu Ziemniaczanego w Poznaniu
dokonał w Radoszycacb tzw. rozeznania terenu istwierdził,.te taka przetwórnia jest tu ~ konieczna. Dałaby zatrudnienie ok.
60 osobom i mogłaby przerobić
ok. 6 tys. ton ziemniaków w sezonie przetwórczym od września do
kwietnia.
UNIPOL-Projekt twierdzi, :te
w naszym kraju jest za mało przetwórni ziemniaka. Podobncj wielkości fabrycz.t:a, ttóraju1: pracuje,
przynosi zyski ponad 4 mld zł w
sezonie. Ponadto - jak twierdzi
prezes UNIPOLU, in.t Ryszard
Stasiak,jcgo firma deklaruje goto-

Błotnica

nastę:pnychkilkutenninacbęieudale si.9 wybrać sołtysa, totet bur-

mistrz miasta i &miny, ZGlslaw
Soda&, nadal pełni rol9 pierwszego obywatela Blotnicy.
Jak nas poinformował burmistrz i sołty! wjednejO!łObie, pan

nianiejestwstanieudt~ca

lego ci9taru przedsi~wzi9cla. 00
jej mąiąte:k szacuje si9 na 6 mld zł,
a inwestycja kosztowałaby jut 7
mld zł. Realizującpomysł budowy
przetwórni, tnebatałte zapewnił
tonlnlktacj9 ziemniaka. Małorol
ni chJopi z okolicy nic byli w stanie
dOSWCZ)'Ć wspomnianej ilości
ziemniaków. Teren. z którego w
przyszłości byłby skupowany surowiec rozszerzyłby si9 na otoliczne pniny, byłoby to bodtcem
rozwojowymdla biedniej,cego, w
tejc:z:ę:ściKiclecczy:z:nyrolnictwa..

lnicjatywa godna poparcia.
Spółdzielcy z GS w Radoszycacb
oa:ekujq, na oferty od tych, którzy
chcą zainwestować w przetwórstwoziemn.ia.ka.
MARIAN KLUSEK

Końskie

Burmistrz nadal sołtysuje
Od ostatnich wyborów sołtyIÓw rnin4łjut ponad rok. W Błotnicy k. lii.\POrkowa w pierwszym i

w~ i współpra~ tak podczas budowy jak i produkcji.
W Radoszycach nll\ią poważny
dylemat do rozwiązania. Wiadomo, te sarna Gminna Sp6łdzicl

Zdzisław Socba,jakoś

ze społecznołcią Błotnicy nie motna dojłć
do porozumienia. Wieś w swoim
cusie skłóciła się: (o tym probierole pisaliśmy w naszej gazecie) i
nikt nie chce si9 zgodzić nawet na
kandydowanie na sołtysa.
Brakuje te:t inneso ro~nia.

rozmowa
Tdełi:oauudbc;ła Połsb SA
lakbul Telekomuaibc:JI • Kłel
eaek lnfoh~Mde, łe od 15 kwietnia
1992 r. • l.o6sldch onz alejsc:owośdadi:N\ełwli,~ Ruda

"""--.......-..
,.._llle

zalk:zaalewłeiKroale.Omaasto,
łelk:a:alkll.bo.e.bzesta~

bęGie ..Uza bille nz-

alejseewe

_..3.m..,........,..Opbta

Ostrowiec

będzie więc

Ośrodek edukacji plastycznej
- Jut od września Pa.ó.stwowe
Ognisko Plastyc:z:ne przejdzie
spod kurateli Ministerstwa Kultury i Sztuki pod opieką władz lot.a.Lnych -powiedział po otwarciu
wystawy prac wychowanków Kazimierz Bąk., dyrektor oanisb- Wyobratuny sobie, te dotycbaasowa placówka s:z:tolna przeks:z:talcisi~wmiejskiałrodekedu

kacji plastycznej, który stworzy
mo11iwości większej koordynacji
:~=lacówtami Oświatowy;
Wystawa w Klubie Galeria
ZDK Huty .Ostrowiec" prezentu-

zaldaa od cz:ua trwa-

... ..._....

je ponad 60 prac dutego formatu.
Przeważaj4 rysunki, pastele, malarstwo olejne. Najciejawsze t
prac, m.in. Magdy 8utnlk, l.aalla

(A.S.)

Duraczów
Złomowisko

Ann! Nowak,
Norberta Rasi.Ji:skie&o, AUc;jl t.k,

G~eco,

presji.
Otwarcie jubileuszowej wystawy:z:okatji lO-lecia ogniskazostało uświetnione wyst~pami dzieci z
Paóstwowej Szkoły Muzycznej z
Ostrowca i Państwowego Ogniska
Muzycznego z Sienna.
(aa)

Bliżyn

Obndy 18 Stllili Rady G.W., w
Ddlwaleale
budldu. Dyskuąja miała bardzo
ostJyprzebicg, a radni toczyli boje
o katdą złotówk9. Znlljąc liUdf14
sytuacj9 i potneby oświaty przeznaczyli wi9(:tj pieni~dzy na ten
cel. Mniej środków przcznac:z:ono
na kulturę: i pomoc społeczfl4.
Roczny plan dochodów i wydatków gminy z.amkn4ł si~ kwotą
prawie 8 mJd zł. Ponad połowę:
planowanych dochodów mają
przynidć wpływy oraz podatki od
osób prawnych i ftZycmych.
Państwo przekazało subwenc:K w
Bllł;yale zdomlaowało

wysokości
Najwięcej

blisko 2 mld 400 mln.
wydatków

AltJsiJCI:DJdl.

Stąporków

W drodze wyjątku
W ubiegłym roku w mieście
powstal Społeczny Komitet Gazyfikacji, który przy poparciu UMG
podjął si~ zadania doprowadzenia
do mieszkań gazu przewodoweAle, te miasto nie ma zbyt wiele pieniędzy na inwestycje, a i spofunduszy tatte nie je5t
do woli, poczyniono st.annia by
jednak gazyfikować miasto. Odwiedzano ministerstwo, monopolist6w w dystrybucji gazu itd. Jednym słowem Wdemu, tomu si9
tyl.to dało, wiercono pn;ysłowio
~dziu~-· l bez mała udało Ji9.
Przed ldlko. . UiuU pod łMI.reRm
łecznych

{MM)

a.letwa lnformqJe, łe ,.ze wzclędu aa
trudll\ sytuc;k OIWI50... (&młBy
pnyp. aul), • drodze szczecóbleao
"Jkt.ku widzi moiłlwośt aęłdo
•eao sft.Dusowula budowy pzodQD wysol:opręhlqo l ltac;jł redm,;D<JdoSłlpro<."
lnformac;ja tak rozochociła
społecutiltów,

te dokonalijut zakupu kontenerowej stacji redukcyjnej. Ponadto nadaJ gromadzą
pieniądze, by w przyszłym rotu
roz~ inwestycn. Na J)OCZIItek gazyfikowana ~e ul. 22
Lipca.
(aa.k)

Popisy młodych .pianistów
Ja:.tporaz~tyCHibyłsłęw

Sbd;yska lollkurs Młodych Pblaist6w ,.Nad lamłellll4,. d.bi uttDUw szkół miiZJCZDJcll, I stopnł:a.
Pnesłuclwaia zorpaizonłł: Wydział Oświaty

J KuJtary

Miejskiego uru.
...".

......

Urzędu

.neJsco.. mota

oraz. Loeschhoma.
W pierwszej grupie wiekowej
jury pod przewodnictwem Ewy
Grubich, konsultanta-metodyka
t PSM U stopnia z Krakowa przyznało dwa równorzędne wyrótnieniad1a Pao.liay lotzeSłaradt.
wkiAłłdl Pask:llzeSbdysb. Ponadto wyrómloao u,Jmłodsq

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

Ewę Pawio-- ze starechowkkJ(ł
PSM. W grupie do lat IS pkfWSZII
t.dobyb Joaaaa Moryd6sb z Ostrowca... liczellilica Auy
CIII,Jstlej połwlenb:lta swój taleol
plulsl,-cuy W)'l;aoadltc m..ł.L Soaatę B-dur op. 30 Oemeatiep.
llqrodę

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

Suszaewkzze Słaradlowkl Karo-

l.l.u Wojtec:ulr. ze Sbrf:rsb-

M. S"IĘPIEŃ

Kronika policyjna

pochłoną

płace pracowników urz.ędu. Z uwagi na rolniczy charakter gminy
półtora miliarda przeznaczono na
ten dział.
Wykaz zadań inwestycyjnych
gminy w wi~ks:zości zdominowały
remontyibudowadrógwBiitynie
i okolicznych wioskach,.Ustalono
takte wzrost stawek opłat za pobór wody. 8ęd4 one wynosiły 5
tys. zł za metr sześc. dla przcdsi~
biorstw i 1500 zł dla gospodarstw
domowych.

UMG Dadeszlo pismo, • którym
Poblde Góntktwo Nafty l Gazow-

Skarżysko-Kamienna

W sali .toncertow~ Państ~
wej Szkoły Muzycznej im_ Z. Noskowskieso spotkało si9 18 mło
dych adeptów fortepianu. Reprezentowali oni tylko 4 szkoły muzyczne z: Miechowa, Ostrowca,
StaracbowiciSkar:tyska. Konkurs
prowadzony był w dwóch grupach
wictowych,l,j.dolat J2(4osoby)i
od 13 do 15 (14 0!6b). Ka:tdy uczestnik: musiał zaprezentować
jury cztery utwory. N~c:z9Ściej
grano Bacha, Mozarta, Chopina

charakteryzują się: wielą wratliwością kolorystyCZI14, siłą eU.

Inwestowanie w drogi

~ Spotkaltład

W sobotę • aU WOI zaprezeatoW1Q się zespoły woblae l butruteatabte eraz soiHd., • wllWzlelę zespoły taaec:me i 1J11PJ te.tnlae.
(D.G.) POL 0. Gacek

go.

Droższa

czai~ jeUosllę

Około 700 dz:fed z wojerictztwa kielet:tłep ..męto udział w, ctrpJI:honaydl paez 1.1~ l.omeadę Q~ WOK l Kan.torhua Ołwiaty,

Oficer dytumy KWP w Kielcocli ...UU.IDisarz SWU.O.w Sllwlmklillrormqfe o niektórych wydarmliac:h, jakle odDOtował •

doau24oodzln'
• W Kielc:acb na osiedJu
XXV-lecia, 12 bm. około godz.
7.30, dwllj przygodnie pozoani
m~ni zwabili podstępem
Józefa F. do klatki schodowej
jednego z bloku, pobili go i
skradli 420 dolarów USA oraz 90
marek niemieckich.
• W BiiQJ (gm. Morawica),

11 bm.ogodzi.nie22.10, w pijalni
piwaAleksander P. pobił właści
ciela pijalni Eugeniusza
Spraw~ pobicia przewieziono do
Izby Wytrze:!wień w IGelcacb.
• W Ostrowat w kanaledomu
przy ul. Żeromskiego, 12 bm. o
godz. 7 .20, znaleziono zwłoki
Mariana L, rencisty.
• WIGelcadl z ul. Mazurskiej,
11 bm. około godziny 23.30,
skradziono "ładę• (nr rej. KEB6179) koloru niebieskiego.
• W miejscowościTar-P'Iaskl

z.

(gm. Michałów), 12 bm. z obory
skradziono ciel~ własności Stanisława Sz. Pies tropiący odnalaz.ł zabite ciel9 w zabudowaniach Edwarda G., zamieszkałc
go w Bełku (gmina Jmieloo).
• W Klelcadl na ał. IX Wieków, 12 bm. o godzinie 17.15,
.fiat 125p" kierowany przez
Ma<ka K. (lat 36) poUOcll przejetdtl,ilłC)'ch rowerkami przez
przejście dla pieszych Adama i
Katarz)'ll9 S. (lat 8 i 6). Dzieci
doznały obrat.eń.

(j..k.)
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BANK ZACHODNI

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

Wrocławiu S.A.
Oddział w Kielcach

we

l

~

ul. Wspólna 2

Illicie,
.......... li

oferuje PT Klientom
na konkurencyjnych warunkach

-

KAEDYTY'DEWIZOWE
na działalność gospodarczą
w walucie kontraktu na zakup:

... _ . . 1 3/
łel.515-ll

oferuje:

• surowców, materiałów lub komponen tów
• maszyn l urządzeń
• technologii lub licencji
Oprocentowanie 14- 16 proc. w stosunku rocznym
Zapraszamy do naszego banku
Wydział Kredytów - pokOi 11
w dni powszednie w godz. 8- 15
w sobQty robocze w godz. 8 - 12

- lotyska
-łwjece~

---_"_"'
(79GIIłfll0

-b&l-

-łintiidiiM

wgodz.t-17

"""

1117/J

Gospodarstwo PoiDOCDicze
pn;y AP w Klek:acb lafo~
-~łekdlb~

Wn. zamiena u.po~o
nf własDe ardlhru.m, wla·
u u.zyskK :~~odę u upor;qAowule z AP w Kle:lcacla. al. Wanz:~wsb 17,

ta.438-20

19!61,

MAD EX
Sp. z o. o. Kielce

- ~opy - peł8J wybór
- ~· kobdi -lycra
-łliełiiU

-~opy-lyaa

- sWptty - pelay wybór

-·

IIUIITOWNIA
MOTORYZACYJNA

aJm!!~r
WCLASY - KOLONIE - OBOZV- WYCIECLKI
Domy Waasowe -I.WIECIEŃ- WRZESIEŃ -7 -14 dDl
MORZE- ŚwiDocUśde, Dutowo, Mlelao,l.ay,Ualeśde
IAIIKONOSZE - Iar,oa, Prmleb
BESKID ŚLĄSKI -Bystro, J.....,.,ZMopue,

L,..
P.._ Liidek ZdroJ
PRZED SEWNEM TANIFJ

KOLONIE LETNIE: BOCHENlEC 1.9.Vll -l.VDJ 1.500.0110,
Molllwolt.,at,.wPRZEJAZDY: Nte.q, ł'rulqa, Wlod}', lstuobol
,. . . . sollotę-1.500.0110,łrMę- 430.0110,WYCIECLKI:
Taszldeot -IIDdwo- Somarbada,
Puyt i DisDeJiud,
Loadyo,
H)-" - PoriDplia (tnmpiq),
termioy: od~·
ZAP11ASZAMY DO lORZYSTANIA Z NASZEJ OFEKI'Y
ALMA11JR Ilelee- al. Mała 12 (d. Kili6stlep)
teł. 416-68,432-75

-..m,. ...

do-

Wójt gminy Pierzchnica
napodstawie art. 28 ustawy z doia 12.VII.!984 r. o
plaoowaoiu przestrzennym (Dz.U.nr 17 poz. 99 z
1989 r.- jedoolity tekst oraz uchwaly 127 ministra
gospodarki przestrzennej i budownictwa w sprawiejednolitego tekstu ustawy o gospodarce gruntami i wyłączeniu nieruchomości) podaje do publiczoej wiadomości o przystąpieniu do opracowania jednolitych zmian miejsoowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Pierzchoica dotyczących:
- lokalizaqi terenów budownictwa lednorodzinnego:
Pierzeboianka działka nr 77
Pierzeboianka działka nr 74/1
Sk:rzelczyce działka nr 2~/5
Pierzchoica działka nr 740/3
Wykonawcą ww. opraoowaoiajest Biuro Plaoowania Przestrzennego Przedsiębiorstwo Paóstwowe
w Kielcach.

.....,..

-.,..c~o..,._w,

...

- . - . . . - opoirwczJdt OWPidcll.

--......--opolrwczJdt•_..,..._._.....,._,....

~.-...

n• Diwo RetJam ,Słowa Ludu•, teł. 448-58, IGelce, ul. Taraowa 18.

__,_~

---~.,

T-

~do-.pówl...._...

Syntrack, atizc:n, Unaisat, Uniden c:w.tc1 0,1- 1,1 m monlat
PIH J]'EOł" IIdce, leł.42121
lll.~lipG.,-17
794\lt

reklam: ,.Exbud

...,_,...,

Wykonuje _ _ _ u o l u g l w ~

PC/ATSOMBVGAto!or- 13,2mlnd. [)ylkielki,pudelb.myszk.i.DrutartiSc:itoaba,f.ploo.Star. KasttycSodtukarct- rcp:nenQa.Oprosramowanie licenQooowmc Mlcroeoft, Novell, 8or1aDd. ()proc:rvnoqniebuttowniai inne. SANYO- UerokOQWkiod 9,1 mlnzl -

Skład

_

opoirwczJdt---

K~"..,;:;,a.Tiaael488

~

__
-·-"""po
.....-- ........

Pl 1 dl'tbla l/llwollurtu...., ua •a~
....,__ •suMOhl6w, uL Zllld-'- 3

R.edałcja

uolug,

.. _

508-01-513-95.

nie odpowiada z.a t.rcśt z.amieszczonycb

OSIOS2:eń .

SŁOWO

NUMER 89

STRONA li

LUDU

"

EXMD 1- Bloro _ l " _ w _ I L Kielc

...... przetarw llieopuiaoay

l) ~poloeeza~ rok prod. 1988, ar ftj. KEC 6695,
- . . wywolawc:Zii 31.500.000,Z) ~poloeeza~ rok JI!Od. 1981, ar rej. KJA 8069,
-..wywoławcza 19.500.000,Prułarl oAędJ:Ie się l3 kwidllla 1991 -

....

na kursy

Na wszystkie wyroby flbryaae ceay zbytu.

=•IIOCMdowo llliOib'ower.

Pojudy - • osbltbot wpruddziń ~
w ............ ll-14.
zutrup się pnwo uiewaiai<Dia ~bez

cena.

......,U.pnJCIJII.
Spólb llie biene .. siebie odpowiedzia~Doki . .
~~byłe Wlldy pojudów.
om

up~mie infomułje

o zmianie siedziby.
Nowyadres: 2S-363Kielce,
ui . WesołaS I , Illpi~tro

(budynek ,.Nida"), tel. 61":_;p.

-importer

-=~ ®
..flex•

- tarcze do citda metaJu
papłef

-

$cierny

- pepief śeiemy plotnowany
- plOino ścierne (w rolach.

pasach, artwSZBCh)
- inne

11

materiały ścierne

-=-~·111

tU• =::.::~: @j
""''
oferuje

Królkie-tenniny,
konkurencyjna

_

-

/"PPHU .HELK"

-ui.Zioly-45,
tll415--21,21)1..33

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

-. ....

z..p........,y •

godz. 8 - 15.30

iYCLYMY NASZIM KLIENTOM UDANYCH ~~·

STVROPiAN

Informacja

URKielce,
uL-t,p.ll
pol<. 23, ter. 440-20.

. -·

Agenc:jll.~

Poaadlo propo111Qemy szeroll osortymeat slwpet, ~.aop

onz koców, ręa.alków, pneidendel troue z ZPDz "Z..oltex"
wZdalisklej Woli.

w~......,.,..e~arpjestwp~~~a....U..
w wysobid lO-....,- wywelawcuj ~miej H
pU. 8 w. . pndaJp.
.

WK.lELCACH

~

1) _ _ , _

RBROFOB WP-2
kupisz najtaniej u producenta

w Spółdzielni "Rzemieślnik" Kielce,
która wykonuje również
wszystkie roboty
budowlano-instalacyjne.
Tel. 516-04,468-89, 31-59-17, 450-89.

--ołoo"'"
:!)blodoy_l_

4)---- -·
--IOWifMI- trapaowe T-12.

T-18, T-35, T-55

,........

/" PPHU .HELK"

HURTOWNIE

PIWA l NAPO.IÓW

--ui.Ziolye<**45,

3) ............ - -

OFERU.JĄ

łlll485-21, 208-33

-toi.469-7S

Ceny nillde, z trariŚpcmm

- JI

na mlejoce.

M AR A BUT

l) elektroniczne ma~zyny do pi~ania z pamię-cią
Sa~mung

SQ 1200 - <e na 2.750 tys.
21 telefaxy ONW i\ CK-7280 - cena 6.800 tys.
12 miesifcy glOa rnncja i !ł.emi!i.
Kielce. Targowa 18, lei. 32 -13-28 w godz. 8- 14

PIWA-

:tYwJEc. OkOCIM,

--~

T\'CHY, GWIICZ\'CE,
SZCZECIN

1_
) b l o_
doy_
l_
2)
,_

NAPO.JE'
&ASUDA, BliS&OWIANIA,

PEPSI. TRUCTADA

rowene - tr.pezowe T-12,
T-1&, T-35, T-55
3)blodoy....".--

··----

OS'J'ti)1\'W:,tl..f.t.S,IIL5ll-lf

,........

STAIAOłOWIO:.

.t.Dr......._.l,td-63-lt
I.OfOisllr...t.1,...44,1el.46-JJ
PIŃCZ(IW, ... -~-.~
loi.72A-U

Ceny nilkie, z transportem

na miejsce.

;:~::u:n~~=.==~G~E;O~-~P~O~~=I:A:R:::::::::::

Uł'.l.CE.-.L,..11,1d.422-51

.Y

...

NlSIDECł>IY

- lAMÓWlENIA IEALIDJJDIY
NAmDON
Z DOSTAWĄ.

ZAl'IIASZAMY
...... l-16.•.....,. .. 12.

- roboty geodezyjne: mapy sytuacyjne, własnościowe,
regulacje prawne gruntów

PllOW.WlJMY IIOWND:t
L5LUGI WARSZTATOn
nANSI'OirTOWE
ISPIIZfll.d~

- usługi mljl\lkowe: wyceny pnedsiębiorstw, nieruchomo!ci, budynków, budowli

- dokumentade projektowe
Kielce, ul. Warszawska 44, lei. 423--112

Gm1nna Sp61dziein~a .Samopomoc Chłopska" w Królewcu
26-212 Smyków, woj. Klelee
.
ogłasza przelarg nieograniczony na lll)r2lOdaż:

ogteSza pnełal9 n~iczony na sprzedaż

M'.ł'dole Rzlfdowym
pny trasie 8odzenlyn - Suchedniów.
bazy mtlf1liZYJIOW8i -

W skłtłd nienJchomoścj wcłJOclą: IJJ89'IZ)'-

ny- nawozowy, paszowy i zbożowy, waga
f~ plac ogrodzony i Ull/lfa,..
c/zony o powłenchn/4300 m /<w.
Cena wywoławcza całej nienJchomoścj
900mlnzl.
Oletfy pisemne należy sld8dllć w biutze
sp61dziełnlw l8nnlnJe do 28 brielnla f992 r.
or-ae olett lllłSIJfp/ 30 lcrrielnla o godz. f f.
Wadum w wysoiiDid f OptOC. RltDści ceny
l/lfyriOI.wr:ze liiileży wplacil! do 29lcrrielnla
wBenlaJSp6ldzlelczym w~
.
~się ptllftO wybotu olett CJniZ' unlewż.
nienie ptZIIItMfJU bez podlinia pt%YCZ"fR.

Skład

-·

(.,loiiUo", JSO".-")

Zllrąd Gminnej SpóldDelnl
,.5amopomoc Chłopska " w Bodzentynie

samochodowa

""'-

wKielcach,

ofenqe odbiorcom hurtowym i sklepowym duży
wybór przecenionych tbiecięcych, mlodzieilnrych,
męsldch botów sportowych z NZPS "Podhałe".

UMIWIRIYTIT IIOIOTJIICZT
~

o ...... 9 w sledzlllle 81... lłuoll• i tw.a
w o,.iadJ ... Kielc.

ODDZIAŁ OKRĘGOWY

"Uniroł-cK"

al. Sleaklewlaa SIA (dojmloi al. Wspó~) lei. 66-04-46

aaspnedai~cydJ...........,.ów:

STOWARZYSZENIE
KSU!OOWYCH

l'rze~Nębiomwo Produkqi i Usług

-wiaty o pow. 540 m kw. -cena wywolawcza 100 mln .złotych
- sam. "żuk~ A-11-B nr rej. KJG 065R rok produkcji 1982,
cena wywolawcza 9 mln .złotych
- silników s-21 do remontu sztuk 2 - cena wywolawcza 1 sztuki
1 mln .zł.
Przelarg odbfdziesi9 27.1V.1992 r. o godz. 10.
llion!cY .-.r w przelargu obcJwillzanl "'l wpi8Cić -lum 1o proc. ceny

= .
=...".ąj

-un-1a~ -podania przyczyn. w

lokal'
o-.250mkw.
Mlmprazy,....._
_,,,_
-~~~"Y-.

-1240.

-

l przetargu, drugi przelarg odbtdzle ... w lllnnlnle 1 godz.

Do wynajp

retJam: ,.Exbud 13• Biuro Reklam .Słowa-Ludu•, tel. 443-58, Kielce, ul. T&rJOWł )8.

___ ___

do kasy Gminnej Sp61dzieinl na godzi"' pnilei ~

r=....

~

""'•

..

""'""''-D---Sd<61
wW..W.wła

..

GZF.AS-------

.,..,. ••• n .• ...-S~U~J.......,....

~

Prutara oAę4ble Jlę 13JV.lł91 r. • .... lO • Szble ~
• Nleao*'Wk:Kia .-. W..W.w.

-~Ns--

""'

NUMER 89

LUDU

SŁOWO

STRONA 12

OGŁOSZENIA
SPRZEDAZ
Sf'R:ZEDNoll*~~

32-38-02.

nM~~e

KOMPiJ1"ER fićiAT, ~ LC20
BO

Klek»,27-192

sg=~-~2ft~
SPfiZEDAM przedpllllt. Końekll,llll

36-18po 11.

.hEACEDESA 12-4-230e- U: .mw-

=-~~U~
s.ndomlen POwlele 12, -.238-&

,......

~

SPRZmAM

~ ·

.N-41V', kllt .......... bMirie12V188
A.IQM:II.22-814.
7815/g

-

no60~~~
8001/g

SPRZEDAM-,_,

SPRlEOAM kloek przenoMy 12 m.
Klekle,SOfJ-14.

~

tel

2&-61

""''

SI'RZEDAN_"__._220"(przet-

łc:IOrwbł1874r. ~~

do IWOllu.

c...

31-89-ł3po1ł.

"*' J:t.

12

-

~
7813lg

llłoclowy .vat.o F-12" po
~wcetoedlubn1~
Rldorn..._ 52......a4.
łiOIWir

,...,,

SPBZEDł.Miub~ollłlłcł

300mkw,woda,eh,co.,~

!Mc0.84ha~~dclłezd
~Klrllc.Klek:a.31-74-97.

_

.......

n53io

SPRZEDAM .ntll.ntl" ,. CZif*:l
Dum CZ!ftcl ncM'J"Ch. Tanio. 1Ge1ee,
~17132.

nfiT/g

MASZYNYrolnlc:m, odzletodW"omlll
l rotloc::Ą~~wlnllplw.

w cerwch ~ ..--dzl
.N'NEX" IGeic:ll, ~ 140,
łel. 475-44.

7542/g

Sf'RZEDNof~do~

--opon.~27-311

75Mig

8PRZEDA.M ~ ,. ~
cM". WIMtlmoeC: IlMion IWnOw 70,

10'.l58/o

w4ec:zcnm.

~

20T

SPRZEOAM~.12tp"SIIłiilii-

7881fg
N<OiłlleON.--

K»>ce, 31-87-92..

SPRZEDAM eMU~ dfbOooM gr. ~

lder. 049tel.54-<ł8-09.

~.lriwerMI"I,Jubllat2". tOelce,

31-81....S,

78-45/g

SPRZmAM alilad produlu:jl en-tnlków. koluJmy .o
łY ........ Kl6lcl,
~788Co'g

w.

SPRZEDAM ..._
~ tralic D". S~

·

·

do~"_.._.
SPR2EDAM
poHI.

2.2 M.

37

!l:"t~

StarK:łloM

7W4/g

JQelce, ~

797Qig

f6ł#Nf~~-prg..

~·~~--27.

8012/g

SPRZEDNI4 budt ~ dla ~

Kłelce,31-22-28.

71!179/g

lO.~~~-::::
śiPRZEONI4.bdil ........·-benZY-

,.(1871)V.OOCLOOQ.t<Woe,32~

po21.

kupuje konlerzetne l bydlo

~chii)JIIIklch.

KrakoiMe.tet:J4.-41-75.wSłomnlkKh
teł.148.
9161);

KIJ'IĘ MmOChOd OMJbcMoy rt'llblly.
Kleloe, 31-8C)....5.4.
6239/g
KUPIĘ

runer

telełonk:lny

n1. .4".

7980/g

Klelce,428-96.

~~-~
Kl.I'IĘ~.flata126p". KW-

1!103181o

ce, 28:J.-4.4po15.30.
Kl.I'IĘ

AITIOChOd ~. kniowY

(miody). t<Wce. n-&5-31,

8058/g

V.TRUONIĘenerglcVMt,opemywM

7793/g

ABSOI..WENTl<A tecmlla.m ekonomlcznego,praldykawhandlui)OIRI.IIQ4e

7T791g

ZATflUONIĘelełttronl~o-

Kielce.

~g

79931g

00 WYNA..E;aA lr"ł-5 l ~
F't.tnemrt*zgOry. IOeloe,23-317.

,.,..,,

---"""'-"""'-OOW"t'NĄ.JĘQA.k*alopow. 32mw

~l~~

1835/g

ll)l"l8dlat. Kielca, Głowleddego

453-82(11-17).

2. ...

71901g

80m ~ ,.
llllltłtiZIIIub kuil'9· Klelct. 26-075.
ZAMENĘ

n<Oig

7925/g

~,.atart"a~~

71189/g

toelcii, .01-n.

SI'RZEOłoMctmlllfbudowlenlł18a.

~Kirllel,32~7.

7847/g

8PAZEDAM dom.~-...,_
llł:III~. Klelol.5e4-20.

71W2/g

.FSO"••ł-126p", PN. Kielce, w.r.zaw..
M131 . Zaprummy9-17.

(1~~==-

nynLIGelce,31-2-4-M
11201fg
SPRZEDAMalkrM 611.tlnitlimport!J,
l

-.lonem.

~lll4czlwnl,

900.000.Kleloa.31-2......a4.

o.-.
82Q2fg

SPRZEDAM .125o" (1879 r.), bla-

SPRZEDAM .1251)" (1978r.). IOellcl,
"270-35..
111:204fg

drZwi.

kamlu8,

81-76-81,81-IG-Oł.

DINd.

Kielce,
7431/g

2:alu$. ~. tanio.

MONTAi

KWce, 31-67-n.

743Sfg

MAUNINł!IE.-~Klelce.

-458-11.32-27-o:J.

7413/g

DClMOFONY -IOelce, ~htg
~

MJnowo-

NAJTANSZY 1r1r1eport .tukiem" blaeu"*'t Klelot, 31-32-6-4.
8976/g
NAPRAWA.~IPI"Zifłllrtv.
Klełce,66-75-06.
6959/g

lALUZJE,

ro6okutey.

Kielca,

31-27--47.

8980/g

.BESr- boaaria. mbudowy. I(W...
ce, 22-108.

8859/g

NAPRA'f\'A,~rtv~
~Klelce,565-18.
85331g

.BEŚT"-~~
1Geice,22-T06.
6858/g

mry~~

11011dn6e.Kielct.11-1e-e7.
7556/g
WL.ONN>ffE.., ~. JQea,
81-26-87.
8599/g
~

K»~ce,

8712/g

iti5NTAZI.ai~. IOelce,31--45-56.
6201/g
LUSTRA~. u.tuglf;lldar

akle. Kiełce,ui. $~8.5720/g
PILOTY,~.~

PAL-8EC-PAlułdlerU,gwatW!CjLinl.

c:.ctw:wwald. !Oea,504--45.

79201g

TAPETONANIE-nloWarie. Kiełce,

538-04.

no1te

PAL-SECAM~Iełewb:o
r(Nł u !dWU. gwwanc:jl.. Kielce,

terTI'IIclne

WIOeOFII..MOWANE.
114-683..

NN'RAWA MI'IW:ICłlociOW
IGelce,a&---42-47.

7798fg
budynkOW

'"""'

Kielce,
76-46/g
u klenia.
7541fv

DOM:lFONY-73011g

01, 43-4-71.

DRZWI

anłY'JIIł.,...,_.,

113-ł23..

K.lelca,

4723/g

tiiUJZJEOtnM~.-

cerka,mmkl. toelcll,31-&l-13.14631g

NN'RAWA.

~

wkteo, r1V
S-48Qfg

ZATRI.DłMY

IOellcl,
81113/g

tyfAI"Zy.

567-o1,31-0()...68.

pla~S::.:.~~~~

&219/g

PCIMCX:HKOW

piekarzy mtodydl,

~:r.atruóniii'!Y.

IOellcl.

61...(16.-91.
8217fg
DOW"fNA.EPAiokalblurowy45mw
budyniw przy Targowej 16. Kllllol.

430-97.

8213/g

SPRZEOAM .FSO"(~ 1988)
Klełce,31-84-57.

823-4/g

SPRZEDAM .lnlf"CidUa 2000"
(1980). Kielce, 86-34-n.
82301g
SPRZEOAM .malucha" (1991) bu
~ Ownlelnlk, MlcldeMcm 2.
54-47-94.
8232/o
SPRZEDAM .~ twe"
(198-4). K.lelca.32-53-08.
8231/g

753-4/g

SI.JPREMAPJOCk*Cjal~
IGI6oa,~251.
1381/g

~--SONY

...........................
Kidc:e., ul Słowd:iqo 16
(bud..PZMoc.).

reklam: ,.E:Ibud 13• Biuro Reklam ,.Słowa Ludu'", tel. 448-58, KieJc:e, ul. TliJowa 18.

TV. 5p-Ddat hi.M10WL

tka",QOdz.12-18,1nł. łlll51-4--288,gocll.

8.30-10.

827Vr/g

POTRZE8NA przedp!U. , . .lliltal",

~~~;~1987)=7~
Sf'RZEON,42kompletymebllonu:
wypoczyrr/I«:M.
to.lce.
8278/g
llll•'"'**'- 23 1ft.
KM!c»,ł506-łl1 .
a:z82/g
8PRZEDłiM .wtLT 450" (1987),blallałi.Kleic41,e&-03-211J.
8271/g
BARTMEX- M.Jpmledzl-atrakcW!a
komplet

31-02-64.

SPRZEtiAM

c.ny. Pł.u. ~ KJełca, łMllnkl

12, lei. 433-80.
8248/g
SPRZEDAM .po~o~wza• (65 r,). Ku•
10289/o

now, AODra 3.

SfifłZEDIWtanio,.~.
10Mce,II6-13--M.
8179/11
PRZYJMĘ ."..,oonnU l~ do
Dldadu~ltworl)'W&Ztuc:z
nyd\.~.236-70.
8112/g

łiiS-«>-00.

8184/g

~(a=~~.=
8189/g

UIM8kli 53118.

SPRZEDNI4 ..... 126p" (1987). C>
8161/g
TNIO aprz.dlln'l .126p" (1989),

IW:ła.IOellcl.31-83-17.

.~50liD"blalałl-~·
Poleoe,.tuaA-1e"pokapłtalnyrn.KIM

ce-BIMogon,~4.

81631g

SPRZEDAM .CIItn»nn. a-15" (1988
61116/g

r.). Kielce, 31-36-13,

.POLCiEZA 1,5" (1990 r.) an blltdloóobry. KMice, 81-81-08. 8185/g
SfiRZEDAM.FSó 1501T(1988}. Klel01,31-11--03.
8187/g
DWIE Migi do .vw ~·. Klllk:e,
V-8118.,po17.
81e&lg
SPRZ:EDAM3.5~kctypet-

US.. Killk:e,27-270.

81891g

Sł'RZ:E[)AM.ftlta12tlp"(1981). Kiel
ce,31~
81701g

SPRZEDAM.flatll126p"(151881. Kief.
ce,-424-42.
824Qfg

ce.==::.--~1~

SPRZEDAM tv .helloa 506" monitor.
Kielce, 66-2&-93.
8211/g
Sf'RZEDAM .J)Oklnna" (82/83)....-

SPRZEDAM przyczepf 10 10n. .....,.
28". 1GH:e.527-15.
8174/g

W125p"(1Ge2r.),c.nyCika1:yłM. K.lelca.

31-46-09.
fl:207fg
SPRZEDAM .po~onea· (1989 grudzier'I). Kieloa,31-71-28.
8221/g
SPRZEDAM .BMW 31811 16V"
(1990), 'M8Ia dodełkOw, lian Idealny,
przoebieg 32.000 km. Kielce, 32-22-33.

822<Jg

SPRZEDAM.nlaunaaunnyGTit6V"
(1988), .nlsaana aunny ocupe" (IP(Wt&wy) 1989 r., lłan b.dobry. Killlol,
66-79-08.
82231g

SPRZEDAM.800rJ)6o•(87)1ubzamle-

nlt. Klelce. 31-68-8881781g
PRACA dll '"f!CZYZn. Klek:e,
484-al.
81
P()S2U(l.IJEWY ttłlfU do soai«W'·

n tv

K1Mce,-46ł-09.

6178/g

Sf'RZB)AM,.MrTt2.0"Pn ~c~M~nr.
K.lelca, 521-71, po 15.
6122/g
SPRZEDAM .polonua" (1992 r.)
27.000.000. Klełce, ul. W'/O{Jtl181281g

SPRZED.W--

gnt-łWd. l~Sblnbardlo dobry.
1411. 815-łł.188J)

Jtdrmlów,

SPRZEOAM .fiata bertone 1300".
10ek:e,32-38-60..
8226/g

SPRZEDAM dllłiłkł budcJwiMił w
~Kielc-2000m. Kielce, 485-13,

STANCJA cle samotnvch· Kielce.
61-35--63,7-ilpot&.
8227/g

po20.

31~.peugeotii505". =

SPR2B)AM--

-50m,rłpiftro.oe.Bodanek,4mlnm

8228/g

metr.K.lelca,31-91-73.

RYZYKOwytc~uc:zone-mlllonywkl
metwiełów lnfonnl-

k.l trgocW.. KDa:l

cyjnyctł 10..000J:t, kopert:~+

u.ctek,.
lll:polecony.M.Krysldd,ui..Dcnuzow.
MI~· 25-315 JQelce.
8255/g

~;,"t:

80361g

12tp",

~1f:g

SPRZEDAM .FSO 1500" (1989181Jt.
8141/g

~81~(po15) .

J'(ll.ONEZA. (111901 •• 126p" (Uillłll
~Kie6ct,Fłl.ecznl.8.61551g

SPRZBWol .POionela· (1988), 31
mlllonOw. K.lelca - la'Mie, Alekundr0olrlob41 .
&1581g
SPRZEDAM 1Mb1e ITIIodDatowe, kpi.
~. Kiekle,81-70-25.

8154fg

SPRZEDAM ..-corplo 20..." 11Geał.
IOek:e, 32-20-89.
8257fg

-·

SERWIS RTV. Kłekle, 31-21~

ZJIN.N)~biKłW!Ikl~

EKSPRESOWE

ófiN)j(j

~~. Sc*Oia21.Ubent

427~etemllczerwony.=

.BESr dociMkaM drlwt toe1ce,
22-708.
58751g

7841/g

OAlHJIG-TV. ~ra.talnl.bel

tyranlów,"1WI)łllła-20pnx:.~

~.::.~~· ~. ~,~

"""'' .....,...,.."__....,.____

(l.ld"!Odnle) . ł<Wce,31-8G-OO.

UNIVEX

Skład

31~"!uuca"(a2r.). =g

74751-g

n.IOW'łloła&rt)'Chi~Krotide

SI<W'-.MC)T()MAX"

118fb
SPRZEDAM.126p" (841 12.000.000.
K.lelca, 8 1-:zs...a7.
8191/g

WSllłZB.JWANE kołllóOW, ~

ttrll'llny. Kielce. 31-80-04.

poleca fabryt:;me CZifłcl zanMnne do

1235/g

liiiil .......

~9.tel.45-2tlutl20-2&

ct.rbpo~.Kieloe. 11-<i&-.39':

I)'I"Mn,tiJtYobróbld~lmate

ROZNE

m.Oornuzoolo4oel73.
.MERCEDES 280E" (124)

naun 11· (1988). Bwko ZdrOł. sw-c-

oo wytnt.

TV SAT, dcncSz:tWo monlal..Kielca,575-10.

""''*'

----!ll&a.S l'llliZ

~
73łii&'G

TB..ERADIONNIRAWA-

POivYC papow)'dl, melooiJMrM

7888/g

SPRZEDAM .FSO 11500" 19GO oru

~~· Panlnlg~~

=:=.~~
pokryC,

~~·~:
31-52~7.

~.s.zam·~mon-

ple..._krylami~Klelce.28-15-4.

M-2 (31 m) wtaano6dowe zarniMrf
nlwitłwllnlftt~IGI6oa.

11...()8..86.

779010

.UAZA"zprzyezep~~2210ny,pllln0it

1!11-56--46..
IZOlACJE

LOKA LE
283-07.

01,603-8.2.

k.lckl..,.",...4.500ztflun,cMylnJ.
Spmdam ~Kielce, t.l.
81-8-4-20 po 1ł.
17łll]

289-58.

<*)by. Kielce, uL Weaoła 13 p. 13.

::_zct_.,rktY«4·

CYidJNOWANE.Ia~. ~-

DOMOFONY

PRACA

pracy. Klelc:e,61-72-71 .

Kielce,

7515/g

nle..Kiea,11-18-47.

8301/g

SPRZEDAM~~ 1500

~

NAPRAWA
po 18.

66-1-4-łot

OCIMOfONY.

.Nł~-Rletnla~w
Słomnikach

~. Klelce, 31-29-83.

~-MJiacfnlełala.=g

lglouenll.: w Radomiu. tel. 218-39, w

SPRZEDAM tario: .Pf 125o" (77},
.zu&lwt 1100" (84)••meroectna 200"
(7q .clatiUM" (18) - po ~.
Kłelce,~215.~. 11-03-72
lrodkcMe l tMłoiWn w
c:ech. Kl*ll, łll. 22-170.

7829/g

KUPNO

7518/g

SPRZmAM .126p" (1988 .W.oak),

1841)

mm. ~ bW~ dzlurnlq. Chmielnik,

pn!ldutony.

Kielce..31-68-04.

l<lelc:e.

l
7833/g

lek.28-362~.

ZDZ. .lu! od 20.000 kg. lapraazamy,

n891g

~.

.....

11~ Kałeta ł<iylłyN. Mał(M

2-40.

:i.lZ ...... od kapeeuua do tul

TANIObleł-ceg~t. Klełoe,Ś1-89-7t!l.

7840/g

IM..ICHA'ft'Ędo ..... ~

~dc11W11ł.~do

kuplu.w~CICSMły~
.Ouu:e+I", Buc;;i:Qr(lg~

dcndztmy.

~

80581g

TN«>teglłr.oeb"ów",komp6ei:Wf
poc:zynkowy. łQMce,22-187.
aosvo

OI!QNK

~===-: ~::

80951g

SPRZEDAM lelewlzor .helloa".

ce,31-V-4.

8157/g

.HADES"-~dmtl4.r0toolnleł

USŁUGI

531815 po 18.

SPRZmliiM ~ ........ po..,..

J*lu,l.

KWca,61-41-35, po 15.

SfiRZEI>AM.vwgarbul"-*m.kIYIW\ML Kielce. 61-33-39 (po czlllrnut.i).
82011/g

SPRZEDAM lłr8gan. !*C WCIInoM:l
8005/g

~T-o35.~61k.Klelc.

1313/g

SPRZEDAM ~ 14" (1GT7).

t<Woe,ll8-19-02po20.

n88/g

11~(1980).111nlk.126p".=

SPRZEDAM,.polonem1t!IOO" (1187).

l<leloe,25-80:2.

T7511g

31~~trytn.:a

ll'a.Kiek»,~215.łlll

11...o3-72.do15.

D R OB NE

~Kielce,

S&ATKA

Ko~o>o....

---wsp61czucia
Ewie Harabin - Pudlo
z powodu łmlen:l

Ojca

llkladal'l koletankil .."._,.
zeSpocjo~O*odkll Szkolno-IIW.~tdcii0Mwcagc>IOW-:z81
"1C
n;

_

ROLNJCY.{)GRODNICY

BITREX

.........,
·-«HHI.
-11.

lliszQy dnruty poncltMew•

Buoia38,:!...
HJUton: al ZW. 21.
ACM AGROCEN'I'R.UM

Redakcja nie odpowiada za trdć

umieszczonych oatoszeń.
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SMALEC

....
.....-uiJtb
_
_
<ll
CzleUMt
StewanyJUilbl
PL _
- OJ ...U.
w Kldram

N.UI'AŃSZY PACDOWANY

d~...-c,W)'łUJ~I . . . . W-.czfl·

t,1SL - 1.650 zl!ht.

lL- 5M zl!ht.

tełdadlllOP'ZdteWJdi . .Jrp

Ss-2edana:

__
------

owym,. l00cm.x300cm.xl5an,

"'"'·w..a-..4l-IIZ.

Pawd Walaucl:yk z""-*-

PPIIJ GCHis.e.

~T'
........ u.
...........

-11.1BWna l,

( QUMULUS )

teł, 66-40-48

tol.445-al

li.ZilWml,

ta"-41-48.

11M/a

PI'VVO!

'""

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

my~J30aax«XXc:m,o
łwietlenie~tablic:e
~;płJt)'cl:r\:lcOWebełooowe

...._._

aLnla

onzm.llflie
"GOMEX" s.e.
KIELCE

OJCA.
........,,.._...,._

t.•JJ/ł,lSq

__

~toostrukqillałowfiopow
100mtw. -100m~obla

llWa

w~ ui.W.......U155

na najem nast9puJ4cycb lokali:
l) obiekt wolno Slojący ró& ul Warszawskiej a Turystycznej o
pow. utytkowej 112m kw. przeznaczony na prowadzenic dz.iałiJności gospodarczej, a.na wywnławcu za l m kw. pow. 30.000zt
Wadium - 20.000.000 zł
2) pomkszczenia przy ul. J. Krasickiego 12 o pow. utytk.
około ISO m ll:w. zprzcznaczeniem na biura -cena wywoł awcza
za l m kw. pow. - 20.000zl.
Wadium 20.000.000 zł.
3) pomiesz.czcnia przy ul Warszawskiej 155 z prz.eznaczcniem na biura - cena wywoławcza za l m kw. - 10.000 11.
Wadium- 10.000.000 zł

n

4) lok.al utytkowy przy uL Manlfestu L.ipcowego
o paw.
u1yt.kowej 293m kw. przeznaczony na zakład szycia odzletycena wywoławcza- 15.000 zł za l m kw.

Wadium w wysokości- 30.000.000 zł .
Oferty w ~tych kopertach WT1lZ z

wpłaconym w

kasie

spółdzielni wadium nalcty ltładać w ackretariacieŚSM w termi-

nie do 23JV.l992 roku do godz. 11.00.
Zasadyprzetargu na ww. lokalezostaływywieszone na tablicy
oafoa.eń

w Zarądzic

Spńłdzicloi.

PrzelatJ; odbędzie si.f: 23 N .1992 roku o godz. 12.00 w sicdzi-

!Me spóldrielni
lednocuśnie 8pÓkhielnia

z..astrup tobie prawo uniewat-

nimia przetarpJ bu podania przyczyn.

Zarząd

Miasta Kielc

ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem nw. lokali
Lp.

Adres lokalu

_ powierzchnia

stawka wywoławcza

pn:ewidywany termin
zwolnienia lokalu

l.

Sienkiewicza 28
po Składnicy Harcerskiej

140m kw.

30.000 zł

lokal wolny

2.

Piekoszowska 39
Restauracja Holenderska

244m kw.

30.000 zł

7 dni po przetargu

3.

Jana Pawła II- 17
sklep mięsny

86m kw.

30.000 zł

7 dni po przetargu

4.

WiśniowaJ

98.73mkw.

30.000 zł

30.JV.l992r.

44mkw.

30.000 zł

lokal wolny

sklep rybny

5.

Planty l

Przetarg odbędzie się 24 kWietnia 1992r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Kielcach. Wadium w wysokości
30.000.000 zł na określony lokal można wpłacać w kasie Urzędu Miasta, pok. 207, II piętro.
Zasady przetargu

l. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 30.000.000 zł na określony lokal.
2.Wpłaceniewadiumiprzystąpieniedoprzetarguoznacza,iżosobybiorącewnimudziałwyrażajązgodęnazawarcieumowy

najmu lokalu i podporządkowanie się postanowieniom w niej zawartyin (treść umowy stanowi integralną część zasad przetargu). Umowa najmu lokalu jest do wglądu w WydziaJe Spraw Lokalowych Urzę"du Miasta w Kielcach.
3. Objęcie lokalu i podpisanie umowy najmu powinno nastąpić w terminie 7 dni od daty udostępnienia lokalu.
4. Uruchomienie działalności handlowej powinno nastąpić w terminie 30 dni od podpisania umowy najmu lokalu.
5. Lokalewolne oddane zostaną w najem przyszłemu użytkownikowi w stanie technicznymjak w dniu przetargu.
6. Przetarg nie dotyczy wyposażenia i wystroju wnętrza sklepów, które może b}t oddzielnie negocjowane przez biorącego
udział w przetargu z dotychczasowym użytkownikiem.
7. W przypadku niezawarcia umowy najmu lokalu przez osoby, które wygrały przetatg, przetarg zostanie unieważniony,
wpłacone wadiuin ulegnie przepadkowi i osoby te, nie będą mogły brać udziału w następnych przetargach ogłaszanych przez
Zarząd Miasta.
•
8. W przypadku rozwiązania umowy najmu lokalu, dotychczasowy najemca nie może brać udziału w następnych przetargach
.dotyczących tego lokalu.
9_ Zarząd. Miasta zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez·podania przyczyny.
Skład reklam: ,.EJ.:bud 13" Biuro Reklam ,.Słowa Ludu", tcl. 448-58, Kielce., ul Tuzowa 18.
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19.30 1 - mgiebki (29)

!Ul~

:zt.M
1ł.3ł

PROGRAMI

_
T-dzic6w

....

9.45 Golowanie na ekranie (l)
mapzyn kulinarny
11.11 ,.Oyrwtia" - serial prod

USA
11.50 Gotowanie na ekranie
(2)- mq;azyn kulinarny
11.05 Kwadransnatawę
11.21 MlaYk.a na instrumenty
11.50 .Afpnislan" - ~pon.at
U.OO WiadOI'IlOki
1.1.10 Program dnia
U.IS-16.11

1.1.15 A.pou.toła- Uprawa ziół
1l..5G PlanetaZiemia-filmdot.
prod. USA
13.20 JTayk.a - Kwanty promieniowania

13.50 Pierwsz.eloty
14.00 Chemia - Twon.:ywa
sztuczne
J4.35 Te/e-komputer
14.55 PrzyJody kapitana Remo
15.10 Sezam - magazyn popu·
lamonaukowy
15.25 ,.Świat chemii" (26) serial prod. USA
IUO Program dnia
JUS Dla dzieci: ,.Tit-Tał"
oraz film z serii:
,.Dennis - zawadi.a.ka" (9)
n.os Jrot anaielski dla dzieci
(36)
17.15 Teleexpress
11.35 .J(r6lik8up'"-serial
11.00 .Defilada"- flłm dok.
IJ.DO Test - mapzyn konsu·
me nta
19.15 Dobranoc:,.Małypinpin
Pik-Por
19.30 W~adomoki
20.05 ,.Dynastia" - serial prod.

USA
11.00 Studio

publicystyczne

.,Z..p;s"

22.1.5 Rokendroler - magazyn
polskiej muzyki rockowej

22.45 Wiadomości wieczorne
13.00 SiódemkawJedynce-oblicza Wiany-Rance - fllm
23.55

~~;':i~~ - amery·

kallski kursjęLUJ&.
O.lS Pouja na dobranoc

PROGRAMil
7.31 Panorama
7.40 Rano
.Dipkkłorianie"

135
....
9.38
UO

Świat kobiet - magazyn

(l) -

50-

riała.nim.prod..USA

Propamlokalny

.Księga

nadziei"
lAM Panorama
IW UNO
6.55 Pofanek w RAJ UNO 7.00
Ekonomia z Mediolanu 10.00
Wladomo6ci10.1 o Poranek z ..
konomlą 10.30 Spotkajmy sltl
11 .00 Wladomo$cl z Medtolanu
11 .55Pogoda 12.00WllhelmTell
- aet1al12.30 Kobłeta z kryminalu - serial 13.30 W18domoścl
14.00 Bigi - program dla mlodzlety 14.30 Błękitne drzewkoprogram dla najmłodszych
15.00 Kronika motoryzacyjna
15.30 Czterdrlesły rownołetnlk
na pOtnoc l poludnie 16.00Bigł
program dla mlodzlety 18.00
Wiadomości 18.05 Chćesz wygrać? 18.40 Świat Quark .Pierws/ nawigatorzy" 19.35 Historia
23.50

Enzo Blagi 20.00 Wiadomości
20.40 Siedem dni w 6wiecie
21.45 Wysoka ldasa (1) 22.45
W18domości 23.00 Wysoka kła
sa (2) O .OOWladomośCII pogoda
0.30 POłnoc l okolice 0.50 Plłb
notna
SKYONE

7.00The OJ Kat Show- progr.
dla dzlecl 9.40 Mrs Pepperpot serial rysunkowy 9.55 Playabout
- progr. edukacyjny dła dzieci
10.1 O A/my rysunkOwe 10.30
The New leave ił to Beaver- s&rial komed. 11.00 Maude- serial
komed..11 .30TheYoungDodorlaerial austral. o klkarzach 12.00 The
YoungandtheRestlesa-seriaJobycz. USA 13.00 Bamaby Jones- serlaldełełt 14.00EStreet-seria/obycz. 14.30 Another Worid- serlal
obycz. 15.20 Santa Barbara - aarial
obycz.15.45TheBoldandtheBeautltul- sMal obycz.USA 16.15 The
Bnuty Buncłl- serlal obycz. 16.45
The OJ Kat Show- progr. dła dzieci
18.00 Oift "rent Strokes - serlal obyer. 18.30 Bewlłched - serial komediowy 19.00 Facts of Ufe - serlal
'"""'- 19.30EStreet-senaJ'"""'20.00 L.owtatfirat Slgh -telezabawa 20.30 Baby Talk- aerial komediowy21.00The lmmlgranti{Cl. 2)mlnlaerial23.00 Słuds - tełezabawa
23.30 Hitchhiker - serial aansac.
24.00 JJ Słarbock

Rano

-

9.00 Tenis Tumlej ĄTP w Bar·
celonie 11 .00 lytwłaratwo szybkle, Mistrzostwa ŚWiata na torze
krottdm w Denver, USĄ 12.00

Supercrosa:

serial

prod USA
10.00 rnN
10.15 Język francuski (22)
10.45 Teletllnika doktora Anatolij& Kas:zpirowskieao
11.10 Rano
15.45 Powitanie
15.50 .Diplodoranie"(l)-serial
anim. (powt.)
IUS Spon
IUO Panorama
IUO ,.5łoncczoy zegar Ink6w"
-flłm dok.

17.85
11M
11.00
11.30

11.M Panoruna
11.31 Spon
11.40 ,.Czas miłości•- ftlm fab.
prod. USA.(l973,93 min.)
ret. George Scbacfer, Joseph Saraent., wyk. Jack
Cassidy, John Davidson
13.15 B)twśródludzi.-flłmdok.
Le<:ba Kujawskiego

EUIIOSPORT

1.10

.Pokolenia"

Nowa premiera Teatru
Ebp..,;i

1.10 Oueó dobtY - poranny
mapzyn rqzmaitoki
ł.IO Wwfomoici poranne
9.10 Domowe przedszkole
9.35 PorozmP.hijmy o dzie-.
ciach - Proararo dla ro-

....

Wtełkispon

J>rucl4dtrocUkf-b
Moja modlitwa
J>rooramlokalny

.Pod wsp6loym dachem•

-ICrial prod. fr.
11.55 Ewopuzzle
lJ.IO ,.Pot.oJenia"- terial USA
lJ.ll ,.Rozmowy o Rzcczynie-

rykańskie,

r.tstrzostwa ame-

lndianapotłs

13.00
Tenis, TumlefATPwToklo 18.00
Plłka na koniach. 1 Mlsłrzoetwa
Europy17.00Piłka notne.: Eurogole 18.00 KoazykOwka Klubowe Mistrzostwa Europy mętczyzn
na tywo 19.30 Rajd w Niemczech
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postacishowbiznesu 17.00 Magazyn d l a - 17.00 ~
Tea Break - rnegazyn dla kobiet
11.10 WKRP In Cłnclnnatf- penal obycz. 17.40 Amerylu>tlteletumleje 18.30 Zakupy w lV
19.00 Remington Steele- serial

PR07
8.45 CatwetWe - ang. serial
dla młodzieży 9.1 S ĄgentJn mit
Herz 1O.1O Planet der Giganten
11 .15 Zustande włe lm Paradlas
12.50 Dan Oe.ldand 13.45 Ufos
zerstoren d/e Erde 15.05 Ałr For·
ce - serial aensac. USA. 16.05

zyn22.5 5 T - - f N.

l. O. U.)- seńal USA

EwyOkońak/ej 16.05Aklualno6-

cl dnia w opr. M. Soball 8.1O,
12.05 Kurter ogłoszeniowy, 8.30
kompozytor1:kłej

Rzeczkowsklej 9.00, 11 .00,
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Wla-

Klubowe Europy fl"'9tczyln w Istambule- na tywo 21 .30 Euroeportnews 1 - aktualno6d z dnia

Jazz 10.28

wszystkich 10.00.14.00, 20.00
Magazyny informacyjne 10.10
.Nłedzlela
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Palmowa

lWłln& .kwietną• - aud. arch. M.
SednarakleJ 11 .05 Rozmaltośd 1
muzyka 12.30 W ludowych rytmach 13.05 Sprawa na d..rl6 bezrobocie w Radomsklem
14.1O .Souiand·- aud. T. Jaku-

towicza,15.05Końcartdlafono..

amatorów 16.00, 18.00, 22.00
BBC 18.30 .Panna Aurelia• aud. arch. M. Bednareklej (pcM(.)
19.05Rockowa fala20.10 Radio
po kolacji.
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SAT1
8.30 Bezaubemde Jeannie
9 .00W\adomo6ci9.05 Ole Reife..
prułung 10.50 Dr Kulani- Arzauf
Hawa/1 11 .40 Zapowiedzi programowe 11 .45 Glueksrad 12.25
Kino News 12.40 Porada dnia
12.45 Notowanlb. giełdowe
13.00 Wiadomości 13.05 TeleBorse 13.35 Unter der Sonne
Kalifomlena- serial USA 14.30
Bezaubemde Jeannie - serial
komed. USA 15.05 Faleon Crest
- serialfamiliJnyUSA 16.00Płę;k
na l bestia - ser\al fantasy USA
17.05Geh aufs Ganzet -telegra
17.40 Zapowledz.l programowe
17.45 Programy regionalne
18.15Bingo-telegra 18.45W18·
domo6cf 19.15 Zapowledzj programowe 19.20 Glueksrad -telegra 20.15 Oie Gołdene Parade
der Volksmusłk - muz. ludowa
21 .15 Nuii-Acht-Funfzehn 081
15- film fab. RFN, 1955 23.10
Funt vor Zwołf- reporta;t ekołog.
23.30 Wladorno6cl23.40 Auł der
Aucht - serial krym.
RADIO KIELCE
6 .00 Ałclualno6cl dnia w opr.

domośc/9.05.Nieczytałe$-po
ołuchaj"
9.10 Muzytut dla

22.00Zaposy-wol~

==-~-*"*ogodt.5.41,a»

TńomłtYierFausten-serialaen

sac. USA 17.00Trick 7- seriale
anlm. 19.00 Po/łce Affalr- serial
luym. USA 20.00 20.15 The Plck-UpMis- komedla USA, 198722.20Just0neof
the Guys- komedia USA 1985
R11. PLIIS
9.00Wiedaa Leben ao apieltserial USA. 9.50 Bogaell piękni
serial USA. 10.15 Dr med. Marcus We/by - serial USA, 11 .05
Kochany wujek Bill -serial USA
11.30 Tle Tac Toe - telezabawa.
12.00 Potyczkl rodzinne- show,
12.30Wp0ł do pierwszej- magazyn informacyjny 12.50 Okropnie łalna rodzina - serial lJS.Ą
13.15 Santa Barbara - serlal
USA 14.05 Ole Springfield Story
- aerlal USA 14.50 Szef- serial
USA 15.45 thiPs - serial USA
16.40 Rlskantl- telegra 17.10
Cena jest 'ttAaśclwa - telegra
17.45 G/uck am Orucker- teletumiej 18.00 8f99 -mag. na ty. , 18.45 Wladomoścl19. 15 Knight
Rider- serial USA20.15 Cotumbo:senaJ USA21.40 ' - - .,_.

20.00 KoezykOwka, Mistrzostwa

23.00Tlris: Turnlej ATPwToklo
I.JFESTYLE
11 .00 Czas na relaks 11.30 Amerykafiskle teletumlełe 12.20 Porady dla zdrowia l urody 12.25
Search tor Tomorrow- serial obycz. 12.50 Rozmowy bez aekretow 13.45 Harnilton ljegogoś
cłe 14.15 The Joan FłMn Show
15.05 Skyways - serial obycz.
16.05 Zakupy w TV 16.30 Znane
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SŁOWO

NUMER 89

Sport

_
. --CboćdoemoQitwł4zanycb%rywa

lizaQ4 motoqtllseów na

,....._..,.

podkiełoc.

__.

ticb.tJUIICbpo7.01Ulojea.c:usporo

czuu., to c1riabcz:o &16wncco orpni-

. . . IWmdl odda1ł'll&juttJ:kpny·
J(KoWaniami do mlstrzolłw. W"wb-

mojc&tbotriem,tewprzypadtu
przycbylnycb I'CICel17ji ucz.estników i
oblefwatorów,atatteprzedltawk::ieli

FlMtiek:zanienie"bczszanspn:yubiep.niu ti(ldo ~orpnizlqi motocytlowq lldciodni6wti, która w
J99SrokumtodbJtsit~wPol.:::e.
IGelectiezawod)'~ciruMzteto
cyk1u~Je:ZOnu l ~Jię.w

dniach 9-10 IDI,jL Tydzieó wczełniej

Sport

STRONA 15

LUOU

Sport

Sport

Sport

w_..,_

motocyklowa czołówka spotb.li(l aa

Wpn.wdzieliltastart.owajeltwa.t
otwuta(do 21 kwietnia), jednak wid-

nid\ na niej jut 102 n.uwiata DJOtO.
cytliltów z Ntemicc, SzMqi, Cze.
obo--Siow><;j'
..........
- ltol8i.
WieWoj Bf)'tanii.,
&tonii,

~Kanady,t.ot.yiWloc:h.S.
wśród nicb ubiectorocmi mistrzowie
łwiata.~swycbtytuł6w ln.
~ P. MIIfallii: {Włoc:by), PMIU.

. . . . _ (SzwcQa), Stfll'rlhlea

(Szwceja), lbri..,.... (VUllaodia),
Kat ~ {Szw!:Qa), scm.
rriWM (S~), ...._... Kabi.M (CSRF)oru. ....._s.e.eńk

(Szwcq.).

Drugoligowcy o~

%ako1czyli rozgrywki ~
__ ......,....
hko6czeu ZMtala ~w D lWu: łaóla .W.wep. W
_,_. leslę

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

- . - .............. l ...~-......

. . - ........-lłJdecłloae ~<.olejono.
W ostatnim pojedynku przegone w Jedlińsku z miejsco-

rały

wym i.XS 6:llizniecierpliwoki4
~ c:zeut na wyniki baratowych spotkań o awans dą pierw·
sze; ligi Jetełi kielecki AZS lub
Lewart LUut6w awansu,K do
RJuiu-4 Guełwsld, u ce lldtti f'tlłi'UHI~.......,. K'IM No-.1 etsuaklasy wtedy pingponJistki
... wleht lat uldJ .. ~:ądt ,obkidl ...........
Kolejana powstaną w aronie dru·

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

-t•-

Na boiskach

Wkrajowej czołówce

klasy okręgowej
Kolejft.-ae Uuyekręaow~UMSwiJJaęlylli......m•UMi
NJUwięU~dtJUuaet.wuowZwolnila.P*IWtt~

klasy - ~waZwolniaab-~ZI'nliMwałzKo
Deaicudljt:piN'Znrap_.~ Otte.systt.atycnH:

KOSZAUN. Młody kulturysta
k.icleck.iej Tęczy Jaresbw Pal. .wsld podcus rozgrywanych
tu rnisozostw Połski seniorów wy.
waJc:z.ył w kategorii do 65 k.& bar·
dzo dob" p~tą lokatę:, potwi.erdzl"i4C SW4 przynaletność do ścis
łej mjowej czołówki.

goligowców.
W meczu w Jedlińsku punkty
d.lagospodyńzdobyły : t..nwska
I Ś-po 3, 0bwta-

-1810b..... po2, -

oraz debel Bilikowsb-Ś.&e
c:lltnn.b po l ; dla kielczanek Go1ua i W'it-wia po 2, hiJ'I
Gelua-W6jłewkz

oraz debel
po

I.DrutynazJed.l.iństawygrlła

swe;. grupę;,

~mu,Mc w

kollco-

wej k.lasyfibcji p~l4 lokatę:.
Uchronili się: nator:niasc prz.ed

degradac_K terusiści

stołowi

Gfa..

Uh Sbrłyt.b. wy~ we
własnej sali z ~ Ołar6w
11 :7. Punkty dla sospodany zdo-

byli: Wałrac:l 4, o.lek i P. Par·
IH'nkJ. po 3 Otu debel I)Md.Wrou L Startyscy zawodnicy
zakończyli ro~

na ósmym

miejscu.
~ta

pozyc;ja przypadła A7S
WSI RH.... któl)' zwyci~ył u
siebie Lewart .l..llltan6w 12:6.
Punkty dla akademików wywalczyli: Wiatnk i s.kd:l poJ, h4-Wskl i z.,.lewski po 2, Mar·
~ orazdebel z.plewali- SekdJ po l.

.W*- Webęp~~..-.ldu.otowuoUib~
qdiiii'Ullltat'•· P'rulntiJ ~6włJQ zcuNwtl taiN:łi 
u.J:albdt.,u . . .ftzu . . . . taUenydęstwe-ai4en..Spar·

....... ......._Na_,_... ___

~

wiUdcac:łttuUWJ.,..ol.ii•WJcil~dl.~sięu
p~awu<~,.zycjl.

llfLO:
- Gallecb(0:2), Ruch
Kielce 0:2

Błękitni U Kielce
-Pogoń Miechów 0:3
Skattysko - Ort ę:ta

(O:I),Neptun Końskie-Spartakus
Dales:zyce 0: 1 (O: l), Piask.owian·
b-Naprzód 11 Jędrzejów - Czar·
novia J(jelce 2:2 (0:1), Sparta KA·
zimicrza Wietka - Unia Sę:dz.i
szów, 4: 1 (1: 1), Hetman Włosz
ezowa - Górnik Miedzianka 2:3
(U).
l. Galltdl

z. lWa
3. ltMłl
• • CauM'ria
5. s.ana
.. _
1. ~

a. -

' · Ortęa
10.tt.Bięllbol

u.-

D

14 18 35-12
14 18 ~··
14 18 1&-15
14 17 26-11
14 16 l&-21
1416l&-:U
14 u u-n
14 u 1'-"
14 Ił 17-Z6
14 10 D-31
14 ~ 15-19
14 ' 1.... ,

Potrzeba jedności
l/bitW> rok był dla polilil.{/ biJt'wl)'
bardza tmd'f1. Dra·
mD(Yallal)'tii/IQtl/llla/lWII'Ilspqt«N/o-

/b;yatłł{/ IIPOifll

Pilica Nowe Miasto - Mazow·
szc Grójce 2:0 (l :0), Zwolenia nb.
- Kozicnice 0:0, Szydłowianka Radomisk n 0:3 (0:1). Unia Maltowiec- Pilica Białobrzegi 0:3 (0: 1).,
Orzeł Wicrzbica- Polonia Dta 3:0
(l :0), Gcrtacb Drzewica - Procb
Pionk.i 2:1 (1:1), Plon GarbatkaPilica Warta 2:2 (1 :1).
t . z.-...... n 21 u-u
z. 0ru1
n 14 M-t'
3. RMHIIakO 17 l.3 ......,,
• • Pltica N.M. " 13 u-••
5. Ptedl
' ' 21 le-14
6. P1H
11 IJI H-31
1. Pllic:a a.
n n n-21
a.~

111,31- 19

~- -171411-le

II. PIIic:a w.

n u

18-loł

12•...._.

n n n-31
111114- D

14.Móewsu

11 Jl 14-U

11.\Wa

u.Gataa

n u n-u

IIIQ/łJ. tfwłdethd:ydl.

mwmowal9'dll
uulJttottych khlbów ZMitula s~t na

lcntwtdzl łlpłU/ku.

Zotlrbl~ SoslloM«:

rozwlązafo stł«X hok<Jową.

G6ntlk

Wal bn;ych sekqfpflkt nobltJ, a tak:kh
przykioddw było liiDallit wlf'ad. lok
bfdrle w tym rob'! Wiadomo }flJ. że

ttSw, uzwodlłikówtyje•poaJ~d•~

tmid, :u irrladowmdą lwd:l eonu
m•iflpotrzebtrydt. Xabtyklo IW0/4 ą-
zyslmthl~swqjłirodrifO'rwltfUII Z

d:itdainold4 sport ~JW~& •leVUI tbisiąj
.dnia ui fOdsiff!~ •k wi~ co at'ka p
jłltro,ilf~m~llki"DDLJqdMflO:aplafW"
wałlłiJ przyuioJł. Mnolq sifWifC kOił·
fll/dy, kł6tttlt, .,_"IlU)', paii~UOZU..

mJala•~.UJfllll/ast~1łlll

:naalłl•

d(i(f. W pf'Q)dde /Nidinu.
prurhtuwiOff)'mStjmqwlpfU% n.qdla·

ff/dl

fel(lllrozstrzypifda.Zaay~~aobowłq

'"' Olsuwsldąo u l of011o w:ro.rt ..,...
d4tlc4w-wstOS'IUikudorokvmi•IDMgo

lJ"'IVt UJ,Jłlda dominD - }ttl110 alwpltwo
podfłiG UJ 10bą lłiJZtgme: )«lm rtlt:o-

-naStim. Smal i XSJncftartthądOt

pon~lłif.Ć

wystf111414

pełne

emorJI

aJp(UitJc.,-datk6w!Sa

/JM1Vfl bok ]1fJWOdwJe lllWI"f a»''ZZ
rrobtJdszydlr,Juwist.asw4jpoa!lflek

szkolnlawo .."We o .ł1JWOC.. OŚWWito

lliOI'qOM~S)«/lłłf/~ 

Jlproc., odrmnf:drowłao24pfTIC..:d
•lnlltłU'f/fqcf114/~do66proe.
OrJIIIc:UJ to, lt ,.. łf osuuniq flzWzi~

braJatpieti(f/zy.

uroJ.łJI"(JL,

Otowjftb(yrrtwkhlb6włodtotb:i«J
.bwatw " pUbln;y,boUJnqdlłk~

vu-

miJitł'.~~ou.

lfm.M~-II'ifcc:o~łeiOIJka
bltwrtl~ l sport Ułahzz/yJI,_
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Nąjwięcej dłużników w ŚSM i "Domatone"

Lokatorzy do sądu,
komornicy po czynsze
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s.-. lłeJenfti'O w ~kadi WJił1wa

ldlblet .,..".wyteao•,Jdl pna ~ .alea:ku.ICiwe nol• aloUea. Poricl- -.:ałut ..ą~Knie ~
Do

U.wa..W..w~relnloleh

tdidt JIII)'Jie66w. Aktualnie
sa.w.- sm
plOWidzi 30 spraw ze swoimi

• w~ 04lb:W
I'J';)'IIltala ,.PAX" w Ilelc:ld, ul.

---..,....._l
Równa 18

oałasza

człontaml,

XIX lllllbn

w dziedzinie: rze:tby w drewnie, ceramiki. kowalstwa i malarstwa.
Szczeaółowe informacje pod nr,
tel. 66-22-95.

-----1
+ OU

a drusie tyle ma jut w

40 .,... ~
. . . . . . w aWectJ- hutale ~
planie.

~ Sidakllłd&OMJ

Błhb

~- Natomiast Spółdzielnia,.Boc;ianek"niebotybsi~

wa

z tym problemem na wi~k.s:q ska-

,.la.U", ul. M. Konopnict.iej S ~ ząisy u

Ił:- W zeszłym roku w qdzie znalazło się: ll.:ilkanakie spraw, w b~

-lnfonnxje, .... ]l-20-15.

- .. s.......__...

•

w~

o.. &ałbuJ za-

pruza codziennie od 12 do 16 na
,.,....utatnkqj.-ydl ~ze
zbiorów bibliotecznych (sala nr
III).

+Oli ..Po&oaeztt, ul. Pocieszoatasza apby .. uakę JIY
na pUlltle l akordeonie. Informacje pod nr. tel. 27-874.
ka 17

--

ącym tylko lny. Około 600 ~
NC2Ilie ~ ft%WUia ..

~-

Z zentego roku

pozostały do pruprowadunia
202 sprawy, w tym roku jest łeb
jut72.

...........

Informacje i zapisy w klubie, teL

66-3S-Ił.

r

+lldeda Szteb ~da
,.5armal" zapruza izJewczęta l
c:llle,riw, ,..U.I,.Mw•~

& __.._,_

si~ w

ZIWcia

odbywaA

sali Spccjalnqo

Ośrodka

Sztolno-Wycbowawczcgo,

ul.

Wanzawska96wśrodyogodz.l7

i czwattłi o godz.. 18.30.
(A.S.)

jonowego w chwili. gdy oWe si~
te lokator nie płaci czynszu przez
3 doS miesię:cy. Spółdzielnia na osM spraw~ wygrywa bezspornie.
Problem zaczyna się: w momencie
ewentualnej e12ekucji kwoty za.
dłutcnia przez kornomi.ta.
Ktoniepłaci?~onagminni
dłutnicy to rod.ziny patologiczne,
u których komornik nie ma czeao
szuUć. Biedni. ale solidni zwraca-M o doflDllll50Wllcie w ramach
pomocy socjalnej. Część dłut·
nitów to osoby roztargnione, któ·
re. wpi&CI\M pieniądze po otrzymaniu qdoweao wezwania. Są i tacy,
którzy w płaceniu .na ostatnią mi-

si"

lionowe odsetki od kredytów
mieszkaniowycb, Odselki nie są
obj~te tadnym z rodz.l,jów dofi·
nansowania. lcb spłata mote b)t
jedynie rozłotona na raty, mQM
tet ulept kapitalizacji. Aktualny
dłual350 rodzin w .Domatorze"
opiewa na sum~ 1898 mlnzłotycb.
W tym roku qdowe wezwania o<nymało 26 rodzin po S mlesio·
cacbniepłacc:niaaynszuiodsetek.

Czy warto nie płacić czynszu?

z

W"włomo, te spółdziehiia
iatsądowej potyczki wychodzi

dej

zwyci~o. Dłu.!nikmlW ure.aulozaJCJły czyn.s1 z odJctkami lA

vnt

zwłok~

oraz koszty qdowe
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Bl\i4ce obecnie kiltuJet tysię:cy. A
jeśli nie,

powinien spodziewać si~
komomikainatojutniema rady.

Dla szkól

nut~" upatrują przyjemność.

-~:; Duńczycy w Kielcach
• h:y ul. Jąf~llcNłslcit:J, 11ftdtl/tko

.Aott:=

;:.=:-~o:

(ylfl łTą/obnu~ sP«jallllt by t.o liikomu
lll~pntnbld:uJto.

lf/yby IWwy:ttąfpz

itlbn~luHutl'llkqllłruty.StffiU4
-swot••ltlolrkmlłlllty//u)~
1116w,alti/Nrt!ld~aur1L

· ~-p/lllłklfliUtG,a/t

tfvN .a/a Zllflllll pnn

lddcz.tDł łllltłl

Dolłllllłi&wkll. z JWW•oid4 :oslllla UJI'fl!llłkl-fNUl. d~. /111~
btoftlą. Dlock po kould, rwłasza,o te-

nu. f41dnu:zjat7J-bkintdoiłap
O'"' tdt lpo.rób pruJJi t~~cht# (lu~ dlodaiby cr:yJtą) llopq do tiOWIU.
(A.S.)

ubiegłym

tygodniu uczniowie l LO im Stefana Zeromskiego
w IGelcach mieli o~ę: sośd tolegów z U klasy colłq;eu w nowym, siostrzanym mieście Kielce
- Henin& w Danii. 27-osobowa
grupa młodziety, po twiedzeniu
Kn..kowa i Wieliczki~ cały
dzielt w naszym mieście pod opieą mlodzie1y z liceum. Gościli tet
W

alb:Wu w

uJędM:b
Mft1Wb6.pd. kv.rałaóca lewanyskiep ... lbkd lliorMłydl NU

Spółdzielnie
mies:zb.niowe
zwra~lł się: o pomoc do S4du Re-

Nieco inaczej przedstawia li~
sytuacja w Spółdz.ielni "Domator'", której członkowie płacą mi·

LohtDn;,p

Bajka ekologiczna

+ tollłl NaDCQ'dda, ul. Okrze i 9

apru:111 . .

C'O . . .

a-

--·-11'1--..
---et

~Krui.A9~

kilka godzin w domacb uczniów
U II o profilu klasycznym. Jeśli
wierz}Ć łeb pierwszym, gorącym
wypowiedziom, zabrali z sob4
wraż-enia rado&ci i otwartości młodych kielcz.an, gołeinności L.
dobrej majorności,Kzyb angielskieso. Jesieni4 spodziewamy się:
zaproszenia od kolesOw- z Danii.
(MaR)

Wśrod~ o godz. lO i 12 w Mło
dzicłowym Centrum Kultury w

Kielcach ~dz.ie wystawiona bll,jka
e kolOliczna dla dzieci w wieku 6lOiatpL"O dwóch takich, te szkoda gadać•. WYJt4pi.ą:z.nanl aktorzy
scen krakowskich. Motliwe są na·
stwoe spektakle. Bilety motna
zamawiX osobiście lub pod nrtel
473-łO.

(Ca)

Amatorzy
Wiedza o ochronie fotografii
środowiska
WycbW Odaroay SI'OIIIowlsb

ZWTWPwysyła obecniedoszkól

Urzęda Wojew6łbtlea:o wKiekMłl

oferty w tych sprawach i oczekuje
z ichstrony na kontaktywcelu uzgodnienia szcua6ł6wtych przed·

pttebzałostabl.lo irndfd

lirwasowe
WojewódJ:kiema "{owaIVIł"n Włe4Q" Powsz.ecltaej • celu
prondze.ala e4ukac;ll ekoiopttaej
włr6d mlodziefr Rkolaej.
~

Dysponując

środkami
TWP proponuje szkołom działal
notć odczytowo-spoiłaniową na

tymi

te tematy oraz wycieczki dla klas
biologiczno-chemicznych liceów

016lnoks:ztałących związane z
problematyką ochrony przyrody.

na start

się:wzię:t.

Adres ZW 1WP: Klelte., ul Moaiuszld 18, tel. 4&3-50 1465-71. Z
tej oferty szkoły, nauczyciele, a
przede wszyst.kim uczniowie powinni sł.orzys~. bo wiedzy o
ochronie środowiska i przyrody
nigdy za wiele, a w dodatku w tym
przypadłu nic ona nie kosztuje.
(IW)

Miasto musi zarabiać

Podwójna stawka

Kulturalny doping

__
_
__
,.J--·--

"Młodzi z pasją"
Bardzo populamy ..Wród mło
dzietya:zt6łłre.dnich konkurs ,.A-

sy z naszej klasy" zmienił swo,M
nazw~. Obecnie pn.caJ4d dorobtu szkół ponadpodstawowych odbywa się; pod bute.dl.: .Młodzi z

'
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...........
·----·IDei~--

Orpnizatorami teaorocz.nego
prze&l4du q: Woje:wUzfd Do•
hitary la. J.~ w K&deodl, Ołwiaty l Wy-

.......... -.SioniAa"l

...;.,..........,."'

a:k61 ~się H ko6ca kwldllbl

br-.•~łlaal,.c.Ja9Z•,ae
wWdue • l tlekMę ....
Szkoły ~ motliwo6ć sto-

_............,..•Stnlo-Nie ob".dęba_..y.1ni4U kodWa Rałylię opłatyepelnrowue pn:e&,.zetbtawłde.. Pmdsłę

rzystania w trakcie przyaotowań
do prezentacji z fachoweao doradztwa instruttorów-specjalistów WDK i rejonowych domów

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

, ...... w.............. _..

................ "Przooole .....
mdłe.,

W mrutek.aatarpwisbtprzyal. Zbo~ w llełcadl, i6oalo 4oą~

ru.owe łU telewb;yju -

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

...... .,KoU:a:n •lnllbu-ably ...
płq". które ~ punktowane w
skali 1-S. W turnieju liczy li~ jednak przede wsąstłim wspaniała,
wspólna zabawa, a nie liczba zdobytych punktów.
D. M.

biontwa Utlq lomualayda.
Czytelnik, który zadzwonił do
redakcji. zbulwersowany był tym,
muszą płacE. dwa
razy. NaJpierw przed brml4 prac:ownikowi PUK, dalej właścicie
lowi placu - firmie ,.Do-centA".
Kupcypróbowali ignorować opła
ty dla miasta, płacąc: jedynie pra·
oownikom wytej wspomnianej
fumy.
Opłaty pobierane przez .Docenta" naliczane ą :z: tytułu dzier·
ta wy miejsca na placu i infrastruktury (ałwieUenie, utnymanie,
itd.). Wynos:7.4 ode przykładowo:
za samoc:bód cię:tarowy 50 tyS., za

te handluj4C)'

dostawczy o ładowności do l t 30
tys. zł, za stały punkt spnedaty,
od którqo nie płacony jest poda•
tek od rtieruchomoki -30 tys. zł.
Opłaty te pobierane q oodzien·
nie. Sąd w takim razie dodatkowe opłaty dla miasta? Uchwal4
228/92z20matca RadaMiejska ustaliła dzienne stawki za handlowanie na wyznaczonych taraowiskach. Od l kwietnia na placach ta·
rządz.anycb przez miasto (są to
targowiska przy ulicach Piekoszowskiej, Gwardii Ludowej, Boduntyństiej l blaznej) pobiera
sił" dwie opłaty. Pierwsza to nic in-

negoja.k podatek za handlowanie,
druga to opłatA za korzystanie z urządzeó i terenu. l właśnie ta
pierwsza opłata była egzekwowana na targowisku przy Zbotowej.

Miasto musi zarabiać. Handlujący

te!, ale ponieważ powszechnie
wiadomo, te klientów coraz
mniej, dodatkowe opłaty jeucu
powi~~ ich straty i rozaoryczenie. Dla niektórych pew-nym
pocieszeniem ~e mote informacja, te zmniejszeniu ulegnie
codzienna opłata za stałe punkty
sprz.edaty typu _toszalin•. Po
podpisaniu uchwały wynosC ona
~e

20 tyS.

zł. Opłalt'

wgow4

za handel z przyczep campin&owycb zmniejszooo do 25

tysi~.

J.M.

.,

l

