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Przedstawiciele "Sieci" w Belwederze

Spreparowana
kompromitacja
Pruydent RP Lecll Wałęsa pociczaJ w~o spotb.D..ła z przeisUwkłdaatl ~weao PorozumJenbi Ko~Zakłaclowycb NSZZ,.SOUdaroośt" "Slee' oru rtprue.ntantamł Ullli W'btsnołd PruGnkzej .Uanil
tloll:umHtty Mlnl:stershrl Spnnriedllwołd dotycqce prepuowula pnu
byłą S B ~~h skomproraltowal10 materia16w popaa m.bl. moatai
rozmowy prezydeata z bn~telll.
Prezydent wyjaśnił, te chciał w
ten spotób uzmysłowić ,jak łatwo
bylo przygotowywać teao typu
materialy . .,Cała Polska dyskutuje
na temat agentów- watny temat,
tneba do końca wyjaśnić - ale to
nie jest jedyny temat, którym
Polska powinna si~ zajmować• powiedział prezydent, dodają,c i1
ma nadzieJ~. te podczas spotkania
z przedstawicielami .,Sieci" oraz
Unii Własności Pracowniczej ~
dą omawiane n~wat:niejsze problemy kraju, przede wszystkim 105pod.a.rcze. ,.Jeśli nic ułotymy hie-

rarchii ważności spraw, to bardzo
się obawiam, te knj ~dzie si~ co-

ru bardziej

pogrążał,

coraz bar-

dziej schodził na margines, i te finał motc b)t bardzo niebezpieczny'" -mówił prezydent.
Wypowiadającsi~ na temat wyd.arzcń w Polsce, Lech Wał~ powiedział m.in . ., W ostatnim momencie udało si~ zatny~
nieodpowiedzialnych
ludzi,
nieodpowiedzialne działania. To
nie znaczy, 1e nic ~d~ konsekwentnicd4fyldowyjaśnicnia tych
spraw" - powiedział prezydent.

Jestem na liście agentów
l.awłdelamł l 00 takładowych orpnb:acjl ośwladayla, tJejfj n..azwłsko

PoNidstuwokalistów%20kr~wu·
czcstniczywro~tymwczo~w

FllharmoDii Narodowq w Wanzawie 1

Konkurs moniuszkowski
Miedzynarodowym Konkursie im. St.lruslawa MonNszt.l. Zttosiło się pon.ld
:ZOOtaodydatów.Poweryfibc;jip~

lO 106q:JORCń. N.licmicj reprezentowanajest na liście uczestników Połst.a
(43 nazwiska) i R~ (24).

dzledfCY<:h w Poloc:e )oot zemkni\IIYCI> pmod IOOzicami.
Na l(jele«zyinie wszystkie
szpitale byłyby szeroko otwarte
dla opiekunów, upewniaj• leka·
rze, &dyby leczenie małych pacjentów odbywało si~ w bardziej
komfonowych warunkach. W
Sąhała

Drledęqm

w

Kłf:bdl

mamy moat~ dyturoWIĆ przy swo-

lchdzieciachjcdynicnacltirui'Jii i
Oddziale
Obserwacyjno-DiagnOSiycznym, adzieprzygotowano
pokój, w którym mogą wspólnie
przebywać. Odwiedziny q mo:ł.li
we k.atdeao dnia o doaodnej per
rz.e. Jeśli zachodri tab potrzeba,
ordyo.ator zezwala nawet na cało
dobowydyturprzyłóftu. Nie ma
jednak lak::iej motliwoki na Oddziale Nicmowlrom-adyby przy
Wdym z 6 dzieci usiedli rodzice,
poaorszyloby to znacznic warunki leczenia. Jedynie matki karmią
ce ~ tu wst4'p o kaf.dcj porze.
Dla tych dojctdiającycb powi-

"Słowo Ludu"
w Grójcu
Dzlł,

11 bm. w grójeo-

klm Centrum

Kułtury

R•

gionolne) (budyneł< kino)
przy ut. PMaudsldego 1, ~

i:ecie Państwo spotkać się
z dziennikarzami .Słowa
Ludu", by ..-..,.t swoje

Spychalska:

Pruwodal~ OP'LZ. Ewa
Spydtałsk.a n..a iPOikanlu z pn.edJ-

ploczeol-.. Choć u - o zaldadach oplold zdrowotnej z poldziemlka 1991 r. gwaroniuje
~wozpilalu prewodooplold pl~naj przezbll~oeol>f,wleleoddzlolów

lipruJe u liłde b. wą6łpr.cowDlluS-w UB l SB. "Nie jestem zała~~~ana, bo tenn:ystwo a.a tej Uśde
jest mamlenltc"- powiedziała.

._tneienla, .,.
pinie, porozm.owiać o tym,
co dla was waine. Czynny
...... telefon 2:HI6. Zapraaamy w godzinM:h 10 14.

Za mało magistrów przy teczkach
s,M.-.I7~b.W>*ła-

u,imowanosi~matcrialami,napods-

hl

Silłliłw G.błlld11 Miałstra Spraw
Wenętrmydi 9 es6b llitlllalt wył-

tawle

uepwytsmkeaia,rejestslllfHC2MZ
at.ta.l ~ .. astawy t...

JityrrJOWiłos~ wykształcmie.m wytszym, 5 - średnim ~lnokszlałą-

nę4dtMSW-,.Womowutwttmll

•WJ~b:l.ale,..._,.MSW.Nal7pra-

cownik6w wydrialu studiów, Jdrie

k1hrych oprKOwano listę:
domnłcmanych1Ff116wUBiS8,81c-

cym.~ tał -średnim

zawodowym.

W"!fl:szo6ćzattudnionychwtymwy-

Pierwszy seans dyrektora

Wojewoda klelecld Jóu! Płosll:ollb oraz pru:,-denl Kielc Robert RzepU podplsaU woo~ umowę w spnnńe
wspólnqo orpllłzowubi Pdstwowqo Teałnl:lm. S.1eromsldego. Na dyrell:ton aaa.elnqo lartystya.nqo pl.• c6wkl potrolano Plotn Suunldqo, kl6ry dotytbctU kierowal Teatrem 38 w Krakowie.
W5półorpnizowanie

p

teatru polcna lym, :te wojewoda upewni

działalll<l6ć, a
JlllinaK.ielcponosić~ekoszty

dotacji budtelowej na
zwi~

z ckspW.tacJ4 i utn:yma-

niem pomieszczeń w nowym budynkuprzyui.Winnlckicj.
Nowy dyrektor powiedzlal wczor.,; cWennlbrzom. te ~watnicjSZłJ
dla oicao sprawą jest repenuar oraz
ludzie,ttón:y~wstanicaowyre
tyserow.ać. Uwata tct, te w tc.atnc
nicą watnc piazdy, ty l to cały zes-

pół aktorski. Do mo:Uiwoki aktorów
~e siC' Id !ltarał dopuowlt reper-

nw

O objf'(:iu stanotrista dyrekton tc.atru poza Krakowem myślaljutod kiltu
micsif'C)',poniewatzTc.a~mllzwit-

zanyjestod 181atiosi~wnimjut
wszystko, co byłO do OSL\&ni~a. Z.a·
mierza wiC'( spróbował sil NI oowym
tereoie.Cenir;!yscr611t',któnyumie.i4
pncmnt:r.attoramiitakkbbf'drieupruuł do Kielc. Z ~ zcspolu
Teatru im. S. 2.erumstieao spotkał siC'

,.5eans". Zdaniem P. Szaerakleao
teatr nie motCJif' tnit.ać do widza, ponie wat to widza obrah. Cbclalby wytworz.)'Ć lnobiun na teatr oryauWny,
ale komunikatywny, ttórynieodrz.u-

porupierwszy~przcdpołud·

dziennlbnom. te ruc

niem,niewidziałtctoat:ideckiejtce

nie od 1979 r. tadDqo spct:tatlu.
P. Suu:rski cbciałby orpni:r.owlt
w Kielcacb pnprcmicry polst:le i
jwiatowe. Nie odpowiada mu wiec:mc
~JUb&oie w Mrottu i R6tewiczu_ Z lu·
dzi ta.lnl Dljblimy jest mu Kan10r,
twórcaniezale:tnyibcUoml)tOmilowy, który WSZ)'Stko potr.rlł polwięd
dla sztuki.
Na otwatcic sezonu proponl.\ie Dljnowszy ut..Or Botusł.aWII Schaeffera

W Sąłtalu Mlcjsklm" OstntwCII d~ rYIOf)'stycznie przestrzega si~ zalecenia Instytutu Matki i
Driccka, by .dzJ~· był oddziałem zamk:ni~tym - wyjaśnia
ordyn810r l.Aqlaa WanllkbBopcb - zresztą konirOicny z
,.5anepidu•zwracają na to dutą uwag~. Tylko w wy;Atkowych przy.
padbc:b matki fDOM zostać na
noc przy dziecku, wjedneJ z 3 izoodlatek.. Dzieci starsze
wiedzają codziennie w wydzielonym pomieszczeniu, na te młod
sze, do 2 lat wolno popatrzeć
przezszy~.Jest tctpot6jdla ma·
tek karmilłcych. Zmiana tych za.
sad wymagałaby prubudowy od-

rodzjny

W ~ltaha R~onoWJ• • lto6·
lkłdl nie ma pruszk6d, by rodzice zostali na noc przy chorym
dziecku_ Sz,ilal Mldski w Standłowk:acłll tct nic zamyka drzwi
przed rodzicami. choć nie ma
motliw~ci przenocowanillch.
Psycholoaowtc: doliczyli s1~ 12
symptomów zaburzeń powstałych na lłe braku odWledzin dztect
w szp1talu. Widok matU za szyb4
jest dlł mal~ba szokiem, a kilku&Qdz.inn.a rozpacz po jej odejSciu
ultudnia adaptac.K. Ped.i.atrzy
zwraca,M jc:dn.ak uwag~ o.a to, te
forma kontaktu rodziców i cha~
ao małeao pacjenta. wymaga tndywidualneao podejścia - niektóre
matki potraf~ wspaniale współ
pracować z lekarzami i pael~&niar
kami na oddziale, są i takie., które
bardziej htsteryzu.M; od dzieci.

działu.

(llHU'S)

Morawiecki gra fair
Zbipiew Morawieell - wfaśd
dd l lyre:ktor Przc4slębiorsłwa
Budowluo-Usłupwqo

,.Ba-

doJDef• w Ilelatela ZMt.ał zwyc:lęz:q
koał;un;a

,.Buslaess falr Play

bd.a Pi". Podstawowym kryterium
oceny byl dla jury, przrzns.ilłceao
n~. W)'W)II:i poziom etyCZny
w prowadzeniu interesów. Cus
poWe, czy oplaci .li~ ta ara fatt w

Annł"~qeJIU'Zio

przemyśle_.

ail:et Pntble.Sw Społecuydl ł
EtytJ Z.wodowej ~wtj Izby
Go.oodu<uj.
Do rywalizacji, ogłoszonej po
raz pierwszy, wystartOwało wiele:
firm z całej Polski, a kandydatów
rekomendowały regionalne izby
Jospodarcze. Rada Główna Staropolskiej Izby PrzemysiowoHandlowej wytypowala Z. Morawicctiego, dute szanse mial tet
lolll'ad :laa.ek z kieleckiej firmy
innowacyjno-wdroteniowcj .,Um-

Jesteśmy bardzo dumni z lej
nagrody- powiedział Ju.cm R.daktl ze Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Kielcach.
- .,Budomet" to solidna firma budowlana. ma teru ~ otrzymać mi~yn.arodowyznacz.ekja

koścl.,Sewill&9r, a jej szerto po
prostu porz.ądny człowiek .
,.Budomel" wygtal tet ubie&lo-

(.ars)

Rzqdzqq .,fzrotlu blok Ukwd f opozyo>jna Prurio Prozy odfayfy,

lt

łiJI'IIpQlfił ...,.bon:rq moiJHJ prowtJthK
przy *dll OJI6w. Wt wtordt u wtl-

cochTeiAwiwlłpąjalł·ilysltoslyollw~

sz.Oflt plokatami z ho.slttr~ .RabiĄ 1:mtla:yey lllt są OJiamJ". /cr:ltak Rabht
jnl

JU/cn

Opczyr:yj~ Panll hot:y.
pozostała tliwiu

Pania Praq 11it

a

~=~=:~~{:odynanaj- ~

Osty wlączone
do kampanii wyborczej
'«UJrqj pr:d sl«h1bą bloh Ubd w

~o::::.u:=.;.;:::::::::=- ~
",lóq. u tmOa VJ~Wilnąd-. H1boł.1

na......

dziale nic miała ułoóczonych 30 lat.

Piotr Szczerski: Teatr nie może miżać się do widza

środki finansowe w postaci stałej

nie n b)t hotel-ale nic ma. Nic ma
Le:t szans na zapewnienie Wde·
mu dziecku własnego boksu i us·
tawienie obok łólli matki.

Wałoryzal-ja

PIWO BECZKOWE

emerytur

w cenie 8.500 zł

We

wrześniu

przeprowadzona

~czę:ściowawałoryzacjanłj

nitszych emerytur i

n=nl

HURT

---26,111.--!7-22)

IIOSTAWA~MAm!RlN

(Szc:u:r6l;yu~tr. 1)

lhlliJ

PHP
oferąje:

całbywidowni IWOM hermctycznoici4-

WQjewoda Ptostonb powiedzlal
QrJanizowano

tonkuiSU NI stanowisto dyrektora
Teatru lm. S. Ze.romskiqo, a stonyslano z pnmeao rodl.l,iu PfUl.arJU oren. które toosuhowaDo m.in. :r. Mirustentwem Kuhury i Sztuki onz ZASP
Propotyąi było wiele, ale wł.adze
miasta i wqjcw6dztwa brały pod

u"'"

tylkote010by,ttóredxiał)'pod.i4ć~

prowadzenia teatru w oparciu o illnic.i4cyzcsp6ł.

- opakowania z tworzyw sztucznych
- art. dla gastronomii
Zapraszamy do punk!Ow sprzedaty hurtowej:

Kielce, ... 1ooo-lecla pp 25, w. 448-88
0strvw1ec, ul. Pol1111 84
w godz. 9-16. ~. - · - ..,.~.:.'::
_ ...

!""l

I:N!u•

-~ . . , oic

~

czynr

Tata

~JDneiJedn.atobułoDf,

te byt to

aa.a ducba

WlDDJ' At1b
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Śladem naszych publikacji

"Kierowca w sutannie"
W nawi4z,a.niu do artykułu red.

powoduĄ1eniejesteśmyskłonni

Grzegorza Kozery pl .Kierowca
w sutannie• opublikowaneao w
nr. 127 z dnia l czerwca 1992 r.
Wuzej pzely upn:ejmie proszę o
zamieszczenie naJlł:pu.kcego wy-

publicznie
osądzać uczestnika
wypadku jako przest~pcy przed
rozstnyg.ni~iem kwestiijego odpowiedzialności po przeprowadzeniu wszystkich niez~ny<:h
dowodów. Oświadczam natomiast, te ani Prokuratura Wojewódzka nie wywierała 1adnych
nacisków na nienagłaśnianie
właśnie tej sprawy, ani tet na: nas
niewywierano-z bliżej ni eokreś
lonej "góry"' - 1adnych nacisków
w tym przedmocie. Sfonnułowa
nia a:rtykulu o tych ,.naciskach•
uzyskane przez redaktora rzekomo ,.z wiarygodnych tródeł" są
wi~c całkowicie bezpodstawne.
Jc1eli natomiast wnioskuje on o
tym z odmowy udzielania mu informacji przez przedstawiciela policji w Jędrzejowie to winien wiedzieć, te za. ujawnienie bez zezwolenia: prokuratora informacji z
posl(:powania: przygotowawczego
grozi policjantowi odpowiedzia1no6ć dyscyplinarna lub nawet karna (art 255 k.k).

jaśnienia :

Prokuralura prowadząc postę
powanie przyaotowawc:r:e w Wdej sprawie jest zobowi.p..ana do
zachowania tąjemnicy postępo
wania kierując si~ przepisami kplr:
jak te1 ochrof14 dóbr osobistych
0!6b 1ym posl(:powaniem obję
tych, gdy1 celem tej fazy posl(:powania kamegojest właśnie ustalenie czy !jakie przestępstwo popeł
niono oraz kto jest jego sprawcą.
Ujawnienie więc na 1ym etapie
czynnałci dowodowych informacji o ustaleniach poczynionych w
toku post~powaniajestszkodliwe
ze wzg1~u na dobro wymiaru
sprawiedliwości oraz naruszanie
dóbr osobistych otób, których
czyny ~ przedmiotem postępo
wania. Olateao tetaeneralnie stoimy na stanowisku zachowania tajemnicy jJedztwa czemu dawaliś
my jut wyru przy o~i pn:edwczesnego .nagłaśniania• przez
p~ innych spraw. Tylko wi~ te
wza!~y tak1e w opisanej sprawie

Nacr.ełnikWydzlału

P05lę)owmia~o

..-..

.,rJmyM.Isztal

PntuntuyW*"6ohkl<j

Przepraszam, ale...

Fot. M. Klusek
!Mody czlowłekiJ9dzlł na przełaj przez tory kolejowe. Przeszedł mit<izy kolami stojącego
-"!gu,
Przeoodzil ~Niemal w - l m momencie, tużpned
nadieżd.!olłlc:ym -"!giom "zdJ,Oi" 110 kolejowi policjanci. Lożal na szynach.

potem-·

Ludzie na torach
Bezpo6rednio . na torach•
no-doRejonowejStocjl
KoiełoWei w Skariysku pracu1fl
c:ocłzt.nnłe 44 dru.i:yny konduktorskie, które obudUIJfl98 pocillgów l tylko 8 funkcjonartuszy
Siułby Ochrony Kolei, chronNI!·
cych ok. 2500 wagonów paeWOŻI!cych
towary
przez.
skartysld Wf%81.

Ubolewam, te po molmartykule o księdzu, który spowodował
$mlertelny wypadek (.Kierowca
wsutannJe•.SL •z t bm.}, parafian/e ze Skioniowa przestall dawał
ofiary na budowę kokiola - tak
przynajmniej twierdzi dziennikarz .Gt•-Piotriak. Ubolewam
tym bardzie/. te nazwa tej miejscowolei poJawHa się na skutek
mylnej Informacji, kt6tą otrzymałem. Nie moim celem było suoerowanle,lt proboszcz w Skroniowie urz4dza l/bac/e. Nic raJdego
nie napisałem, leCZ je$11 zostało
to odczytane w ten sposdb -

przepraszam l proboszcza. 1
parafian.
Nie tnOflfl natomiast zgodzit
s/f ze stwierdzeniem Plotra taka,
kt6ry w •Gazecie Lokalner (Był
wypadek ale... ~. 5 bm.) napfsaJ,
te .gros lnformacil. przeze mnie

podanych .jest n/eprawdzfwe".
Gros, czyllwiększ.~ Do błędne
go podania na~ miejscowold
przyznaję się, do Innych nekomyc/1 błęddw - nie. Prawd4 jest.
te 24maja o godz. 23wtączynie,
ksiądz potrącił .skodą" Jarosła

wa M., który zginę/ na miejscu.
Prawd4iest równłet,lt ksiądz był
pod niewielkim wpływem alkoholu, tak to przynajmniej wykazał
alkomat Mot.na to sprawdził w
}fdneiowsldei prokuratune (czy
P. tak to uczynił?).

A personalfa
księdza są następujące: Grzegorz waldemarK Nie wiem, pod
kt6tym imieniem znają go parafianie. Pełnego bnm/enia nazwislal
podałniemogłem ze względu na
prawo pn~sowe, które - mam
nadz/elf .! zna dobrze poinformowany red. tak.

GRZEGORZ KOZERA

Nagrodzono
przyrody

WBiurzeZarz.ądu Wojewódz- kiego LOP w Kielcach został rozstrzygni~ty ll.ollku.n ,.Przyroda

prac z kilkudziesięciu szkół podstawowych ijednego liceum ogólnokształącego.

Prace oceniane były w pi(lciu
grupach wiekowych. W grupie
wiekowej do lat 71 miejsce prz.yznano- bJe Jq~~a z Przeds:złola nr
39 w Kielcach.

Wgrupieod8do10latlm.iejsce
Fatyp ze SP w Węg-

zaj~a Aneta
leńcu.

Spośród

Gangsterzy l złodzieje
Trzech powatnych, zdawałoby
się, obywateli chciało dorobić
troch~ grosza, ale bez zbyt.niego
wysiłku. Do furmanki zaprzęgli

miłośników
Tw6j Prr,rladel". Nadesłano 1200

Sokiści
W wartowni Słutb Ochrony
Kolei w Skattysku pracuje tylko
40 pracowników, a potrzeba dwa
razy więcej - mówi komendant
skar1yskiej wartowni, Władysław
Misiowiec. - Teren roz.legły od:
Skadyska Kałcielneao do Końs-.
kich i od Zagnańska do Jas1rzębia.
T a t111.Sa 1elaznej drogi jest pod
ciągłym patrolem SOK. Ponadto
kilkadziesiąt kilomettów ro~u
dów, bocznicoraz~ątekstałyi
ruchomy PK.P. Sokiści mająjesz
c:z.edopomocycz.terypsy: obronne i tropiące. Pracy przybywa bo
na kolei grasuje coraz więcej band
i g.anaów kradnących bez mała
wszystko, co da się sprzedać .

dzieci w włeku 11 lal

nagrodzonoTomasa.StępalazSP

w Węr,leńcu, a w grupie od 12 do

1-4 łat l miejsce zdobyła 1AWz1u

BoranlecU z SP nr l w Końskich.
· Wśród na,jst.ars:zyeh ua.nK>w, powytej 141at,l miejscezajęła Aliela
Płet:n:,-k z SP w Chmielniku.
{rom)

konia, zaopatrzyli si ę w siekiery i
pojechali w pobli:te torów kolejowych relacji: Skartysko--K.ielce.
Wyczekali at się ściemni zupeł~
nie, przejadą pociągi i zabrali się
do pracy. Siekierami obcinali linki dlawikowe. Ale, 1e ten przypadek nie był odosobniony, bo na
PKP linki dławikowe ginęły zbyt
~o. więc sokiści wspólnie z
policjantami właśnie w tej okołicy
urządzili zasadz.kę. Sto,iący na
czatach obywatel sposttzeał wychodzących z ukrycia funkcjonariuszy, wskoczył na furkę i wiał,
co koń wyskoczy. Policjanci ruszyli w pości&- Po półtoraldlome
trowej posoni zost.al zatrzymany,
Szkoda mu było tylko konia- .bo
tak się zmordował"'. Pozostałycb

dwóch wygra.ialo sokistom siekierami, ale uznając, te nia ma to
większego sensu, złotyło broń.
Odzyskano linki dławikowe o
wanałci ok. 5 mln zl. Sprawcy oczekują wyroku.
WokolicyK.ryszkinatrasieBerezów -l..flczna jest tz.w. złodziej
ski trójkąt bennudzki. Tu akurat
pociąg pokonuje drogę na łuku.
W pewnym momencie, maszyniści nie widzą- co się dzieje z tyłu. Złodzieje blokuj fi semafor, ten
zapalaświaUoczerwone. Wystarczy kilka minut, by otworz)t
drzwi wagonu wiozącego węgiel,
a jut na ziemi znlljdzie się ao na-

wet lO ton. Właśnie w ten spogób
z tym, te pociu zatrzymał si~ na
dłutej, skradziono saletrę amonową- nawózposzukiwany przez
rolników i stosunkowo drogi.
Trwało śledztwo, tmudne poszukiwania, bo sprawę utrudniał
fakt, 1e nikt nic nie widział. Okazało się, ternotorem napędowym
całego przedsięwzięcia był pracownik PKP. Część łupu- 32 wor·
ki saletry amonowej odzyskano,
ałedo rozprawysądowej nie doszło. Winny tego czynu przestęp
czeao popełni! samobójstwo.
Dzięki pomocy policjantów z
Blityna, Stąporkowa i Końskich
ujęto sprawców kradziety 35 km
linii telefonia.nej biegnącej obok
torów ze Skaltyska do Opoczna.
Z Magazynów Główoych PKP w
Skartysku gin9łr - wykonane z
ruijprzedniejszej miedzi, pantografy(e.Iementy łączące trakcję elektryczną z lokomotywą). Zło
dzieje wpadli. gdy przyjechali po
łup. Waność skradzionych oszacowano na ponad 23 mln zł.

Konduktorzy
i kontrolerzy
Mieszkaniec Radomia, pan
Franciszek był zapami~tałym mikolei. Mimo i:t dyscyplinarnie zwolniono ao z pracy
na 1elaznym sz.lak:u, ani m)ilał

łośnikiem

rozstawać się z pociągami. Dość
często przywdziewał kol~arsk.i

mundur, wsiadał w pierwszy, lepszy poci!Ul i ruszał w Polslr:t:. Przy
oka.7ji _słutbowych• przejazdów,
botak:trak:towałowezsjęcia,kon
trolował pasaitrom bilety, ob-

dzielał

mandatami gapowiczów.

Pieniądze zaś odprowadzał do
własnej kieszeni. Podczasjedoej z

talrich, ,.rutynowych" kontroli biletów na trasie: Skar:Łyslr:o - Koluszki, konduktor tego! pociąau
zapragnął
poznać
kontrolera.
Niestety, niezd.ątyl. Kontroler uciekł w czasie jazdy. Ale został
rozpoznany, oczelruje na orzeczenie sądu.
Naczelnik. ROS w Skartysk.u,
mgrint. Jerzy Przysoda przytacza
i inne fakty.- Mie.szk.IUącywoko
licy Jędrzejowa pan, jechał pocią·
giem pospiesznym. Chciał wysi~ tam, gdzie pospieszny się
nie zatrzymuje. Pociągnął h.amU·
lec bezpiecz.eóstwa, pociąg wyjąc
i piszcząc z.abamował, pan wysiadł i ... szukaj wiatru w polu.
Konduktor innego pospiesznego
poprosił pasa::Łeraook.azanie biletu. Ten zamiast biletu otworzył
drzwi pędzącego pociągu. Do tragedii nie doszło, bo pracownik
PKP był silniejszy ftzyc:znie od
pasatera.lnterweniowała policja.
~e sprawa w sądzie.
Konduktor, pani
Barbara
Sieczka 1wierdzi,1e plqą są pija-

ni pasaterowi e. Coraz częściej, w
pociągach kończy się libacje imieninowe lub okolia.nościowe.

Kibice i fani
Gdy przez stacj~ w Skarżysku
kibicami zdą
żąiącymi na jakiś wat.ny mecz pił
karski, trwa stan podniesionej gotował ci bojowej wszelkich slutb.
Zatrzymującego się tu pociągu
pilnliją sokiści z psami, policjanci
w zwiększonej obsadzie.
Niemniej i tak zdarz.ąjąsią wybryki. Podobnle ma się sprawa z fanami muzyki młodzietowej.
Na stacji Opoczno grupa mło
dych fanów rocka oczekiwała na
pociąg. Gdy tylko wtoczył się na
peron zaczęli szturmować wagony. Wchodzili mniej korzystlljącz
drzwi. Przy oka7ji niszczyli
wszyslko, co zawadzało drogę.
Kilku agresywnych zatrzymała
policja. Stant:li przed sądem. Nikt
nie przyZnał s i~ do winy, chocia1
straty przekroczyły 4 mln zł.
przeje:Łdta pociąg z

Samobójcy i ofiary
Wspomniany na początku wypadek samobójstwa nie skończył
się tragedią.- Tylko dzięki przytomności umysłu i odwagi funkcjonariuszy SOK - twierdzi komendant Władysław Misi owiec.Do niedawna jeszcze duto było
przypadków potrącenia, przejecbahia człowieka przez pociąg.
Obecnie, może ludzie ostrotniejsi, mo1e cenią tycie.
Z lamusa pamięci przytoczmy
dość 1artobliwy, choć ocie~ący
się o mak.abreskt: przypadek. Na
trasie ze Skattyska do Koluszek w
okolicy Wólki Plebańskiej, maszynista wyrzucał drótnikowi kilka brył węgla. Ten zaś po nocnej
słutbie ładował bryły do teczki
i zanosił do domu. Miał na dzicfi
opału.

Pewnego dnia drótnik wrócił
do domu, wyładował zawartość
teczki do skrzynki i uło1ył si~ do
snu. Obudził go przeraźliwy
krzyk rnał1onki, która zabierała
się do rozpalenia ognia. Wybiegł
do kuchni i ujrzał ton~ patrzącą
na bryłę węgla, a bryła .,patrzyła•
na kobiet~. Okazało się, te była to

głowa
człowieka.
Śledztwo
doprowadziło sprawę do finału,
chocia1 jednoznaa.nego wyjaś
nienia nie było. Podobno gdzieś
na torach pociuprzejechał czło
wieka, a pracownicy niezbyt gorliwie wykonali swe obowiązki.
Totet zamiast zebrać rozkawał
kowane ciało do worka, dla :t.artu
głowę nieboszczyka podnucili na
tender lokomotywy. Resztę jut
znamy. Niemniej, dró1nik jut
węgla do domu nie przynosi!.

MARIAN KLUSEK
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Uczba rozwodów zmniejsza się wprost
proporcjonalnie do wzrostu odległości od sądu

Wolność

za 20 milionów
Od 1 styC'IJiia 1991 r rozwodów udzielaJ~ wył~e sędzio
wie Sądu Wojewód:zklego. W ubiegłym roku wKielcach wydano
około 1300 orzeaeli. Rok temu,
kiedy rozwieśt się mo:ł:na było w
&tdzie R~onowym, na Kielecczyt.nie odnotowano ponad 2000
rozwodów.
S ędtla Mlchalia• LeiWtowlez
twierdzi, te na spade k liczby rozwodów ma po pierwsze utrud nicnie dostę p oości do sądu z powodu
zwiększenia odległości i problcmyz dojazd e m do województwa a
po dru gie - wzrost kosztów lZW.
wpisów wstępnych, które wynosząobecnicod 100 tys. do l mln zł
oraz. wpisów ostatecznych płaco..
'nych po uzyskaniu rozwi4nnia
małteństwa. lch v.-ysokość uzaletnionajest od stanu maj ątkowego
rozwodzących się osób. Nąjnita
sza opłata za rozwód wyniosła ostatnio w Kielcach kilk.asel tysięcy
złotych, nąjwy:tsza- 20 milionów.
Pojawiła się Id nowa grupa osób
na zasiłku dla bezrobotnych, starąiącasięorozwód po nąjnitszych
kosztach.
Najczęstsze przyczyny rozwodów nie zmieniąią się od lat. Kobiety zarzucąią mętczyznam

Kącik

nadufywanie a.lhk.oholu, męt
czytnikobietom-zdradę i niewywiązywanie się z obowiązków. W
ostatnich latach przewatają rozstania młodych malteństw urodzonych po 1960 r. Jako przyczyny podają one najczęściej niezgodność charakterów. Bywa,. te
mają dobre warunki tyciowe, wła
sne mieszkania i motl iwość
godziwej egzystencji ale nie po tra·
fią doj.ć ze sobą d o porozumienia
po kil ku wspólnie spędzonych la·
tach, a zdarza się te nawet po kilk u

chcąsięjeszcze wypowiadać . Jeśli
.czyniąc zadość

postulatom wysuwanym przezśrodowiska i osoby, które uznają nierozerwalna4ć
związku malteóskiego" projekt
zostanie przez Sejm uchwalony
pozostający w separacji maitonek
mote slrute<:znie u niemotliwić ułotenie sobie .tycia przez drugą
stronę.

(elza)

Działalność kombatancka

ZUS~elenolues wyl~c:znle

u podsuwie załwładcze.a!. ",.aH&O pru:z Urqd ds. Kombl.tut6w
l Os6h Repre!Qoaowanycla w WuJZI.wie.
Z kolei w myśl ustav.-y z 24
stycznia 1991 r. o kombatantach oraz. niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i
okresu powojennego (Dz.U. nr 17
z 4 marca 1991 r.). kombatantami
są osoby, "które brały udział w
wojnach, działaniach zbrojnych i
powstaniach narodowych, wchodząc wskład fonnacji wojskowych
lub organizacji walczących o suwerenna4ć i niepodległa4ć Rzeczypospolitej Polskiet.
Za dzialalna4ć kombatancką u-

znaje się:
-pełnienie służbywojskowej

w
Wojsku Polskim lub w polskich
formacjach wojskowych przy armiach sojuszniczych podczas
działań wojennych prowadzonych nawsz)'Sttieb frontach przez
państwo polskie:
- uczestniczenie w ramach

Czystsze wody * wyborny narybek * mięsiarze i kłusownicy

Z kijem na szczupca
Z dah. od załełk• po~ &odziumllfPiitrynćslę w polriert.dmłę wody. Sa'- o "tauaklej" rybie. Aby nie wnc:at do domu .,o kiju" ł siucUć
dodat6w•stylu .. ~lełmydlo l ręcml.k?,.- bid:ynu.opntCOWUJ IWO U·
ty rytuał, sprawdl.one trild, cudowne przynęty, taJne lowlsb. Hobby • przede1JIZ;Ystkim relUs -laki kontaktznatu~ uspobja 1Jaenrowycll casacla.
Na IOelec::cQ'blle jest ponad 20 tydęcy •ędkany zarejestroftDych "' Polskim Z.._ Wędbrsklm - organbacjl skupt.J~ cały prukrój spoleczdsnr. 1 prezydentem RP wł1cmle.

(1)

polskich formacji i organizacji
wojskowych w l wojnie światowej,
w powstaniach narodowych i wal·
kac h codzyskanie lub u lnymanie
terytoriów Rzeczypospolitej Polslciej,
- pełnienie służby w polskich
podziemnych formacjach i organizacjach, w tym działających w
ramach tych organizacji oddziałach partyZanckich w okresie wojny 1939 - 1945,
- pełnienie służby wojskowej w
armiach sojuszniczych, a takte w
sojuszniczych organizacjach ruchuoporuwokresie wojny 19391945. z v.-yjątki.em formacji Ludowego Komisariatu Spraw Wew·
n~ tnnych Związku Socjalistycznych
Republik
Radzicekich
(NKWD) orazinnych specj.alnych
fonnacji, które prowadziły d zia·
ł aln oś: przeciwko ludności polskiej,
- pełnienic służby w polskich
podziemnychformaCjach wojs kowych lub organizacjach niepodległościowych
na terytorium
państwa polskiego w jego granicacbsprzed l września 1939r.oraz
w granicach powojennych w okresie od wkroczenia armii Zwi4zk:u
Socjalistycznych Republik Ra·
dziecldch do końca 1956 r., jeteli
były to formacje lub organizacje
stawiąiąl;C sobie za cel niepodległatć i suwerenność Rzeczypospolitej,
- uczestniczenie w walkach z
oddziałami Ubaiń.skiej Powstań

czej Armii oraz. grupami Wehr·
wo1fu.

-

w-.._,.l[odb• ..,._.
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wymiary i okresy ochronne, prawdziwi wędkarze nuywąją mi ęsia
rzami.
Sze rzy si ę plqa kłusownictwa
- to jut nie oznaka zubotenia r::~.y
nied ostateczl:lej kontroli ale zwy.
rodnienia obycząiów. Kłusownicy
prądowi
dzi eń mordują l)'by

sie<:iowi,

itd. w biały
na tarle. nisz·

czą narybek. Tworzą gang.i~systt·

me m wczes nego ostrze gama, psa·
mi. Nieliczna Państwowa Strat
Rybacka pró buje te mu zaradzić,
ostatnio zanotowała kilka sukcesów. M.in. w kwietniu. w wyniku
nocnej zasadzki w Koby ł ni kach
{Nida) z pomocą myśliwych ujęto
9 kłusowników. W mąiu, podczas
tylko jednej interwencji w Połait·
cu zarekwirowano klusowmkom
kilkanaście wędek.. W obu przypadkach nie oby ł o się bez utycia
broni - suzalów ostrzegawczych...
Wędkarstwo szybko sta,ie się
pasją.. Wiele satysfakcji może dać
poznanie obyczajów poszczególo yc b gatunków ryb i biegłe opero-

miesiącac h.

Na temat przygotowywanego w
resorcie sprawiedliwości projektu
nowelizacji kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego, któ ry zakłada m.in
wprowadzenie separacji orzekanej przez sąd, jeżel i .między matt onkami nastąpi trwały i zu pełny
roz.klad potycia• ~dziowic nie

rencisty

W czasie U wojny światowej
działałem w partyzantce. Słysza
łem, te te lata zalicza się podwójnie do emerytury. Czy to prawda?
Kogo ZUS w:nąie z.a kombatanta,
a kogo nie? - pyta pan Antoni K.
ze Skartyska.
Zgodnie z ustawą z 17 paździer
nika 1991 r. o rewaloryzacji emeryturi rent, o zasadach ustalaniaemerytur i rent oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. nr 104 z
ISXI.1991 r., poz. 450), jtdynym.,
tzw. niesk.lad,kowym okresem zaliczanym podwójnie przy wtalaniu uprawnień emerytalno-rentowych są lata działalności kombatanckiej. Do wymiaru e.merytnJy
lata te zaliczane są pojedynczo.
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Początk\Q ący zadowalają się
nąiłatwiejszym
do złowienia,
ciągle głodnym, wrę:cz namolnym

krąpiem. Później przychodzi czas
na płocie, ukleje, karasie, karpie,

szczupaki (w gwarze szczupce), okonie, niezwykle płocbJiwe bolenie czy O&IOmne sumy (rcl:ord
Polski - 74 t g). Na Kielecczy.tnie
nie notowano ostatnio większych
okazów- jesienią ub. roku w Cedzynie złowiono szczupaka 9 kg.
Mo.te w tym roku będzie lepiej?czekamy na zgłoszenia.
Wędkarze , no i ryby, mogą
mieć powody do optymizmu, bowiem poprawia się: czysta4ć wód
(kryzys gospodarki). l cbocia.t nie
mamy ani metra rzeki z l klasą
czystości, ponad połowa jest tak
brudna, it nie mieści się w tadnej
klasie, to stan pozostałych wyrat.
nie się poprawił . W porównaniu z
rokiem ubiegłym długa4ć odcinkówzakwalifikowanych do klasy czystaści wzrosła z 88,5 do
223,3 km zaś n klasy - z 56,9 do
87,4 km (dane te nie obejmują
Wisły i Nidykl.- kłasyfiłowa
nych centralnie). Największą popraw~ zanotowano na Białej Nidzie, MierzawieiS~Iinie, tj. rzekach, gdziejeszcze na początku
lat 70występowały pstrągi. W mia·
rę czyste i chętnie odwiedzane są
zbiorniki wodne w Chańczy, Brodach llteckicb, Cedzynie, Sielpi,
Borkowi e. Na wczasy najlepsze są
jednakjezio ra mazurskie - wody l

trakcyjnym wędkarsko jazie m z
hodowli kicleckiego PZW. Stąd
pochodzi takte narybek suma,
którego jut druga partia trafila
do ... - tego nie motna jeszcze
zdradzić , gdyt ryba ta,. dopóki się
nie zaadaptujejest bezbronna wobec amatorów łatwego połowu .
Takich właśnie, którzy jadą nie na
ryby ale po ryby, bez względu na

wa nie fachov.-ymsprzę te m-lowić

motna m.in. na woblery, twiste ry,
rippery, nimfę, .czarną sieczkę•,
przepływankę
z monnyszk.ą,
wszelkiego rodząiu blachy, muchy i robaki. PZW organizuje zawody sportowe, także dla dzieci.
Sprzętu i literatury jest w sklepach
i na bazarach pod dostatldem.

K. KROGULEC

m

m

klasy czystości .
Ze ś rodtów uzyskanych z opłat
za wędkowanie (50 - 70 tys. zł
rocznie od osoby) PZW syste matycznie zarybia akweny- w u b. roku wpuszczono do 'N6d Kielecczyzny21 ,5 tony narybku wartości
ponad 500 mln zł. Ok. 70 proc.. to
karpie a ponadto karasie, amury i
in, Od d wóc h lat wpuszczany jest
pstrąg potoko wy, • w zamierzeniach jest jedna z nąipiękni ej
szycb dut ych ryb z rodziny łoso
siowatych-troć jeziorowa. Oferta
wzbogacona zostanie bardzo a-

"Liver'' apeluje

do ludzi dobrej woli
Rada

Sto~sze:nła
się

,.LIVER"
do 1J5ZYSł·

klth a go~~ •

udz:łe:le.Die

w Krakowie l'WJ'I,CII

pomoq7-Jellllt,j Mafcosl Wsze:lat,

którt,J tycie

mołlt ur.tonć

tyLko

pr:z;esu:z.ep '"ltrob:r, qlebn:;y a
Ceatni..ID lArowh Ddec:b w WU"IIIlwie, MtqosU. knłlftłlóe się do
przeszc:zepa"'troby.
MAŁ.GOSlA WSZELAK jest

jedną

z 250 dzieci w Polsce, bard:w ciętkochorycb na schorzenia
dróg żółciowych i wątroby. N~
starszeztycbdziecimalatl&,oajmłodsze 3 miesiące.
Większość tych dzieci wymaga

bardzo troskliwej opieki i jest w
stałym zagroteniu utraty tycia.
Mimotcjcsttooperacjaratu.M·
ca tycie nie motna lic%)ć na tadne

ulgi czy znitki. Transplantacja wą
troby kosztuje 50-300 tysięcy dolarów USA w zaletoości od krąju,
gdzie ten zabicazost&nie wykona-

ny.
w~ wa:ystkkh

ludzi dob-

reJ won- pomółde" ratowul• ł;r·

cb 7-1etDJt,j MataMI..
StowaQYJU:ale allostępała no-

je konto baakowe. Mola u ale
lloko.ynt ..,. w ~wbdl l
~PIO SA 0/Knkh .,.
.5.35078-7007.09-2701- J&-111&-

z..-......,....,. .

,.LIVER·- Maipsia Wsulak.
ta.IIIMifalallw,..wt:m,a.
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Śladem naszych publikagi
W

~

z wnieszczo114

ci"(tdn.9. VJ.J992r.)p~oza

mieszczenie
świadczenia :
W ,.Słowie

nast,PUJ4CCJO

o-

Ludu'" z dnia

9.VI.I992 r.

ukazał si~ ,.List do
.Solidarności- podpisany przez

Wolne
Związki
Zawodowe,
NSZZ Pracowników PKS, prze.
wodnicz.1łcego Rady Pracowniczej
(skądinąd byłego) w PPKS w Kielcach.
Wobec faktu, te list stawia nam
szereg zanut6w wyjaśniam:
l) Plaszczyz114 współpracy w
z.akladach pracy jest dla Zarządu
RegionuŚwi~tokrz:ystiego NSZZ
.Solidamatt• organizacja za.tła
dowa naszqo zwi4zku. Ceni4c
sobie wł8..Sf14 niezale!nałć , szanujemy nietaietnołć innych, ale
wobectego chcielibyśmy, aby i in·
ni zachowali ~ zasad~ wobec nas.
Wobec powytsz:ego nie odpowiadamy na listy innych związ.
ków zawodowych, jak równi et na
pisma dyrektorów załladu, gdyt
organizacją do tego uprawnioną
na szczeblu zakładu pracy jestjedynie Komisja Zakładowa NSZZ
.s•. Niniejsze oświadczenie traktujemy jako odpowiedi na publi·
kacj~ prasową.

Dziwi nas fakt., iż organizacje
związkowe, które są równie niezaletne jak nasza próbują interweniować w nasz.ą wewn~trzną działalność padwatając bezpodstaw-

nie tryb, w jakim przyjmujemy
własne uchwały, krytykując podejmowane przez nas tematy posiedzeń zarządu, a takie wsb.tującnamwjakisposóbpowinniśmy
współpracoWit z prtewodnicząą
Komisji Za.tładowej .

Z wymienionych wytej wzglydów dziwi nas równiet zaproszenie skierowane do przewodniczą
cego Zarządu Regionu NSZZ
.Solidamałć ".
2) Nieścisłości

jakie pojawiły
si~ w ,.Liście •." wynib,it równie!
z faktu, iż czytelnicy, a wi~ również i pracownicy PPKS, zostali
wprowadzeni w błąd przez red.
Biskupa - autora anylculu ,.Baza

niepokoju• (27 .V .92 r.).
Redaktor Biskup opisując tonnikt w kieleckim PPKS, przedstawił go jako najwatniej5ey punkt
obrad Zarządu Regionu w dn.
2S.V .br., a z treści artykułu motna
było wnott, te w obradach brała
udział przewodnicząca Komisji
Zakładowej PPKS. Fakty jednak
są zupełnie inne.
Dla informacji czytelników
dodam, iż podj"ta wówczas uchwała była wynikiem długouwa
lego konfliktu w PPKS Kielce, ale
równic! w Przedsi~biorstwach
Państwowych Komunikacji Samochodowej w innych miastach
naszego regionu.
3) Zarówno przewodniczący osobiście,jak i Zarząd Regionu, na
wniosek Komisji Zakładowej i na
zasadach przez siebie przyj~tych
zajmuje si~ PPKS w Kielcach.
Wiedzą o tym wszyscy członło
wie zwiltzku, Rada Pracownicza, a
taite dyrektor przedsi"biorstwa.
Wie o tym również Ministerstwo
Transpanu w osobie p. ministra
Uberadzłiego, który po ostatnich
rozmowach prowadzonych w ministerstwie, dostrzegąjąc narastanie konfliktu, postanowił w ciągu
kilku dni zbad.: spraw~ i podjąć
ostateczne dec~e.
List został opatrzony anonimowym komentarzem: "Region nie
odpowiedział na list, nikt nie przy·
szedł do PKS w Kielcach".
Domyślam si~. it: autorkomentarui mial na myśli przedstawicie·
la Zarządu Regionu Świ~toknys
kie&o NSZZ ,.Solidarność". Ponieważ niejest prawdą. te przedstawiciele ZR nie byli w PPKS w
Kielcach podąi~. te np. w dn.
l4.V.l992 r. w przedsi~biorstwie
tym przebywał wiceprzewodniczący ZR Knys:ztofGnesik.
Co si~ :z.tś tyczy drugiej cześci
cytowane&o komentarza. to informu,K, it zamieszczony przez redakcj~ list ni&dy do nas nie nad·
szedł, a z zasady nie odpowiadamy na nie nadesłane listy.

Rzecznikprasowy

ZRSwiętoklzy:skiegoNSl.Z..S"

MARIOLA WARMUZEK

Rozdwojenie?
Dyrektor jednej ze szkól w
Dziw bierze -jak motna w tym
gmJnleSmyk6wtaksobie upodosamym czasie dyrektorawat
bal Końskie, te uczestniczy we szkole (co prawda podstawoweJ.
wszysUdch posiedzeniacli Rady ~ ale jednak szkole) l godzinami
MiejskieJ. P61nle/ sprawozdania
przysłUChiwaćsię obradOm ciała
zobraddrukujewjednejzkielecldch gazet

Słowo

samonądowego.

Czytby roz-

dwojenie osoby?

Czytelników

Dobijanie MPK
Radomskie MPK ledwie dyszy.
Wyslutony tabor niep~dko bęl
dzie za5l4piony nowym. Pensje
kierowców - skromniutkie. l ~
dzie tak dopóty - mówi dyrektor
MPK, Jan Kopycłi -dopóki firma
~dzie nadal na gamuszku miasta.
To znaczy jeśli w daszym ciągu
obowiązy~ będzie taki system
finansowania komunikacji miejskiej w Polsce.
W tej chwili komunikacja miejska w kraju utrzymuje si~ ze
sprzcdaty biletów, z dotacji gmin
oraz wpływów z budtetu centralne&o. Pieniądu ze spnedatybiletów pokrywaj4 jednak tylło 50
procent kosztów eksploatacyjnych. Dotacje z gmin ks:ztałtu.M
si~ w krąiu od 20 at do 90 proc.
kosztów eksploatacyjnych i mają
wystarczyć na po'lr"slałą rótnicę:.
W niektórych gminach stanowią
wi~ powatną cz~ ich dochodów. W Polsc:e- jak zaznacza dyr.
Kopycki - nie istnieją przeciet
specjalne podatki celowe, z których motna by finansować komunikacj~miejskł-

Do roku 1990 tabor przezna·
czony dla przedsi~biorstw MPK
kupowany był najpierw w całości,
potemjut tylko w części z budte.
tu centralnego. Przedsiębiorstwa
zwracały do Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej 30
proc. wartości otrzymanych autobusów. Od roku 1991 cały tabor
kupowany jest przez MPK ze
środków własnych i z przyznanych przez gminy. Wszystkie nie
wystarczą na zakup nowych autobusów,co powoduje stanenie si~
zasobów MPK, a tym samym pogarszanie ich stanu technicznego.
Boidnie odczuw~ to i kierowcy,
i pasa1crowie, kursujący wysłuto
nyrni .jedynt.ą•, "czwórą~ czy
_.siódemką".

Ustawa o samorządzie terytorialnym naJotyła na rady gmin
Jednym z nąjwi~kszycb kłopo
tów gospodarczych jest obecnie
gwałtownie pogarsząjąca si~ wypłacalność

ze spłatą

naletności.
Najcześciej
przedsi~biorstWa

nie płacą składek ZUS, podatków
oraz naletności innym przcdsi~
biorstwom państwowym. W normalnej sytuacji przedsi~biorstwo,
które jest niewyplacalne, powinno upaść . Tak, ale w normalnej sytuacji takich przedsi~biorstw jest
S, no przy dutym kryzysie 10, ale
ni&dY 80 proc. Oczywiściewina Ie.
ty po stronie tych, którzy nie zdecydowali si~ na zamknięcie nąi~
gorszych zakładów wtedy gdy bylo ich mało . Wiadomo, te jeśli nie
eliminuje si~ chorych komórek ze
zdrowej tkanki, to chorobaszybko
obejmujecałałć .

Za

łybyćpoddanewn;ystkiedru:wano

(~e~ndumpofakcie). co wlainle
miało być wyrazem spoleczn(} woli
( ... )Jakoipn.edrozpoczfdem.wit:r
stnnt;jobdnki" niklozgodfi M(YfO·
Unie .woWnie zabiegał(...) Drzewa kaln::zono od rutatnitj dekady
lutego do pierwntj dtkady kwitt~
nla br.• a .zabezpiec:unla"zac:ąto
dokOf!YWaĆ 18 kwietnia, w a:ttry
dni po prruowtj publikm;ii (. ..)Mój
apel o. wirjf lokalną· zt strony HYdzilllu Odrrowy ~rodowiska UW w
KitlaJchpozostal be «ha. Czyżby
jego procownicy nie czytali .Słowa
Ludu•t

tuied/11 plac Wolnoid. Zoa:rto na.,.·iHmć do"fY mimlaJiu:6wi prosić
idt o zlażtnit podpisów na ll.kk

JAN ST. STEFANIAX
STJfP()IUÓW

ntjdn.Nikntwów,zgodnitzwolą

miazkaAców·. Tymaasem moja
publikaria w t(/ sprawie wstn.ymal a kom11nalnt zakłlq na pozostal e
pn.y tyd11 drzewa. Wed/111 opinii
prucDWniiWw, dokonl$it;ydl .ohdnki~ 140 rodzqju zabiąowi mla-

przedsi~biorstw

państwowych.Jakdonosz.ąstatyS·
tyki tylko około 20 proc. przedsię
biorstw państwowych nie zale&a

niewypłacalność przedsi~

biorstw

Jeszcze raz "Siekierezada w Stqporlcowie"
• Pismo dy~ktoro Zokladu Gospodariel Komuna/n(} l M luzkanitr
wd
w Stqporlrowie
(.SL •
21.1'.1991) można by zostawić bez
komentan.a. Wynika z niego bowiem, fe .Nit dokonano tadn(}
zbrodni, a jedynit obcirJki wiosen-

NUMER 136

Izba woła o ratunek

Ust do "Solidarności"
publib.c.M ,.List do ,.Solidamaś

LUDU

państwowych

odpowie-

obowiązek przej~a w całości
sprawzwiązanych z utnymaniem
komunikacji miejskiej na terenie
swojej działalności. Równaczdnie zaprzestano dofinansowywania komunikacji t budietu centralnego. Doświadczenia z roku
1991 wykazały, te wydatki na
MPK stanowią tak dute obciąte
nie dla budietów gminnych wielu
miast, te władze gmin nie są w stanie utrzymać komunikacji miejskiej na poziomie recjonalnym i
potądanym ze społecznego punktu widzenia. Dotyczy to zwłaszcza
wielkich aglomeracji, ale i mniej-

su

ośrodki mogłyby powiedzieł

coś na ten temat. W tej sytuacji
gminy dątą do ograniczenia wydatków kosztem pogorszenia obsługi komunikacyjnej lub wydat·
ne&o podniesienia cen biletów.
MPK ma wi~ bardzo silnie ograniczoną samodzielność finansową. Z jednej strony- dotowanie z
kiesy gminy ma bardzo cz~sto
charakter uznaniowy, a wieikatt
przyznanej dotacji nie pokrywa
kosztów eksploatacji, z drugiej znacznym obciąteniem są przewozy osób z uprawnieniami do
przejazdów bezpłatnych i ulgowych. Koszty ponoszone przez
MPK z te&o tytułu nie są zaś refinansowane przez resorty lub budtet centralny (w rozwiniętych
krajach europejskich ulgi pokrywane są dotacjami). W tej sytuacji
przedsta'ffkiele MPK w~u uma·
li, 1E naleb' jak a~sz:ybdej powstrzymał upadek miejsklej komu·
niJw:il. Wymaga to jednak aiezwtocmeco ro~ problemu
jej fuwtsowula, peprzez.ustawowe
wprowadzenie stałego systemu dopływu irodków llnaasowydl do
bu!UEł6w ptiaayda, z celowym
pn..emacreaiem p~ dla
MPil Zojęła ... tym Go<pocluaa KoiBłlDibc:ji Mlejskjt,J w
Wuszawle, której członidem jest

rówale t ndolllSkłe MPK.
- W proponowanym przez nas
systemie komunikacj~ miejskąz.a
silalyby tny główne :f:ródła- wyjaśnia dyr. Kopycki.- Wpływy ze
sprzedaty biletów - średnio 50
proc. kosztów eksploatacji, dotacje od władz lokalnych - gl6wnie z
proponowanego przez nas podatku transportowego oraz dotacji z
budietu centralne&o - głównie z
tytułu refinansowania ulg przewozowych. Wykorzystujemy w
projekcie wzorce systemów europejskich od wielu lat sprawdzonych tam w praktyce. A wszystkie
te systemy łączy wspólna cecha:
świadomie prowadzona polityka
państwa, stwarzająca konystne
warunki dla utytkowania i rozwoju miejskiego Lransponu zbiorowego.
Natychmiastowe wprowadzenie ,.podatku transportowego"' byloby dziś trudne w Polsce z uwagi
na sytua~ ekonomiczną. Izba
postuluje wi~c połączenie 10 z refinansowaniem ulgzestrony kilku
ministerstw przede wszyst.kim
Edukacji Narodowej, Pracy i Polityki Socjalnej i Obrony Narodowej.
Szczegółowe opracowanie pro·
blemu finansowania komunikacji
miejskiej w Polsce IzbaGospodarcza przesłała do Ministerstwa Finansów, Transportu i Gospodarki
Morskiej oraz do Biura ds. Samorządu Terytorialnego.- Aby powstrzymać pogł~biający się kryzys

w komunikacji miejskiej w Polsce
proponujemy niezwłoczne podję
cie inicjatywy ustawodawczej w
celu wprowadzenia stałeJO systemu finansowania MPK - pisze
prezes izby, mgr int Jerzy Chudziclri.
Niestety. Jak dotąd- bez rezul·
ta tu.- Czy chce si~ dobić MPK?pyta dyrektor Kopyeti
BARIIAIIAKOS

* Poglądy *Opinie
Kontrowersje

*

Słowo liberała

Abolicja podatkowa
nie tylko poprzedni zarządcy, ale równie! obecne wła
dze.Jak wynika z obowiązujących
przepisów, obecnie przedsi~bior
stwa państwowe są oblotone podatkami i innymi opłatami na
rzecz państwa, które wynosz.ą 120
proc. zysku brutto. W tej sytuacji
w zasadzie powinniśmy si~ dziwł
skąd bierze pieniądze te 20 proc.
przcdsi~biorstw, które repdują
swoje naletności?
Tak dalej b)t nie mote. Poprzedni premier poinformował ,
te rząd rozważa mo:!liwość oglodzialni

są

s:zenia abolicji podatkowej i umorzenie długów niektórym przedJest
to jednak walka ze skutkami choroby, a niezjej przyczynami. Jeśli
zaraz za abolicj4 podatkową nic
nastąpi zdecydowana obn.ifta podatków (np. S-krotna tak jak proponuje Unia Polityk.i Realnej) to
przedsiębiorstwa znowu będą
musiały wejść w długi, a zrobi4 to
tym chętniej, te licz )t będą na ponowną pomoc rządu .
si~biorstwom państwowym.

JANUSZ BACZYNSKI

Protest mieszkańców Ostrowca św.
W zwi4Z\cu z projektami ustaw
antyaborcyjnych mieszkańcy Ostrowca Swi~tolcrzysk.iego wystosowali protest na ~ mars:załk.a
Sejmu, prof. Wksbwa Oan::uow-

wszysttimoncsamc.Niec:zasipo"'aby grupa dorosłych ludzi, którzy wychowali i wyksZtałcili swoje dzieci w

sldec:o:
. Po zapoznaniu

Jest to tontrowenyjne zwłaszcza
dził, t.iedy coraz wi~ rodzin
si~ na dno ubóstwa i niczego im si~ jut

się

z projektami

UJUw .o prawic do rodzicielstwa, &
chronie płodu ludzticao i warunUt:h

clopuszcr.alnol,ci przerywania ~

onz .O ochronie prawnej dziecka po~-- jestamyu pneprowadze.
niem 0161nou.Jowel0 rercrendum.
lJwatarQybowicm, tcwW.ogromniewatnym temaciedla rodziny i kobiety winny si~ wypowiedzieć przede

wuunkacb

bezpicc:z.eństwa soc:jaln~

~wałaocymile~edmasi~

mc:za

niezapewnia. Wzwi4Uuztymzacbodzi obawa, te powstanie podziemie &i·
oetoiO&icme dla bop1ydL. machor.

ticdl a biednych,awjeEzcz.ei(HSZepowiPJzy si~ ił~ dzicciob6jo6w.
Gdyby jednak WYJOka Izba ud&
cydowała.temimodemok:racjikobi~
ty nie ~ nic do powiedzenia i od-

nuciła mo11iw~ pruprowadu:nia
rcrcrendum, to opowiadamy si~ za
projektem ustawy p!*.lsticj .,0 prawicdorodzicielstwa,oc::hronicptodui
WIJ'Unkach dopuszczalności przerywania clą!)"'. Trdć tej u.stawyjestjasna, czytelna i w ~ttowu trudnych

JytuaQa.cb zapewnia tobietom

racbo-

.".., opiet~ medycz:ll4. Uwatamy, t.e aborcja winoa b)'Ć ostateanoki4 i w
wyj'ttowycb sytuaqadt, ale lcp.lna i
w p;lnycb warunbcb.

Dlaleao oceniamy projekt ustawy
~o ochronie prawnej dziecka pc:~C"ą;t~
ao·jako niejasny, w.iny i nic do przy·
j~".

Podpisało

1409 osób
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Po 30 Wach w kąju

Uwaga! Zdrowie!

MILOŚĆ, ŚMIERĆ

Kto nas truje

I••• DEMONY
(Rozmowa z J anem Lebensteinem,
malarzem światowej sławy)
Nałef;J' N~~,ostad

tupraoe~.z:tilbinlllluprywa

_,......,WYęcz zJc:I HStOJe-.JU.tre•

Caapskla. I.JrMqa:r w- Bndd:a Ut_.
11t1m • rob 193(1 Ju Lebmsttla sta ·

u:ówparystithi polskicborazxmojej
pracowni.

WU~Dwskkj Ab-

- Wystawa prezentuje 142 obn.J:f, 153 pUl.e, pastele l rys&IDkJ OlU 31 łłtogn.ftl Qcromaa łk:zba
pn.e-. Obsenndę w nkb pewien
dtarakterystycmy rys wsp6łnęj lm

platyti l .t~ • Ie ltyt .....

dlowal

...wstwe •

dnałl

5mak

Plęb,dl

u ".r.

Art~~~n.

Otm-

NM:IIt- SulberMJep.

GnH Prll1111 Blamale Młod)'dl• Parytawroka1959pepołlła •a-ńtclaK

tnycb

koleł.c;ji

- .z: Paryta, Brubeli,
Berlina i Noweao Jorku, Ulk:1c x mu-

pobtłd

.",.we Wtedawhl l ..Uf'jaa, Dustraql

wseysWm ceclay, a mla.nowłde
~ ej hłen.tycmośd wyobnteiL
-Zawsze fascynowała mnie i fucynujelltu.kasumef)jsta,asyryjsta, ith
płułorzd.by, stelle. Odbyłem;, dla
siebie w podziemiach Luwru. Pewna
nłeodpdnionołć i ~c:wić tul·
ludOw zamieszku,kcycb w D·
mierubłej pne:szłoki. pomi~ Euf-

M ApobiiPQ' I Kldęci Hklba~

ratemaTYBJ)'SeJllsprawiła,ittworzo.

"M._. An:ldllltctQI Wana"*kk
W,_~.,..._.. ~

nc wówczas dzieła swąM uchaiezD4,
f~ udlwya,A IW i dzisił,i, w wicku dwudziesłym. Mnie osobiłcie

WJIU...,.pncw ,.z.llcde"1

su:uaólnie unekła osobliwa stabil·

tło FraiMO!l,kt6n..t~-lbla llę

~-tJ- jep~

- Nlatecy, w P~ • tflębzJ:Iłd
łwłat~ ",...,

J - l.a-.tftaa

-cUJ-1 tJIU CZJtM' •

MAieslemdl

,...,..,a. BowM. ,. WJjdlbłe .... J

tnUao6JłallętylkD.tN-ftb .,.._

npk\c:ltllwlmr. •M.-.NanM-

w reta l łli. Z,łMI.J ~pn:t

-M~ przyznać,ltoiJdy o icspo

chiewałemsi~ swojej W)'llaWJ w Wat-

szawic.lnic;jatorqjejbylap.Batbara
Mt,jewsta,dyrcttorb.bcbęt'(", któ.M zap roponowała i ogromnic
przyczyniła si~ do jej realizaq i. Mimo
it trzydzidci lat pracy i przebywanil w
Parytu wywarto na mnie oa:romny

ra mi

wpływ, toczuj~li"wtejchwiU

bardzo

wuu.szony.
Udlc:ayd. ,olu6w ,.,.. .matl
., hłsce, Dllabl w Mun. An:laWieeedl Wanzawst&tj, ~ ..,.. te
...:o-WbltJaya.

-z

- Niejeslem co prawda tylko iJUJt11ll0rem teUlów biblijnych. ale pl"'l:e
nad nimi dobru punietam. T o byla t.
nicjatywats.Józefas.dz.it.a,superi~

ra oo. pallotynów w hrytu. lU. Józef
Sadzik b:rl: inspintorcm !YJpietw wi t•
raty w Centre du DialOIUe w Patytu,
pote.mKsi.Hioba. WibUcdotyezy·
ły Apob.lipsy. Ksi"'- Hioba ł4CZ)'ła
ti~xCze!ławmMiłoszcmijeaolłuma·

a.eniem Biblii. Ksl•dz J. Sadzik
sławnym tw6rą

był

Centrcdu Oialocue,

ktb rejcdnoc:zyłol udzi, &dzle nieb)'ło
podl.iałówpo~X)'I)'Dl,COdziejcti~

si"

wknju a tym, co dzieje na effii&ra·
cji. Wszyscy tworqcy l nie two~,
wiefZ4C)'i niewie~cy jestClimy mu u
to miejsce wdzi9Cf.Jli. Dz:la:lalno6ć ks.
J. Sadzika, który zmarł w roku 1980,
historycmie ti~ potwienWła, na co
doW'Odemjest m.in. moja dziai~IZI~
~wWanuwie. Wl~kszolćmo

icb prac, jakie qromadziła wyst.awa w
.,bcbę:de•, nicbyła do~ w knju pokazywana. Zewt.al{)(lu naniccbęt ko-

tutY

n~ibierat)'Cl!KM:

przcdstawiez\,

która w wiekach p{:rtniejszych, op.jut
w l:tluce starotytnej G rec;ji, uległa
nrt.ebwianiu i zdynamizowaniu.
- ~te.at)'blllltoiO&(cmapozwalll

...... Hf:6tue.la dotycqce nSnid
Dlllld neczrwbtołd ?

- ucma mitoloaii jest wielka. S-t

mitolos;iewewn~e i

te. które !i~ adaptuje. Zbudo wanie mitolo&ii .wewn~tnnej"motliwejc:sltylł:owol)arei u
o..t~est~Wwilzecywiliza·

eyjnym, tulturowym ka1:dy, kto cbce

0011 wbtll.OW8ł, tmUil.ODY jest do
stMHZellia własnych oorm cstetyan}'<b.
- hu ~ ld~ wb;a ....
..... lię .. ,.utyki, lio woliMłd
~alowłeb ~rdf..

--~ihtstnlqe do"IIAM:j

--

bi4aJ Ge.rp -. OrwdJa J .twart
nlenęcT' liiitaMwiał się

,..

% ,_..

~ -~ ~t

..

Cóf., lnOac:ja ~nała taUt do
uszqo pmka. NU :rte kiedył uwyki racjoulae1o l z.d.roftiO ł;y
włea.lro pu.epędz:łb. w ~ Wiele
'll'lkuiQe bowle mo.ato,'IJtdziłty

wlellle polsklej rodziny slalo dę
przede WIZ)'iddm zaspob,janie m
dodu. Wystareey przej rut porady

wielu tnCHłnlk6w en.
paA. itbydę prz.d :out, !e preferu.k oae mdaroay, Denut.lakL
kułbwne

Tymcusem
demografowie
przestrzegaj4: 60 proc. dzieci i
w naszym kraju jest

młodziety

bł~dnietywionycb . Zbyt mało posiłków w ciągu dnia, za mało mle-

kA, owoców, warzyw. Pełne obiady w szkole zjada zaledwie co 12
uczeń. W wię:Uzałci szkól nie ma
motliwołci wypicia tadneso napoju poza... wodą z k. ... nu. Kiedyś
do akcji .Sz.tlanka mJeu• nikoso
nie trzeba było przekonywać ani
specja.lnieag.itować.Adrił?

TymcZaSem od szkolnej ławy,
przez bal~ fabrycznlb urz~icze
biu rko, a! do rodzinnego stołu towarzyszy nam niedotywienie
bądt chorobotwórcza d ieta. Bo
~dć się: do syta nie znaczy zjeść
zdrowo. Polak je za duto tłusz

c:Ww

zwicrzę:cych,. wę:glowoda

nów, ,.&ardząc" owocami i warzywami. Widok brzuchów opalfłUą
cycb ,.na kolana• u panów, czy
.. ~ka tycb" pań świadczy sam za
siebie.
AJ e to jedna strona medalu. Bo
poza złą i chort kuchnią czy ba na
nas jesxcze inny wró&: jatość naszej tywoości,jej zatrucie i sbfenic. Chemia stosowana w o&rodnictwie i sadownictwie niczym
przyczajona unoradybie na nasze
zdrowie. Nikt nie zliczy jut zatruć
mlekiem, twarotkarni homogenizowanymi, kerarkami itp. Wszystko niby świete, często z zachod-

-Oczywiście. To była przecie:t
absolutna prawda, mimo te przez
wiele lat nikt nie cbciał w nią na
Zacbodzie uwiei'Z}t.
- w ~dl,_. pnac:b - -

niąetyk.iet.ką,ajedna.k .- Ateraz, w

dobie

pluralizmu rynkowego,
jeszcze jedno zagrotenie:
salmonellą, zatruciami przewodu
pokarmowego itp. l na nic tu ryaory sanitarne, skoro nie sposób ich
doszło

egzekwować.

Okazji do zaratenia ~ tysiące.
Nie bez winy są sklepy spotywcze.

Ot. taki niby drobiaz&. Bantnoty
pienię:tne, z których sprzedawcy
.nieświadomie• przenoszą ba.kterieipaso:ł:ytynachleb,sery, wt;dli-

ny. Niski poziom kultury sanitarnej powoduje, te nie mają oni nawyków oddzielania banknotów
od potywicnia. A my- .klienci, tet
na to nie zwracamy uwagi.
Kto zatem powinien dbać o kul·
turę:

sprzedaty, o

uświadamianie

sprzedaj4cym, te nie dotyb si~
pieniędzy, a ~pnie anykul6w
tywnościowych,. którycb m~ nie
motna? Inspektorzy sanitarni zas.
łaniają się przewatnie niemocą.
brakiem personelu, pieni~, attualnycb wykazów sklepów spotywczycb itp. itd.

TnQe IlU prumysi

Na tym nie ko niec. Nie tylko
sprzedawca sklepowy, uliczny
mate nas wpę:dzr; w tarapaty
zdrowotne. Dzielnie Itroku dotnymuje mu w tym twórca :ł:yw
ności na stal~ przem)'Słowlb pod·
suwi!Jąc nam cały arsenał trucizn,
które w dobrej wierze .przepuszczamy" przez nasz tołądet. Zaczyna si~ od produktów sWonych w wyniku zatrucia powietna, &febyoraz wody stosowanej w przetwórstwie :ł:ywnałci.
W Polsce na Wdy kilometr
lrwadratowy przypada średnio w
Ó4łiU roku dwa razy więcej dwu·
tJenkusiatki nit w Europie. Pooad

50 proe. dłuaoki rzek zanieczysz.
czonychjest w stopniu wyklucza·
ich bezpoirednie wykorzystanie do celów k.omunaJnych,.
a płytkie wody podziemne ulepją
coraz wię:kszym skateniom przez
nawozy sztuczne, jrodk.i ochrony
roślin - ~to nieodpowiednie i
niewłaściwie
stosowane.
To
wszystko przenita do jedzenia.
Nie bezpowodu lekarze pediatrzy
osttzeM przed podawaniem
dzieciom jakichkolwiek nowalijek. A o piciu soku, np. z marchwi
czy buraka, przybraniu kanaplei
listkiem sałaty lepiej nie mówić .
Równic1 lck.i i stymUiatOJY W
hodowli zwierząt są aplikowane
bez zachowania okresu karencji
przed przekazaniem mi~ czy
mleka na JYnek. W paszach gnietdtą sit; II)'ZOnie, tar.czany, bt;dą ·
ce roznosicielami bakterii chorobotwórczych. Br._ skóra cierpnie
na sanl4 myśl. Do te&o dorzućmy
brud w aospodarstwach rolnych,
zakładach przemysłu spotywczeao, mapzynach,. sklepach, brak
wiedzy z zakresu hi&ieny, lek.cewa!enie odpowiedzialności za
drugieao człowieka, ch~ osiąg
niQ<:iajał najwię:tszeaozysku., pomijanie kontrolijatolei tywności
-a kielich soryczy wypełni sit; po
brzegi.
Dobra :ł:ywuość - to dobre
zdrowie. Czy nikt nie widzi tej
prostej zale:tności? Nowotwory,
choroby zab:tne, przedwczesne
zgony, niesprawność fiZ)'cma
mlodziety - nie powsu,j4 bez
przyczyny.
Aswojłjdrosą.czytnicma.iłJ racji ci, którzy m6wią: adybyś wiedział, co jesz, niejadłbyś nic. To

jącym

dziś szczegółnie

aktualne...

TERESA KWASMEWSKA

(PAI)

Pierwszy prywatny wuJkan?

"Takie atrakcje tylko u nas"

lanlddazau.~t:-:l:ujaklly koldiUI
ralę&:scr-;ilblblramiaatyoayal..

Tal: mostaby ~ li~ ulotka
reklamowa Prywatnqo Zakładu ,. Wy-

- Po dziesl~u prawie latach pow·
róciłem mowu do tubnik olejnych.
K wadrato~ kompozycje utytułowa
ne ,.l'et)&lDOil" nawi4zu.i4do be.Uenistycznych zbiorów muz.cum berliń.f.
ltieaoi st.anj•si~zarównoro~jaki
kołorem przet&Dć moje osw.nie
przemytleniL

miana i Napełnianie Butli Gazowych"
A. J. w wojew6dzldm miełde P. Ale takieterazczasy,t.clll,jwatnicju.ajesti·

mquyw., nawet nic reklama, która
czuem dtwiga bandel.

W mapzyn.ie zakładu bytycznqo
dnia, Q.ltiedy odwicdziła.ao kontrola,

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

tono je luwn, bez. specjalaycb przearód utrud~~ prusuwanie na
u.ktf;t.cb i wybojach na dropcb. S..
morbody, to jut drobiaq, nie. miały

-M-

płnlc-pewnierUcbyłobycz.qopsić

i nie

miałby

kto teco rob~ . ale nic

ki~~~~

bylolOOpcłnych.,ll-kiJo&ramowyc:b

Telewizyjny show na żywo!

butli x aazem do utytDI domoweco.
lp"omadzono je w pomic:sz.acniu,
kt6re.z:amiastprzcpisowyc:b3,2Sm
wysokoki,. miało tylko około 2 m.
Przewi.etnanie odbywało si~ tytko
przez drzwi i wybite. ba: łZ)'b. okna.

tam sz.koleoifdl, uprawnicniacb,
Jpn(:Cie ocbronnym. Ani o tym. t.c
prxa.Jlrr;ypzie"',to robotadoić tru)4ta i tneba mieć ~ kian.a.
Włakideile&O- thyba pierwszqo
• Pobce .wulkanu"- zakładu był zu.

Drledęce rwłazdJ ze srehmep
eltraau W}'Stv~ u KallDebiL
Cty jest dziecko, lltiS~ nie :ma
prreboj6w Krzymora Alltkowłab,

Stropmapzynubył.z:budowaayxma·
teriału palnqo. Podłop wyłotona
płytami cbodn.ikowymi, um.iast
terlałem nie~ -jak
przepisy bezpieaeńsl.wa. lnstalaqa c-

ma·

m61fri4.

dziom tycie. Nalewał, woził, lprudawał pQIZUltiwany IOWW. Złamał ~
nopol jakiej tam spółdzielni, ay na...m państwa. Ze Itratakami :r. Komen-

lekl.fytzna - jak w katdym domu, a
przypadku 0011 w rodu,ju

ut.Jady-. Knotrota prz.eaytała. die,
te firma .odpowiada ~VUUnkom bez.-

mu.nisi:)'(:ZXI)'Ch

władz.

Eksponowane

JAROSLAW KOSSAKOWSKJ

Pawła Stuiata, Anay Jwtsztowk:L Awszystko w opn.wle ~§lya
D..Iejszeco tw6rq tb.iedęcea:o show
- JodaCypu.
Wn.z:r.nłmi w amflteaou Da K.-

d.zleiD.II7 c:zenrc:a ~~zespoły
.tłeiectie..

BUety• eeDielS tys.(dlaposiakupon zamłeszcr.oneco
obok - 30 łJ$.) H W yda:
dacą

.,Orłlb"

-

llł. Słellklewk:za

Ui;

Blaro Otlosr.e.6 .,Siowa Ladu" - al

faliOwa 18; ,. Wlfoa" - ul Jana
Pawta n 34; A&e•da Reklamo....
.Acwaen" - a.L Herbska 4 oraz"
ku:Kh Kadrlelui pned koacertem.

~w tym

Nioat61---ldjl

NieMdł-dlł od~m.ful

Dololo--ton-l
Dli alt un!Mć t.łl d 1włfk6wł

Kto t.m )eulca z t.ńcem zwłlb?

Kto M

bifde Z biJid c:aka?

.hd ... grzeje Twól PAL SECAMI
Zdrowtza nit: . . . azldMid młlkl
RueaJHITIUZ)'CZnln»ka
~Pani.IM:Ql

.,upa]nika•.
A wseystl:o to tut oboL stodoły i
dwóch budynków mieszkalnych, ~
kładnie o 10, 22 i 30m, umiast co IIIJ·
mniejSOm...Jestwrozlewniacbpzu_;.
Ul siłL-" można by jpic\Vać z.amiasl O
orltica:tnlcll- nomen omen - strażactich.
Zmytlnyprzeclsi~biorca,by nie powiedzieć biznesmen, dostuc:zal: Dl·
pełnione butle tlientom limOChodami ,.tuk" i .tarpan". Nic bJły one aleatcwane do pnewo.z:u takkh materia·
łów. Nie miMy lamp Ollr7.epwa:ycb i
tr6jk4tów, a przewot.onc butle nie

miały kołpaków ochronnych na .z:aworKII. Jakby teao było mało- p~

pełnie Ddowołoay,

te

ułatwiał

lu-

dyW~musiatrnJeć,.dobre

pieczeństwa potarowqo przewidzi&.
nym dla pomieszacil PrzczrtM:ZOny·
zakład napełniania butli pzo.

tb na

wych'".
l w? Ano, ,.małe piwo•, wtMcidel

takładu ukarany wstał~ Kto
jednak w~. te hemie wst.rzymywat li~ od prowadzenia rwqo potytecmeao interesu? Ludzie c:z.e.bA.

.. _...,....,._. __ .....,_
UłłuJj łwi~ta rzecz.
Mote~7Apewaic,Palak_,..

bSicakiewiaa-wyłllktlifw~

prochea,MOtatiupomoqpnbudirpza.~Poqpjlbllllllib,t .

TOMASZ I OWALII (PAI)

Autorem zdjęcia zamiesuzoneco wraz z materiałem pL ,.Bieda
piszczy w Staracbowicacb• we wtorkowym wydaniu SL(9 bm.) jest
Marek Tomczyóski

SŁOWO

STRONA 8

Dłużnicy liczą

Wewtorełl:prt:-.JerWALDEMARPAWLAKspotbłsięzpnedstawide-

l aweco blmesa, uczesmlbmJ zorpaho'łFUej w Warsza'!Jłe
koarerenrjl u temat roU l mldsca saatOn.-du. ~ • knJI! oraz
rePonle. WJd obradac:• ~ utbW poselzKieleMJOłALCHALONSKI.
kt6reso poprosiłam o ltritki komeatan:

umieć t~ operacj~ p~eprowadzit .

To mo:t.e b)t zadanie numer jeden dla noweso rądu,jdli powstanie.
Czego oczekliją od premiera
mened.terowie~

Staalsbw Ostrowskl, wicedy·
rektor Huty "Ostrowiec•: - Nowy
premier wydĄje się: człowiekiem
ro254dnym. ale chyba nie ma
szans na stWorzenie gabinetu.
Najpilniejszedla sprawnego funk·
cjonowania przemysłujest wypracowanie porozumienia z bankarni

trukturyzacja gospodarki pozwaląjąca na uzyskanie
nowych
miejsc pracy. Obecnie poza tym,
by ludzi zwol~,nie ma żadnej innej propozycji.
Bocd.aft Marsz:alek. wiceprezes
"Star" SA w Starachowicach: Bez oddłużenia przemysłu zakła·
dyniemąjąszans, by spłacić choć
by odsetki od zaległości płatni
czych. Potrzebne są odgórne, salomonowe niemal, działania regulujące ten problem tak, by pogodzić interesdłutników i wierzycieli. Oczekuję tet kontynuacji
działań osłonowych dla takich
firm jak nasza, bo nie wytrzyma·
my konkurencji.
Zblgulew Kozik, prezes kieleckiego "Kemcxu":- Do tej pory W.
Pawlak nie zgłosił konkn:tnych
deklllnlcji, trzeba poczekał, at z.akołlczy on fonnowanie rządu.
Hasło .oddłutenie• przypomina
mitrocb~obietnicę,żekatdydos

odnośnie zadłużenia zakładów
państwowych. Urnonenie albo

tanie po 100 mln zł. Politycyobiecują to, co nąjlepsze, ale od deklaracji do programu daleka droga,
jeszczedłuższa do realizacji. Pilną
sprawąjestnorma l na prywatyzacja gospodarki, uporządkowa-

zamrożenie długów urnotliwiło
by im start. Dziś nie ma proble·
mów z uzyskaniem zamówień, ale
potrzebna jest płynność finansowa.Następnawat.nasprawatores-

Mięsny

protest

Od petaledziałku (8 bm.) w Kle~

Zakładada

Protestujący t.ądąją

talrie równości sektorów prywatnego i
państwowego. Na razie poprzesta·
no jedynie na oflagowaniu zakJadu. Nie przerwano pracy, nie były
rówDiet organizowane wiece. Je·
teli do końca czerwca rząd riie
zmieni swojej d~i, ani nie podejmie
prób
porozumienia,
Krajowy Związek pl&ouje inne
formy protestu. Nie bierze jednak
pod uwagę: strajku. Proponuje natomiast spłatę podatku produkta·
mi.
J . M.

Pner:aysłu

Mięsneco trwa akcJa protestacyjBL
Załoga zakJadu wyrata w ten
sposób swoje poparcie dla protestu Krajowego Związku Przemysłu
Mięsnego przeciwko wprowadzeniu S-procentowego podatku obrotowego od przetworów mięs
nych.
Nowy podatek spowodował
podwyżkę: cen, a co za tym idzie
zmniejszony popyt i spadek produkcji.

Uroczystości

na Wykusie

Tndycyjllłe jui • drv.111 aledzltaę
C:UI"!!fm~IObkąotkaaieu

m~tni~j ten fałl:t. Dzień p{:!tniej,
o &odz. 11, w w~bockim Domu Kul·

:=~~~~n;::
.v.H Kn,iett"ej, .Ur.

Zgrupowań AK, d~
_ ~zychprzez.,.Poourego•i~urta·. Po

Putyzuctkła

J . . PhnUb ,.Peau.rqt•.

Tetoroc:me spotkanie miało być
ze szczet61nym wydarzeniem. Zamierzano bowiem sprowa·
dR z Anglii na Wykus prochy blis·
kiego współpracownika .,Ponurqo",
do'fłódcy l Z&rupowania AK, nUr. Eugeniusza G. Kaszy{tH.ie&O .,Nuna•.
Niestety, nie udało si~ w por~ załat·
dwszystkichzwi4UflYchztymformalnolci. Totet ~tki mjr. "Nur·
poł~

ta"s~naWytuslezarot.

Progam uroczystoleijest bopty.
W pil!tek, 12 bm., w Szkole Podsta·
wowej w Wielkiej Wsi, która nosi i·
mi~ Swię:tołl:n)'lltich Pltlyzantów
AK, nalltąpi odslonlę:cic tablicy upa-

turyspot~się:tolnierzeSwię:tok·

nyskich

południu na
msza świ~ta,

Wytusie odbę:dzie się
któfll ~ą oelebro-.ć
naczelny kapelan Wojska Polskiego,
łl:s. gen. Sławoj Leszek Gł6d:t oraz ar·
dynariusz diecel,ji radomskiej, biskup FAward Materui Po naboieńsl·
wie zapłonie plllt)'UnCkie ognisko.
Wniedzielę:W'OCZ}'5tOIIciprzenio

sąsi~ do W~bock.L Pomszyśw., od·

prawionej w klasztorze cysters6w,
odsłonię:tazostanietablicapami.ltt·

kowa, patwi~na dowódcom 2 p.p.
lea. AK i p.p. AK "Nowogródz.k.i•.

n

We wtorek, w obemości Zenona
lłOł.ariwlza

Pdstwcnrqo Bhua Nowtalnqo,
s:plsuo akt ustau~ FUlidację

"Bezplecze.6stwo" z sled::db-

w Radollll•.
Celem fundacji ma b)'Ć finansowe wspomaganie policji.
~-tek zalotycielski rundacji
wynosi 70 mln. Złotyły si~ na/l
dobrowolne datki !S osób fazycz-

nie systemu podatkoweao OnlZ
zapewnienie, te ~dzie on oOO..
wi~ywał przez kilka lat.
(mors)
Au.cll5tf1l Godyctl, prezes fanny
.EMA• w Radomiu:
- Pan Pawlak nie dał sięjeszcze
poznać ani jako polityk, ani tym
bardziejjako premier. Jedyny jego
atut to młod~. Nie wiem czy akurat pomote mu to na stanowisku premiera. Tym bardziej że ma
dutą opozycję polityczną. Apolityka ma fatalny wpływ na gospodark~. Fakt, że uzupełnianie budżetu chce si~ zalatrl wzrostem
podatków, a nie wyd~ności produkcji, prowadzi do zastoju gospodarczego. Uboteją ludzie i
przedsi~biorstwa. R,ynek zbytu
coraz bardziej si~ zaw#-4. Firmy,
którejeszczejako lako prosperują.,
nębne są cz~stymi kontrolami "czy czegoś nic da si~ z nich wycls-n~·- Tak dlutej być nie mate, oczekujemy stabilizacji politycznej
i gospodarczej.
Spośród dyrektorów wi~kszych
zakJadów państwowych • Radomiu (dzwoniliśmy do 10) tylko
trzech było na miejscu i udzieliło
niemal identycznych odpowiedzi:
-Nie mam Żdania na ten temaL
Bardziej interesliją mnie proble·
my dniacodziennego i to co dzieje
się na moim ,.zakładowym podwórku•.
(w.s.)

Fakt pierwszy
Zespół Tóca Nowoaesneco
"Fakt" z Radomia., ldero'łFUy pnez

MalcorutęZa~IRobertaJę

dne.Jczyka zdobył na Trybllll&lsldch Spotkan.bch Taneanych w
Plout.owle Grud Prix w kategorii
grup estnldo•o-rewlowycll.
Sukces .Faktu• jest tym znacz.
niejszy, fe w obecnym skJadzie
ćwiczy on dopiero od stycznia br.
W zespole tańczą uczniowie ra·
doroskich szkół średnich.
(db)

Po wizycie w Radomiu• .,

Krok do Pinska

Wizyta delepc;Ji z Ph\sb (Blaloruś) pny:ałosł:a podplsaale wstęp
nych um6w u W)-miaaę tedutolo&U
i towarów.
Podczas trzydniowego pobytu
w woj. radomskim goście odwiedzili m.in. finn~ ,.Armex". Podpi·
sano tam wstępne porozumienie
dotyczące wymiany. Z Białorusi z
jednego z lamtejszych kołchozów
,.Annex" otrzyma skóry. a w zamian wysyłać będzie obuwie i
odzież.

Takie w .,Lu.cznlku" uzsodniono zasady przyszlej współpracy.
W pińskich zakładach ,.Kamerton" ma b)t zainstalowana linia
technologiczna do produkcji maszyn do szycia (na początek o
zdolności wytwórczej 30-40 tys.
sztuk rocznie). ,.tucz.nił" przedslawil list~ towarów, które pragnąłby otrzymać w zamian, a zakła·
dy ,.Kamerton" (produkujące
m.in. zegarki elektroniczne, ciś
nieniomierze, sprzęt medyczny i
sportowy) swoją orertę. W ciągu
miesiąca mają zapaść dec)'lje,

kieleckier.oukończyuroczystości.(ber)

nych (reprezentujących firmy z
woj. radomskiego) i prawnych.
Zatwierdzono statut i wybrano
władze rundacji. Najwy:t.szą- jest
Zgromadzenie Fundatorów, któ·
remu przewodniczy Włodzłmjen;
Laski, dyr. biura Radomskiej Izby
Przemysłowo-Handlowej . Wyło

niono tet pi~cioosobowy zarząd,
z prezesem - Stanisławem Dobouem.
(W'.S.)

którymi z tych towarów ,.K.amerton'"z.apłaci,.Łucznikowi", w~
wch~ też rozliczenia waluto-

we.
Wczonij delegacja z Piństa od·
wiedziła taUe zakład.., Wimopol•.
Jego dyrektor Seweryn Tublski
oferował dostawy wędlin i tJuszBiałorusi chciałby sprowadzać np. zapałki i j~ka. W
przyszł~ci
widzi motliwość
eksportowania na wschodnie rynki naszych technologii przetwórstwa mięsnego i piekarniczych.
Wym.la..u Plhsk - lbdom nie opanlc:z:a się do kontaktów gospodarczych. W naJbU!v;ym c::zasie zaplanowuo wyjazdy naszych grup
sportowców (młodzie~ do lat 18) l
"'W'Izyty Jułlloni• z Dlalorust
Wojewoda radomski, Jan Rejaak podsumował dotychczasową
współpracę stwierdzeniem: ,.Każ
de spotkanie to krok do przodu".
Przewidtije si~ jeszcze wiele takich kroków. Podobnego zdania
był wicemer Pińska, Piotr 'nszu.k.
(w.s.)

cWw. Z

Stan oskarżenia
Bogdan BWek, redaktor aaczelny .,Gazety LokałDej" (kle1edd dodatek "Gazety Wyborttej"), :dozyt
9 bm. w ~dzie Rejonowym w Klelach poze• przeciwko liderom
Partii "X", Stanislawowl TymlMIdemu l Józefowi Kos.sec:klemu.
Białekiredakcja.GL"uznaliza
obraźliwe

i panitające sformuło
wania zawarte w broszurze ,.Pian"
napisanej przez Tymińskieao i
Kossecłl:.iego. Broszu~ otrzymali
m.in. dziennitarze podczas pobytu Tymińskiego w Kielcach S bm.
Zdaniem autorów .PI.anu X" w
,.Gazecie Wyborczej" pracuje ponad tySiąc donosicieli obcych narodowi polskiemu, powiązanych z

zagranicznym wywiadem.
-Dziwi~ si~, że prokuratura nie
po<ljęła tadnych kroków przeciwko Tymińskiemu - powiedział
.,Słowu• BogdanBiałek.-W moim przekonaniu to, co mówił Tymi!lskiwczasiespotkaniazdziennitarzarni i mieszkańcami Kielc i
co pótniej przekazała prasa, jest
niczym innym jak pod.teganiem
do przemocy.
Na świadków w procesie przeciwko Tymińskiemu i Kosseckiemu zostali powołani dziennikarze, którzy S bm. uczestniczyli w
konferencji prasowej w Kielcach.
GRZEGORZ KOZERA

~------------------------

Nie bój

się jąkania

J:Z bm. (w piątek) w Oirodku
Szkolcalowo - Wypoay:nkowym
TnlDsportu Ener&etykl w JedlniLetnJsku rozpoayna się U Sło
wia6skl Kongres Osób Ją~~cb
się. ()rpnlzatoraml spotkałlla są:
KJ ub ,•. przy Wojew6dzkJej Poradni Wycbonwao-Z.wodowej w

r

Radomltt.> Polsld Z~k J~
cych słę • Kruowle. Patronat spn.WlUe prtl;Jftllt Radomia.
Wykłady inauguracyjne wygło
szą pro[ Bogdaa A~k z

Lublina i dr Aldona Grzybowska z
Krakowa. Nastę:pnie rozpoczną
si~ warsztaty terapeutyczne oraz
indywidualne spotkania z terapeutami. Wśród uczestników
kongresu znajdą się: członkowie
klubów "r z całej Polski, a taUe z
m.in. Litwy, Ukrainy, Białorusi,
Czecho-Słowacji i Bułsarii . Kongreszakończy się: 14 bm.Zaję:ciom
merytorycznym towarzyszyć ~
dą imprezy kulturalno-rekreacyj(bk)

Wędkarze

na start
Zarząd Koła

nr 14 PZW przy
KKSM w IGelcach zawiadamia
swoich członków, że 13 czerwca
1992 r.o godzinie 9na zbiorniku w
Sukowie k. Kielc odbędą się za.
wody spławikowe o mistrzostwo
koła w kategorii seniorów i juniorów. Zbiórka zawodników w znanym miejscu o godzinie 8.30. Zapraszamy do udziału w zawodach.

Prywatnie do notariusza

Plei'W5Ze&O Upca zakolk2;y się proces prywatyu(jl biur ootarialnych w •ojew6dztwle kieleckim. Od tego momeat• wsr:ystklespnW}'doty~Cl.Jll110Śd notarialnych bę.-, prondz.one pnezpl'f'W'l.tDe kancelarie notarial~e.
SpraW)'~ezWpisaniem do k5lu włeczystychzoslan4 pnejętepru:z.yrtJoaowe,jestkb llwuszymwoJe•6dz:twłe - polaformowal wczor.,lllb:iellllik:any prezes S-du Wojeridzldeco w Klek:ach, Stanisław Flasl.6sld.

Nast~pnie zostaną złożone wiązanki

kwiatów u stóp pomnika mjr. ,.Ponurer;o•. Koncen OJticstry WP garnizonu

Fundacja "Bezpieczeństwo"
Jablo65kłe&o

NUMER 136

na premiera

łaml4u1rgo

- Spotkante z premie"'m było
dobrze odebrane przez uczestni·
ków konferencji, któny nie oczekiwali jednak, by prezes Rady Ministrów ustosunkował si~ szczegółowo do problemów gospodar·
czego samorz.ądu terytorialnego.
W jego wyst4pieniu, okolicznoś
ciowo-kurtuazyjnym, padło hasło
oddlutenia przemysłu. Problem
jednak w tym, by odwa.ż)'Ć si~ i

LUDU

spraw związanych z wpisami do
ksiąg wieczystych powinien wpły
nąć na zwiększenie liczby etatów
sędziowskich l administrac~i, tym·
czasem sytuacja w kieleckich są
dach jest zupełnie odwrotna. Ministerstwo obcięło o !S etatówobsadę naszych sądów.
takiej~
tuacji każdy Wydz1ał Ks1ąg
Wieczystych prowadzony byłby
przezjedneso
sędziego.Przy tak
wOstrowcuSwię:tokrzysk.imiJęd
nielicznej obsadzie sędziowskiej,
rzejowie. Zdaniem prawników
kJienci wydziałów wieczystoksię
prywatne kancelarie notarialne
sowych muszą liczyć się: z wydlupoprawią obsłu&ę: prawną społe
czeństwa.
· teniem okresu rozpatryWania
spraw - stwierdził prezes Aasiń·
Niezależnie od spraw notarialnych prowadzone ~dą przez ski. - Jest to bardzo niepokojllce,
paniewat interesanci ~dą szybko
wszystkiesądy rejonowe wydziały
obsługiwani przez sprawnie dzia·
tsiąs wieczystych. Wzrost ilości

Jako pierwsze zostało sprywa·
tyzowane Biuro Notarialne w
Końskich wraz z podległymi mu
oddziałami we Włos.zczowie , Sta·
rachowicach i Skartysku. Nastę:p
nie biuro w Miechowie i oddziały
w Kaziroicny Wielkiej, Busku
Zdroju i Pińczowie . Jako ostatnie
prywatyzację:
zakończy
Biuro
Notarialne w Kielcach i oddziały

Vf

łające

prywatne kancelarie notarialne, po czym sprawy utkną na
pa~ miesięcy w wydziałach ksiąg
wieczystych.
Dziennikarzy inferesowała lus·
tracja, którą mają b)'t objęci sę
dziowie wojewódzcy i rejonowi.
Prezes Aasiński powiedział, że
nie przypuszcza, aby wyniki lustracjiwśród sędziów miały być podane do publicznej wiadomości, a
poza tym w świetle obowiązują·
cych przepisów, nie będzie to miało wpływu na prac~ sę:dziów, poniewat o wydaleniu ze służby sę
dziowskiej decyduje postę:powa
nie dyscyplinarne i mote ooo doty·
CZ)Ćjedynieostatnicb tnech lat, wi~
ą to sprawy pnedawnione.
(ma&)
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Z regionu
we Wioszezowie jest ok. 300 sklepów,

Z regionu

Sesja w Miechowie

w tym 15 należących do Powszechnej

Spółdzielni Spożywców

Podzwonne dla PSS
We Wloszaowle,jak w .W o którym mieśd e w Polsce,jede.n sklep przypada na ok. 40 mleszUOOjw (od osesb do stantszb). Prudętnyobywatel
miasta wy~e dziennie na !Skupy ok. 20 łyuł. A ieskłep6wjestok. 300, w
tym tylko 15 n.alef~cycb do Powszechnej Spółdzielni SpotywOOw, ta właś
nie ma ldopol.1 finansowe..
Chociat nadal w PSS pracuje
167 osób,zarądspółdzle lni cbąc
przed całkowitym u·
padkiemjest zmuszony wyro()~
pra~ ponad 40 osobom. Jest to
tym bardziej bolesne., te w mieś
ciejest i takjui ponad 2500 bezro.
botnych, a o jakąkolwiek pra~
niezmiernie trudno.
Prezes spóldzie ln ~ Zenon
Owłłk nie ukrywa, te post~pują
ce, z katdym upływĄjącym miesiącem, kłopoty PSS są spowodowane uboteniem społeczeństwa.
Brak siły nabywczej powoduje
brak obrotu towaroweso. Jeteli
same koszty płac stanowią w PSS
65 proc. wydatków, a do tego 15
proc. opłat za encrgi~ elektryczną
i gaz, 5 proc. amortyzacji, a ponadratować ją

to podatki: obrotowy, od nieruchomości, to, reasumując., na podstawową działalność niewiele zostaje. Straty przynosi restauracja
. Rycerska• (ok. 140 mln zł}, masamia(ok.l60mln zł). Trzeba dodać, te do końca kwietnia br. śred
nia płaca w PSS nie przekroc:zyła
miliooa złotych. W słlepacb zastosowano najniższą mart~ handlową - tylko 13 proc. PSS odprowadziła do skarbu państWa ponad
1,5 mld zł z tytułu rótnycb, obowiązkowych świadczeń.

- Tak si~ ostatnio zdarza, te
prywatni handlowcy chcą zaopatrywać swoje skJepy korzy~ąc z
zapasów PSS. Jedyny szkopuł w
tym- mówi prezes Zenon Durlik te prywatny odbiorca kupiłby na-

Poluja niezależnie od oory roku. Czesto zmieniaj§
obiekt zainteresowania.

Hieny cmentarne
Obiektem icb zainteresowania
są ostatnio uchwyty mosię:tne
przy płytach. Waność jednego
uchwytu wynosi ok. 400 tys. zł.
Dopuszczają
si~ zniszczeń nl\ipierw na jednym terenie, sprzedają pótniej na innym. 1 ze zdobyczą. i z jej zbytem nie ~ą najmniejszych problemów.
Kradziet płyt lastrykowych wymagajutwi~kszycb przygotowań

i nakładów. Trzeba n~pierw zbadać dokładnie teren, na którym
znl\iduje si~ lup, przygotować
drogi odwrotu, wcześniejznaleźć
odbiorcę towaru. Cz.asami w odleglej od miejsca przestępstwa
miejscowości. Proceder widocznie opłaci się, skofo ginie coraz

wi~cej płyt. Wartośćjednej

wyno-

siok.800tys.zł.

Kwiaty interesują ich od zawsze. Zwłaszcza ze świetycb mogił.
Wydąje si~ im, że nikt nie widzi.
Przenoszą je na mogiły swoich
bliskich. 11umacz.ą się pótniej
brakiem pieniędzy, miłością do
zmarłego ~syna.. ..
Na cmentarzu komunalnym w
Ostrowcu zginęło kilka uchwytÓw
mosi~tnych i dotychcz.a.s nie wykryto sprawców. Były tak1:e przypadki kradzidy płyt lastrykowych. Siady przestępstwa znowu
zostalystaranniezatane. Wpadl\iii
jedynie amatorzy na kradziety
kwiatów.
ANDRZEJ NOWAK

Czerwcowe bieganie
CafOCZlic biesanie w J~drzejo
wie weszło jut w kr1jobraz miasta.
Organizatorem jest prawdziwy
pasjonat sportu i rekreacji, pan
Ka:dm.ierz Mazwtiewla, nauczyciel Zespołu Sz.kół Zawodowych.
A te w tym roku udało si~ pozyskać prywatneso sponsora- impreza u dala si~ na całego. Sponsorów
-Marian G lita zJ~drzejowa przeznaczył na nagrody l mln zł. Zawody odbyły si~ w partcu miejskim,
wokół byłego zalewu. Dopisała
równict frekwencja, bo bylo
ponad 200 zawOdników.

Biegi przeprowadzono na 8
dystansach. Oto zwyci~zcy: w kategorii dziewcząt: RobaDaRopla
(Tamowi&), Anu Pazera (Jasionna), Justyu Fatyga (Raków), Barbalii KotmiMka, Barban Wędenl
ec, Ablgorata hleta (ZSZ J~d
rzejów}, chłopcy: Bartosz losl:6sld, Plotr Moru, Paweł Buslaklewlcr., Krzysztof Prusleki (Jędrzejów),
Mkhll Kuclwsld (Jasionna), Jarosław Barcr:ak (Trzenów}.

HENRYK MlCHALKIEWICZ

Promocja "Dekretu"
Jutro(1lbm.)ogodr..18wJ\.1)olb:ldJDwym Ceatrum KultDI"J w
Klekaclt., ul SlonckJeco 23, odbę
dzie się spotkanie z zespole• .J)ekret", promu.Acrm swoJił nGW'Ił bsetę pt. "Ludzkie deaJe•.
Zrealizowanie nagrania w studiu CCS w Warszawie było motli-

:a~~jk~::o ~~:t~=~

wet 30 beczek piwa w naszej rozlewni, ale z zastneteniem, teby
do faktury wpisać mu zakup 3. On
za reszt~ zapłaci, byle w papierach
nie widniało. Podobnie z wyrobami masarni PSS. Dobrej jakałci,
wi~c mają popyt. Prywatny chce
200,300 ks w~dlln,alefaktura musi .informować• o 20,30 kg zakupu. l jest to jeden z powodów, te
prywatna konkurencja ma się:
dobrze.
Jedynie hotel przynosi jeszcze
korzyści, bowiem mieszkają w
nim soście zagraniczni. Ale
dochodem z hotelu (tylło 8
miejsc} nie zalata si~ całego
niedoboru.
W połowie czerwca br. ma si~
odbyć Walne Zgromadzenie PSS.
Spółdzielcy wówczas podejmą ostateczną decyzję: o losach PSS. Zarząd szuka rótnych dróg wyjścia z
zaistniałej, chociat niezawinionej
bezpośrednio przez spółdzielców
sytuacji.
MARIAN KLUSEK

Dzieciom
zwadami
postawy
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
informuje, że są jeszcze wolne
miejsca na koloniach zdrowotnychdlaosóbzwadamipostawyw
Busku Zdroju w terminach: 29.V1.
- l9.VU. i li.VU.- IO.Vlll. lDforma<:Je w TPD, Busko Zdrój tel.
10-51. Wolne miejsca są także w
Przemyślu w terminie 22.VD. 12.VIIJ. Informacje motna uzyskać wTPOwOstrewcu,teJ.531-35
lub w ~e Wojeridzkł.m
TPD, Kielce, teJ. 21-•łJJ. (ITA)

Krasna

Samochód

Jędrzejów

Bakerowstieco. Zespól istnieje od
1983 roku. W swojej karierze trzykrotnie wyst~pował na festiwalu w
Jarocinie., gdzie w 1988 zdobył 4

:~t~;:~r!:j::·~~

biscycie na najpopularniejszy zesorganizowanym
przez

pół,

radiową .Trójk~'".

J.M.

Z regionu

strażakom
Miejscowa jednostka Ochotniczej Straty Potarnej otrzymała
wóz bojowy. Niejest to co prawda
samochód nowy, ale dobrze utrzymany technicz.nie. Gdy go tylko przyprowadzono do Krasnej,
od razu stratacy wzi~li si~ do jego
odnawiania. Obecnie wygląda
jakby dopiero opuścił fabryk~.
(mak)

Wczorajsza sesja Rady Miejskiej w Miechowie przebiegała
sprawnie i bez problemów. 2,5godzinne obrady zdominowane
zostały przez dwa tematy. Pozytywnie oceniono funkcjonowanie
Domu Kultury, biblioteki l świet
lic na terenie sminy. Radni stwierdzili m.in., te "nie wolno niszczyć
tego, co zostało jut zrobione".

Drup część sc~i miała uroczysty
charakter. Po raz pierwszy w historii Miechowa nadano honorowe
obywatelstwo. Honorowym obywatelem miasta został 78-letni
bi11dz infułat St.nlslaw Wesolowskl. Radni wyrazili w ten sposób
swoje uznanie dla jego 20-letniej
pracy l zasłus polotonych dla rozwoju Miechowa.
J.M.

Końskie

W czytelni
W bibUote« m.lasca l gminy mleśd się takie aytelnla. Wyposajnna we
wszelkie słowniki, łebytony, encyk.loptdle, a.asopłsma l gazety, deszy się
UZDa.D.iem~w.

Z blfoi'IIW'jl, które uzysbllimy od pani Jolanty MOaarek wynlb, łlt do
ko6ca ~ br. z czytelni, a właśdwłe zgromHzoay~h tu materialów sll:onystało jui ponad 2500 osób, ayU tyle Ue w a bitdYm roku do .ko6ca pddziemlb. Coraz wlękmj &f\lpę stanowllł emeryci. kt6n:y pr.r;ychociz!ł poczytał codzie~ prasę, a takie uczniowie lllłej!ol'Owydll m61. Często odra~ tu lt'kcje..
(mak) FoL M. Klusek

z

obawy o

utrate prący ludzje nie korzystaja ze
zwolnień

lekarskich

Zdrowia nie da się oszukać
Przemysiowa siułba zdrowia
notuje dawkb, które nłe miały
wc:ześaiej miejsca. PncoWlllcy nłe
IDOCli ukrył chorób zawo4owych,
które 511 doldadnłe. sklasyłlkowane.
Coraz częśdej jednak reznnaUił z
pnymawaaycb lm zwolnleń. M6,..,ą,a~rodziDylchqimD
pewnlf niezbędne irodld do :ł;yda.

Dr lekarz Ryszard Stalewskl.
kierownik działu opieki zdrowotnej ZOZ przemysloweso w Ostrowcu, twierdzi, te populacja robotnicza ma mniejsze szanse dojł
cia do emerytury ni1: pracownicy
umyslowi i te chorobowość tej populacji w wi~kszym stopniu zalety
od statu pracy nit od wieku prllcownika. Na 20 tys. podopiecznych ok. 6 tys.. pracuje w warun·
kach szkodliwych dla zdrowia i ta

grupa powinna byś sama zainteresowana, aby nie zwiększać ryzyka
powstania choroby zawodowej.
J eśli usunie si~ żródlo szkodliwych wyziewów lub ognmic:ey do
minimum czasjego działania, zapewni niez~nełrodki ochrony i
zorganizuje prawidłowo p~.
uświadomi si~ pracownika, na
czym polep kultura pracy, to b)t
mate zdrowia nie trzeba będzie oszukiwać.

Likwidacja przyczyn j)owst.awaniachoróbzawodowych(wnaszym rejonie pylica płuc., przewlekły nietyt oskrzeli, zawodowe
uszkodzenie słuchu, choroba
wibracyjna i in.) nie leży jednak
cz~wzasi~gusamqozaintere

sowaneso.
(u)

Kronika policyjna
Oficerdytumy Komendy Wojewódzkiej Policji w KiclCSC;h, podkomisarz KnyatofKublk informuje:
• W Obleach (gmina Morawica)
9bm.ogodz.l4.15kierującysamo

chodem .renault espace• (nr rej.
WFA 69n) Robert K. (lat 39)
wpadł w połliz& i zderzył si~ z jadlicym z przeciwka ,.fiatem 126p• (nr
rej. KEA 6527), którym kierował
Andrzej M. (lat 40). Kierowca ,,ftata• poniósł śmiert na miejscu, a jadący z nim pasater Artur L. (łat 22}

doznał cięt:kich obra1e6 ciała.
• WSbńysku-Kamlea.oej 9 bm.
o sodz. 1.05 idący torami kolejowymi Zdzisław l. Oat 27} zastal potrą
cony przez PQCi4 Pieszy doznał
ciętk.ich obraień ciała.

•w Basku Zdroja. na terenieparku zdrojowego 9 bm. o godz. 10.30
Grzegorz S. (lat 17}napadłnapołic
janta, który chciał go wylegitymoW'IIf.. Spra~ napadu zatrzymano
do dyspozycji prokuratora.
·w~ naosiedlu()arody
chłopcy (li i

9bm.o godz. 17 dQ,j

13 lat) sicradli spod lady sklepowej
1,4 miliona złotych na szkodę
Wandy W. Chłopców zatrzymano.
a pieniądze odzyskano.
• WOstrowar na osiedlu Pułanki
w nocy na 8 bm. skradziono samochód .polonez" (nr rej. KEE 4105)
koloru aranatoweao.
Wden l~ loby w njew.WZ~
twte klełedcbl Zlłn)'IIWłO • aresztach 13 os6b. w lzbaQ wyta.efwłd
malulolię36.UU,.S.~
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~~250".~

Jek:t",dfblot~Kllkll.31~

SPRZEOAM .poloneza" {1990) Klel-

.sc..N<IĘ111"-ciwiksio<lowy,l'llo·

SPRlEDAM ~- ~
PITJt:ZeP' >OIIII'Otklt• • tofly
Kaz!..ob(M38,tei..S5,po111.
200łtl

c:zec-~l)lancleł(.LKI*e.

tnz

11-(17-12.

12680łg

SPRZEDAM .po6oneza" (1988). Klel-

:;zij(AN188"turgon(11181rJ.Kielce,
111---10.
12.93/g

ce,575-18,pe15..

126112/g

ce,312~

12198/g

ZESfAWkUc:heMy.~",grujnlkl
płec c.o. 2m kw. PGelcl

al""'"-.

88--44-38.

12546/g

TANIO~Ionnt~n.

pultaJd l bklcZkl. IG&Icl, 31-26-62 do

c::iW1Ik 330 (91), pn:v-

c:zepf~
k.Piem:łlnlcy

l8

SPAZEOAM ~rstwo 5,70 ha z
domem.~, Beloo42,Kieloe

KASEi'Yz~~oenc:Mrw~.
Słoneclne 14 (28-889),

SPRZmAM

K.cztMtQ

12755/g

.TO~CORCiiĘ 1,3DX" (19&6).
Cl8troMec,28-689.
8092/o
o.tro.4ec,
pol&.

12752/g

SKLEP ,.ABC:;" Kłek:e,

{Nowotkl)polece.ta!Wełapeły~.

s n.. Gum~en~oe 54

12783/g

15,31-&1-4!21)015.

123911/g

Pl.HE ~m .ll'llłfCedese" 2801
E(1988). Bueko,tel45-21 .
20318
hiiSECZJQ

cer•mlczne ne Vlk:ze.
ul. Towarowa 110, lei.
20277/Sk

Skertysko-ł(.lm..

51-2S-88.

Syndyk Przedsiębiorstwa
Budownictwa i Usług Inwestycyjnych
"Budoprojełrt" spółka z o.o.
w Radomiu, ul. Limanowskiego 154

I. Cahłt . . . . .ięłllłenhrau~l.-ęlt5 .. . .. 111.

łL ~WII•Jłf'H4ał lłfHthił~Nentw•

1.
SPRZEOAM .klrraa 53 20", . polo12641/g

-""""""-

ne.t1"{ 1 986) . Kielce.~.

.oommodor11 10848" ttereo, ne.s-rancjł. Kielce, 31-48-20.
12870/g

SPRZEDAM lJIZkodzone nactwoz1e
.poione.t1"(1991). Kielc:e,614~"

SPRZEDAM .128p" R.EW !1990 r).
Klelce,81-91-15{po15).
12555/g
SPRZEDAM .akotJe; 105" (86, 88).
Kielce, 31-18-59.
12517/g
SPRZEDAM

32-211-21.

. 128p" (1990). Kielce,
12580/g

ZNQJD--

SPRZEDAM.po~one.t~" (1991).Kieł-

011,61-33-58.
~.

WIOEOAI..MOW'ANE..

26-oł38.

TAN

11016/g
nn.poń

_mercedeaami" 3 t,

1,5t.IOelee.31-69-72.

109&Ug

Bitnluatugbłlppolealswqeulługl

wzaktesle: IZkllerM~łokrao

PRACA
ZATRI..IONĘ

tynkarzy.

..a-n.

-.t.Oanlll~łoll.ollclnoK:I

ww:-lw. molenie

~.

12351/g

EKlPIE rnurwzy ac:. wykonanie
~lorw.L Skanyako, .... 51~3/llk

LOKALE
JNT'Ełil)CUM"wyn~~Jem-kupno

11878/g

M=I •s m..

IOełce.

12335/g

SPRZEDAM mieRMrle o pow. •1 m
kw.. oa.~!Mfon,.oterty
13lM.Sl"1016oa.

1394/k

SP'RZEDAM ~ ......... Rl·
dom,tel..l525-78{oa.~. 82e11r

~1~~12230/g

Stład

31-25-36.

12640/g

.SONY

1'RIN'1lłON",.. gwarancji

aprUdam.

~. 23-$38.

12832/g

SPRlEDAM .opla MNtor 21.." (1983
r.), 58.000. Kl*!l,86-39-17. 12639/g

dol..llgO(Inlenii!Gełce,lel.31-n-41,w

oe.~47115..

~~ocłlronyJQCY.~
~~bhp.SzczegOiy

godz. 18-19.

11058/g

USł.UGI 1ranllpOftcMe
~ •• 15-28.

12, 23 tony.

11717/g

NAPRAWA, prmstrajarN rtv, wlóeO.

~IOrllol.~2,

SPRZEOAM
32-41-51.

wy-

KUPIĘ'*"~ Kielce,

~-·kaport,~

Klelce,555-16..

Oo~2-I)Cikl:ltowe,lelełon..
~.563-16.
121S31g

45.3-62(11-11).

~

12578/g

azybko, .. nlo.Kielce,~~~~

CYKUNOWANE.

117-42/g
~nie

par-

ldetOw,praoe~.kDIZenle
!nlwy. Kktłol,422-70(8-15).

11782/g

ZAKŁAD budoiiMny Kielce, W.~248,61....(J9-56.~M

SPRZEDAM .polonlz.a" (6 1 r.), Klel-

12643/g

SPRlEDAM .. pcnb - 1Mio,

zag..

n.nt~~.oa.Kanlów,ul~18a,tel.

113-208.

12655/g

SPRZEDAM podzupoly _iuk", k:eblrw, nur., -'!nik. lknynle biegów, moet ł
.tlwl6uenie przednie, b. tanio. Zegnen.k,IA. ~ 1S.oa.Kanl0w, t.1.

113-208.
SPRlEDAM

12657/g

.lk.odt

12645fg

}OwlorułmychpracbudoloMnych.
~)loki:*:~
12017/g

wylub.tln'MnltN<*Ibowy. ~

ATESTONNEdfzwl~
nklM.~dfzwllslnleMcYCłl.
Klełoe,32-27-05.
1208Cłg

TB..ERADIONAPRAWA.
11-16-47,521-30.
fW'RAWApnlłek. ~

Klek:e,
121881g
31-35-25.

12392/g

SPRZmAM .....,. 3W2r lknynlo-

.tc.105,Kle1011,11-14-20.

12694/g

SPRZmAM .opili "....• . Klelc:e.

31-1'0-75..

12695/g

PUOElJO "**łuńd IP'aólm- Kleł12892/g

ce,31-1'0-75.

Pól~tUn~.lnlłalllcjL IOekle, 510-83.
12102/g

reklam: ,.Exbud 13" Biuro Reklam.,.Słowa Ludu", tel. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18.

u

kwolę

50.800.010 :d

III. SkbMIIIW .......

1. " tu.tAil " szt. l , cu a wywot.wcza45 .ta
l. SUo1 u cemeat szt. l, ceu WJWohWCU 15 ..,_
3. Betelliarb SWE 150 IZL 2, ceaa WJWolawc:u 4,8 •In
4. Betoałarb OWE 250 szt. 2, ceaa WJWoławc:u S,S JaJa
S. Putaczub ..tw. kpi. 1, ceaa WJWoławcu l:Z 111.la
6. Bankowóz szt. l, HU WJll'oł&WCU 6 ala.
7. Mapzya błaszuy szt. 3, ceu WJWII:awcu l,5 al•
8. Rudowaale WUSUWikłe IZL l , ceu ..,.......wcu 4 ...
9. Niwelator szt. l , cna wywoławcza 2 ala
11. r ....ylkew.l.al.lyp.,~" kpi, J,ceu wywolawczalO .a.
11. Balie pzowe. szt. 3, ceu wywobwcu 2 .a.

12.luea• *"•es•

sprzęt. lll•łl••lue&• l wypHUeab.

bl•ra.

Przetarg odbę:dzie si~ :n.VJ.92 r. w siedzibie przcdsi~biorstwa,
Radom, ul. Limanowskiego 154, o godz. 10.
Pojazd i sp~t mo:tna o&Jądać w dniu poprzedzającym pr.z.e.
targ w godz. od 8 do 14.
Dokładny wykaz

sprz9tu wraz z wyceną znajduje si~ w sie-

dzibie pnedsi~biorstWa.
Przyst~ pujący
kości

do przetargu winni wpłacE wadium w wyso10 proc. sumy wywoławczej najpóźniej w dniu przetargu do

godz. 9.

120L" ()(1.89).

Klelce,32-54-35..

oenlarwwylulMnle. tvMOwl--.otn"YCł\~-~rociD

rtr.ę ą6W

2. Wybra.e slladałkf -.,ktb WJ pkt. III

Sprzedai w stanie lecbnicznymjak w dniu przetargu..
Przedsi.~biorstVo'O nie odpowiada za wady ukryte pojazdu i
sp~tu

w

.

przypadku

niedojścia

od~esi~wtymsamym

do skutku 1 przetargu,
dniu ol()dz. 12.

n przetuB

Zastrzep si~ prawo uniewatnienia przetarxu w całości lub w
bet. podania pf'l)'czyn.

czę:ści

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych oaloszeó.
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L U DU

AVIA

@TOYOTA

48typ6w

-___.

25-709 K1ELCF., .J. MIELCZARSKIEGO 4!5

.Jelcz

PROMOCY.JNA. SPRZEDA1: l..EASINGOWA

..........,;a

• TYJ...KO 1!5 - 20 CZERWCA BR.
*TYLKO lO AUT (CAMRY, COROLlA UB, SD, LI, IIIAC!l
• TYLKO " PROC. w....-ooo SA-~oatooo PIZY OOBIOIZE

_,~

-lWio

...

,.._,...........)dl

",fantnns"

DLA FU:M f'ROWADl.\C\'01 O~ GOSPOOAKZĄ

TELEFONY: 66-2D-9& p. DANIELUX- BANK $ WiqTOKRZYSK1
541- 15 p. KOZŁOWSKA - TOYOTA

obsługa finansowa leasinp

o

lei.Jt-a-11,
. . . .12533,

Bank Swiętokrzyski

lall-73-łl.

=·~'~:.~~-=-~!!-=
• z briu. konkcri•J.U - •
• kolo•ie s.tpr'b (lipiec.
• 18 . .i 1.110.011 pet.e
• jwiałlcze.-).
•lafwraarPKirb,td.~

•
•

•

·~ld.411 -JI,wnn.l61 •

::~J-~......~~=
W SPRZED
meble,

RATALNEJ

wyposałen.le

_ MISTRZOWSKA

PREZENI'AC.JA

•
•

••..U.9 - ll

MASZYN DO $ZYGA
OWERLOKO W l HAFCLUIEK
NAJNOWSZEJ GENEJUCJI

15, 16 CZERWCA 199Z r.
SKLEP FIRMOWY PFAFF
plac Woblośd 7, lleke
teł. (8-41) 433-15
WojewiNb. kielecki ~Ue.inlu81 /91: a ll•ia 1T.V.9:Z r.
JMK(awił w stu likwiiiKji Wojnr641nie Pru4słfWontwe
t.Jsmaowo- PnMII•kcyjlte Pnr.)'lhl TefttiOWł:IO w Kidcadt.

mieszbli.

rtt, q;d. Boazeria od 54 lyL
wyko6czeniówka.

KuJHIAc w tym dlliu zyskasz:
o l proc. bonifikaty
o gwarancję przedłużollll o 6 miesięcy
o bezpłatny komplet nici
o losoWlllle nagrody - sprzęt agd

o

Busko Zdnij, ul. Poprzec:ma 38
(4woru<: PKS), pr~wiiH ,$poleli",
.ZHZM ł .. 17,7HI,i0-3Z. ptll.

S.A.

W KJELCA C H , ul . S lcnldcwlcza 76

W~· z tr- postuowie:aiealił;wWatorwzywa
wierzycieli pnethitiiJiontwa łlo zatosuaia roszcze6 w
o4l ..ty •lkuaala się oatosuaia.

ła-i-.łe ~qo .aiaiĄca

ll61411

o Inne atrakcje

ZAPRASZA

o(enqe do sprzedaży
lnfomaarje l upłsy :
td. 407- 12, 405- 04.

TWÓJ KRAWIEC

,"..

UWAGA, HANDLOWCY!
SKLEPYI
POWAŻNI ODBIORCY!
FirrM • ...-proponuje PMstwu:

-

włoskie zawory kulkowe do instala<;ji ciepłej
i zimnej wody, c.o., gazu oraz mediów przemysłowych ; benzyna, ropa, olej <l> od l/2"
do 4". Ceny już od 40.000 zl

-

wężyki giętkie w oplocie aluminiowym do
połączeń hydraulicznych o dl. od 30 do 100 an

-

wężyki

ATRAKCYJNE, MODNE SPOONIE MĘSKJE,
MlODZJUowE Z TKANIN IMPORTOWANYCH

pralkowe o dl. od l do 3 m

Zllpewnillmy:
..- PROFESJONALNE WYKONANIE

- armaturę mieszalniko"'l

..- RODKMłOONO$ć ROZMIAROW l KOLORóW

- profe&ionalne śrubokręty n!Qwyiszej jakości
(również do pracy pod napięciem)

..- PRZY STAŁEJ WSPOł.PRACY TOWAR DOWOZIMY
A oto naz Mlrw:
~Prod~ncnow.

•• lWIA.......
76, 25-501 toelce,

pnekdt w U:lerilwę )IUkłqi
wOSWCeayu.

ui.Sienkłewka

w. 88-45-11, wewn. 59

......_...,

NIETRAĆ

CZASU-TOWAR. KTóRY SIĘ SPRZEDA.JEI
ZAPRASZAMY od 9 do 15, weoboty od 9 do 13.

aNY NAIMŻSZE W KRA.IV
Sprzedaż prowadzimy również w

naszych sklepach
detalianycb na terenie Kielc i województwa.

kl. 407-U. 11-19-ll, 405-04.

ll6Uia

.łdnsy Ulepów:

OB'WIESZCZENIE
Komornik &!du Rejonowego wStaracbowicacb Rewir D na wniosek syndyka upadłości
Pnedsiębiomwa Produkcji Gthnteryjno-Odzieżowej "PROGA!." podoje do pubUC7Jiej
1tiadomości, iE 22 czerwca 1m r.o godz. lO wStaracbowicacb, ul. StaszicaiS odbędzie
się wlt)'bie ustalonym wart. 953 kpc sprzedaż pra-.. wieczystego uiJtkowanit dzlalki
Oznal'20nej na planie ewidencji gruntów m. Starachowic obn:b Djako działki nr 1011 o
powietzcbni 36 anlw 93 mn . położonej przy ul. Kopalnianej 25 w Staracbowicacb ~'IC'I
UTll!dzo~ księgę wieczystą n. nr 20.694 wPaństtrowym Biurze Noluialnym wStaracbowicacb opnz usytuo1fll0ycb na niej budynków:
administracyjnego, produkcyjnego, mogazynowego onz budyoko koUowni wraz z ogrodzeniem, drogami i placunijak i przy~ elektry<mymi, wodocqgowymi i bnali1.al;ji saniłmej.

l) Puakt Zaop. ar llkke, lll. R6wu 10, td. 527-43
2) "
lll 2 Kłdce, al. Wanzawsb 6a., cd 433-68
J )..
ar J Kielce, ul PSobtowsb 93, lel549-37
4) ,.
ar 4 M1edt6w, allbdawłcb 8, cel. 305-63
S) "
u 6 ~la&., al. bas~. 3 MIJa lC, Id. .531-571
6) ..
nr7 Stancbowice, al. Kołcłel.u 20. td. 62-81.

n•1...,.

Poclziękowanie

Suma oszaco•w całości ll)'llosi kwotę- 2.511.482.627 zl, a cena wywoltwczall)'llosi I.B8.1.611.970 zl.
Syndyk upadlości wnosi lilie ospnedaż mz z wyiEj opisanym obiektem pnedmiotów nietmlycb i
drobnego sprzętu wyposa;..ia biur i mapzyndw OSDconoego na kwotę 70377100 zl, którego to ce..
wywoltwcza silnowi polowę liliiości OSDconnia to jest kwotę- 35.188.600.

Męża,

Przyst~ do przelltp willien wnie!t Widiom stuowącelO proc. ceoyOSDconnia wdniulicytlcji
wbiune ko110rnib.

Ze ru:zególowym opisem i oszacowaniemoru z wykazemruchomości li)Silwionycb na spnedai moina
7.lpOZIIII! się wbiune komornib od cbwili ukmnia się ogłoszenia do dnia licytlcjL

wojsn, orp~~iucjo• ko..,.tum-. iolo.i..ui• i
spoi«ZZIy-. WSZJSili-. klóny obuli . . . wspó1CZ11cit i wiele sera w Hraie c:~toro~Jr oraz wzięli IMlział w
IIIOCZJSiośriacb pop:zeHwycb- o.ieo4Dło-

Ojca i Dziadka
śp. płk. JÓZD'A MYCZKJ

llęMąwUięmooU~

to.., Dzieci, W•di i RMziu

"""•
Skład reklam: ,.Exbud 13" Biuro Reklam ,.Słowa Ludu", teJ. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18.

Redakcja nie odpowiada za IJdć zamieszczonych ostoszeó.
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PPPH ,.Całiltra"

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

orerw,ie:
- nUttopy

atru

kierowników
kontraktów
(budownictwo
-handel).
Wymagana

LUDU

NUMER 136

BIURO 1URYSTYKJ
,.AGROKOMPLEKS"
Kit/«, ul. Kokius:ki 6,
teL 428-42

HUKI'OWNIA
Kieke U. Zq:brsb 19 a
td. Z3-196 (8- 11) 1221111

c:zynnt

OFERUJE:
WYCIECZKI ZAGIUNJCZNE,

niemiecldego.
Wysokie zarobki.

A. U. T. ,.mAR" Busko Zdnij
•l.śwten:zewst~ero l,tel. 40-65
Hudlowe imprezy na

Kielce,

- WĘGRY-MISZKOLC-8dni
-cena 1.6()() ()'~ d
- WĘGRY- SIOFOK- 7 dni

PRZEJAZDYACffOKAROW&

Sycylię.
Wyjazdy

-PARyżpruz: Frankfurt n. M., Saarbruclun, Metr.

w~ sobotę.

-~na 750-l.790ty~ d
-RUMUNIA -JUPITER -lO dni
- cena 1.950ty~ d
-KRYM-JEWPATORIA-IOdni
-cena 1.580ty!l. d

-AMSTERDAM pn.ez: Berlin, Hamluug. Hanower, Rotterdam

ZAPRA~f

1-1 ortcnrola kosmeł)"ków

~

~

MASZ PRZEDPłATĘ NA RATA?
KUP TOYOTĘ BEZ CtA
ZVSK- OKOŁO 35 - 120 MLN

l chemU pspodaro:ej

NANA.
poleca wyrob)·

trsjowe i zagraniczne
po atrakcyjnych cenach
Kielce, ul. Okrze1 56
czynne od 7 do 20

@TOYOTA

11'71'11

Lux-Ąjza

HURTOWNIA

M:t,pojredni imporl Dlhi~. t:llbawk dla tki«i i niunowłqt
- śplodly, W..W, bhuecdl, .W,..Ikl
- akcesoria Die.mowlęa!- pieluchy (tetn 6.000), wóz:ld
- mblnll ,mu (4o l• W"JHkołd)- .ec:Wk:mt ,.We -lep- WADER
Lttnułnlmy akwb.ytorów
Z.pra~.ZM~y

WCZASY ZAGIUNICZNE

v

-BERLIN-c:wartd<-CVIIl 500tys.
- WIEDEŃ- Q:łWUttk -~na 570 ty~ d
- MISZKOLC- c:wartd< -cena 370 tys.
-PALERMO(SYCYLW -ceruz2.6()()tys. d
-RZYM- ff'ENEUA -12-11.Y1.92
i 26.VI.- S. VIJ.92 (lO dni) -ce1Ul2.950tys. d

v

znlliomoś~
jęz.

UWAGA!

B-16

wwboty 9-13

bllrtowaie i sklepy, doaodae wanmki plablołd,
konbreacyjae reny.

Hartownia 9-17
Kidtt, ... Anoii CU.WH<j lll
(lfruUI "l~ IIWn)
Sprzedał detaliczna
BabyCroler

JEZIERSKI AUTORVZOWANY DEALER
SALON SPRZEOAŻY,
CZĘści ZAMIENNE, SERVICE

al. Si~akiewicza 43
(w bnmie) l i - 18

25-709 Kletce, ul Młelcursldego U, teL/łllx 548-33.

110'1411

1lll'ltc

Olwułe•lld•

6 liłrłUIIdnibrtct~

:.::~===fontów):11.550.000:ł
~510-24WY, 252zN.,to-,

1.800.00021

l0-100-241gły, 117ZJII1,10", (podainii:M501łran),

5.400.D0021

nieDwodne cln*Mtd ~duty:
FX-1050-IIglal,21hn/t,1s-,
DfX-5000-Iipll,533ZJI/t {5-llłr/nin).ts-,
DFX-3000-111gW.10MZJI/t(l-101łr/mln), 15",

ZOSTAN

NASZYM

USO.OQO:t
33.000.00011
50.200.000:ł

DEALEREM'

CEGIELNIA

PnetlsłęiHorstwe

LEŻENICE,

H.uullowo-Ushlaowe
Tf\.o'IT.

gm. Głowaczów , lei. 15

-.....-

Ostrowiee, os. Shmecme 14
(Centrum Hantlłowe aónY pasat)

Tel. 220 49

ce<i'l pelnaj i dzlunrwtd

oferuje po cenach producenta:

po cenach
zeozlorocznych.

fllistopy z elastila

""''

MIDI -4.400rl pan;
MAXI - 6..000 D ,.,..
Peła pma b1or6w.

•

ce

Pnedłutone lecminy płaln<lłci.
dla kupuj~h u sot6wkę:

kowe
.OOOzl
nie

korzyslnerabaly.

Radom

Cal

Zapraszamy

ego32

wgodz.9-17.;."

n~Ur~

0

BIURO OGŁOSZEŃ
l REKLAM PRASOWYCH
"FORTUNA"

KRAKÓ W,ll,ynek GlóW1!)19 (PASAŻ BIELAKA)

pfZY.imuje

ogłoszenia

do 45 gazet lokalnych i ogólnopolskich.

e

Gwarantlijemy szybką i

fachową obsługę.

<Ą pRAS 'L~~~
-i\~

Skład reklam:

PRZEDSIĘBIORSTWO
ZAOPATRZENI~

13.700.000:ł

L0-1170-24WY,l30ZJI/t,1s-,

Fox.220 49

Kałlle.eDeraetyc::me,

mufy, cJowlce, folia, bedJW:b., zestawy ZRM.
- Stac:je tnnsformatorowe, kollStntkQe ŚN l NN, llJili AR. l AL.

-

- helatel)', odaromnlkl, słupy, belki astojowe, taśma alumlnknra.
-Iącza

kablowe, korytka, półki, wspomlki, bednarka perforowana.
- Pn.ewodyln5talacyjne, anleaowe, samochodowe, YAOVa

- Apanty ekktrya:De (m.In. RIN-250, RIN-630, LR, LK, WK, WIS, N-110).
-1:arówkl, śwletJówtl. tyn.ndole, kinkiety, oprawy ogrodowe, k.IOSle.
- Opra'lli'J': łwletlówkowe, rt.ędowe, sodowe, opodtlk:ze.
- Spnęł e&ektryODY l odgromowy, drut odp"OJDOwy.
- Pełay asortyment drutów nawojowych.

Q

- Elektryc:me wylępmie (90 ~t).
- Swietlae bseloay rKłamowe.
- Tabłke problerc:z.e do sklepów eleknyc::mycb.
- Senris 1:11aR11J l urqdzel\ .,PIFSOK".
Ofenijemy wyroby ~lepseych produceat6w.
JUŻ KILKASET POZYCJI W CENACH FABRYCZNYCH lfL

Realizujemy kompleksoweuopatncnie dla wszelkiego rodzaju inwestyąli, re montów i prac elektro·
e nerge tycznych
- stała ekspozycja lewarów
- komputerowa obsługa sprzcdaiy
- uśmiech i pomoc dla wszystkich.

ZAPRASZAMY
Kielce, ul. Zbożowa 21, teł. 430-78
(godz. 7 - 15)

.,E:lbud 13• Biuro Reklam ,.Słowa Ludu", teł. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18.

Redakcja nie odpowiada u treść zamieszczooych ogłoszeń .
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IJKWIDATOR
Rekonstrukc;ji i Modernizac;ji Odlewni "PEREMO"
Radom, ul. Polkanowska 50, tel. 221-88
obwieszcza, że 25.VI.92 o godz. 10 odbędzie się sprzedaż w drodze przetargu ustnego
Pnedsiębiorstwa

następ!Qących środków trwałych:

Lp.

Nazwa środka uwałego

Rok

produkcji

Wycena
oszacowania (tys. 21)

Cena

Stopień

wywoławcza

zużycia

Nasze punkty:
"Yadium

(proc)

30.000
22.500
30
2.250
5.000
3.750
65
m
10.000
7.500
20
150
7.000
5.250
80
525
15.000
ll.250
60
1.125
15.000
11.250
60
1.125
100.000
75.000
70
7500
13.000
9.750
50
915
20.000
15.000
50
1500
«l.OOO
30.000
50
3.000
7.000
5.250
50
4.500
6.000
60
450
1m
10.000
7.500
85
750
1979
30.000
22.500
30
2.250
1986
7.000
5.250
«l
3.750
1975
5.000
80
m
1976
22.500
2250
30.000
80
3.750
1976
45.000
33.750
70
30.000
15
3.000
1978
«l.OOO
1981
125.000
93.750
65
9315
1988
30.000
22500
30
2250
1989
150.000
11.250
ll2.500
«l
1971
25.000
18.750
15
1.875
1971
25.000
18.750
50
1.875
1972
18.000
13.500
70
IJ50
30.000
22.500
70
1972
2.250
1973
25.000
18.750
60
1.875
1973
3l.OOO
26.250
60
2.625
20.000
15 .000
60
1500
1973
1973
20.000
15.000
60
1500
1974
«l.OOO
30.000
60
3.000
1976
30.000
22.500
60
2250
1976
30.000
22.500
15
2.250
1978
7.000
5.250
80
1979
10.000
1500
80
150
1987
28.000
21.000
65
2.100
1987
l.OOO
3.750
65
37l
1988
15.000
11.250
50
l.l25
1990
5.000
3.750
20
37l
1976
lO.OOO
37500
85
3.750
1988
61.000
45.750
20
4.575
1989
190.000
142.500
14.250
1980
8.000
6.000
50
600
1981
«l.OOO
30.000
lO
3.000
1982
25.000
18.750
lO
1.875
1985
24.000
18.000
30
1.800
1985
10.000
7.500
75
150
1986
30.000
22500
30
2.250
1988
50.000
37.500
30
3.750
SO.sprę:tarkaWD-53
1988
30.000
22.500
40
2250
S l. wiertarka promieniowa
1989
160.000
120.000
20
12.000
52. notyce gilotynowe
1989
120.000
90.000
20
9.000
53. piaskarka
1991
11.000
8.250
10
82l
54. pólautomat spawalniczy
1990
12.000
9.000
15
900
SS. notyce uniwersalne
1975
9.000
6.750
8l
615
56. wózek spalinowy
1985
7.000
5.250
85
l2l
57. wózek wywrotka
1986
10.000
7.500
15
150
58. wózek wywrotka
1986
5.000
3.150
90
375
59. cementonaczepa
1986
75.000
100.000
«l
7.500
60. samochód "tarpan"
1987
12.000
9.000
7l
900
61. naczepa NO
1987
70.000
52.500
«l
5.250
62. sarnochód "kamaz"
1987
200.000
ISOJOl
30
15.000
63. betonomieszarka "kamaz"
1989
300.000
225.000
3l
22.500
64. betonomieszarka .jelcz•
1989
200.000
150.000
50
15.000
65. samochód ,.polonez"
1989
57.000
42.750
3l
4.275
66. żuraw samochodowy "baz"
1989
350.000
262.500
2l
• 26.250
67. samochód ,.tuk•
1974
IS.OOO
11.250
70
1.125
68. ciunik balastowy
1972
30.000
22500
90
2.250
69. dł.wig samochodowy
1974
25.000
18.750
80
1.875
70. żuraw samochodowy
197l
30.000
22500
15
2.250
71. żuraw K-162
197l
100.000
15.000
80
7500
72. wózek widłowy
1976
20.000
15.000
15
1500
73. mieszalnik samochodowy
1978
30.000
22.500
7l
2250
74. ciągnik .ursus"
1980
15.000
11.250
15
1.125
15. samochód skrzyniowy ,.kamaz"
1981
60.000
45.000
80
4500
76. samochód skrzyniowy ,.kamaz'"
1981
100.000
75.000
60
7500
17. samochód wywrotka ,.jelcz"
1982
80.000
60.000
60
6.000
1983
25.000
18.750
80
1.875
i;:=:~~ ~~~san"
1984
17.000
12.750
70
1.275
80. samochód wywrotka ,.jelcz"
1985
80.000
60.000
65
6.000
81.pomost
1986
10.000
7.500
«l
150
82. pomost
1986
8.000
6.000
50
600
83. waga samochodowa
1986
50.000
37500
30
3.750
84. wciągarka montatowa
ISJXWJ
1988
11.250
30
1.125
85. stacja diagnostyczna
ll.OOO
41.250
1988
15
4.125
86. łańcuchowy wciąg elektryczny
8.000
1989
6.000
60
600
J?.eczy przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu można oglądać na terenie przedsię:biorstwa w godzinach 8 - 14 do dnia poprze..

1. zespól prądotwórczy
2. kocioł do lepiku nr 635
3. kocioł parowy
4. wciągarka wolno stojąca
S. centrala telefoniczna
6. łącznica telefoniczna
7. żuraw wieżowy
8. suwnicajednobelkowa
9.transfonnator
10. suwnica l-belkowa. 2 szt.
11. turawik samochodowy
12. podest ruchomy
13. wentylator
14. transformator
15. prostownik elektryczny szl2
16. młot elektr. ,.cango•
17. ciągnik z osp~tem
18. ciągnik z osprzętem
19. koparka samochodowa
20. koparka hydrauliczna
21. pompa do betonu ,.pobet•
22. betoniarka 8-261
23. frezarka un.iwe~lna
24. nożyce uniwersalne
25. prasa hydrauliczna
26. tokarka uniwersalna
27. krawędziarka mechaniczna
28. nożyce gilotynowe mechaniczne
29. automatyczna przecinarka tar.
30. nożyce gilotynowe
31. tokarka uniwersalna
32. frezarka
33. tokarka uniwersalna
34. automat spawalniczy
35. nożyce uniwersalne
36. zestaw mikrokomputerowy
37. dysk twardy
38. komputer IBM PC AT
39. drukarka komputerowa
40. hydrofornia
41. suwnica bramowa
42. nożyce gilotynowe
43. przecinarka ścierna
44. wiertarka promieniowa
45. zwijarka do blach
46. gię:tarka notyce
47. agregat splltarkowy
48. notyce uniwersalne, szt. 2
49. wiertarka promieniowa

1983
1987
1987
1969
1971
1972
1974
1976
1976
1978
1981
1984

"'

"'

"'

WLOSZCZOWA,
ul.

Kaściuszki

Miasta i Gminy),
te!. 423-13,

dz.Ąjącegoprzetarg.

Prawo udział u w przetargu mają osoby, które wpłacą w kasie przedsię:bioBtwa wadium w kwocie stanowiącej lO proc. ceny wywoławczej,
na godzinę: przed przetargiem.
Likwidator zastnega prawo wyJęczenia z przetatxu poszczególnych przedmiotów bez podania przyczyny.
Wydanie rzeczy zakupionych w drodze przetargu nastąpi po uiszczeniu pełnej ceny przez nab~.
8267/r

n~pótniej

Skład reklam: _Exbud 13• Biuro Reklam .Słowa Ludu", teł. 448-58, Kielce, ut. Targowa 18.
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PROGRAMI
8.110
9.110
9.10

9.35
9.40
9.45
10.00

JUS
11.30

Dzień dobry - ponlllny
magazyn rozmaitości
Wiadomości poranne
Domowe przedszkole
Porozmawi!Umy o dzieciach
Program dnia
Przyjemnezpotytecznym(l)
.,EsteraBseto"(6) -serial
prod. w~g. (63 min.}
PreyjcmnezpotytCCZnym (2)
Sto lat-magazyn ubezpic-

11.10

.-Sedłli,.- film dok.
17.30 Dział rorm dokumentaJnych
przedstawia:
,.Wspólna Buropa• (S) -

Polska~EWG

18.00 Prosnm lokaJny
III.J<I ,.Man:: i Sophic• (12) 18.55
19.00
19.10
20.10

1055

czeń społecznych

11.40 Azymut - maaaz:yn wojskowy

11.110

Wiadomości

12.10 Prosram dnia
12.15-16.10

Z2.10

ZZ.30

a.os

.Wróg publiczny numer l"- serial prod. rr.
Europuzzlc (powt.)
.,Potolen.ia"- serial USA
Sccnadebiutów(4)- program Zbigniewa Górnego
Studio Sport - Mistrzostwa Europy w piłce notncj
Dania-Anglia
Panorama (w przerwie
meczu)
Bez znieczulenia - proaram Wiesława Walendziaka
,.Ma.karoniarze•- fllm rab.
prod.fr.
Pano.ama

TeiewbP edabqjna
12.15

A.groszkoła

-

Specjalne

roc.t.z.-ieorek-sprz.ętwłas-

ny czy usłu&i
ll.SO ,.Lifestory,czyli tajemnica
tycia" (2)- film dok. p rod.

ang.
13.45 Jean Painleve i jeao filmy
14.10 Opowieści t.si~niczti Li·
lavati
14.30 Trzydzieści na pięćdz.iesiąt, czyli od świtu po
zmierzch
14.50 Zwierz~la świata: .,Kraina
orla"(l6)- .. W poszukiwaniu raju" (2) - serial dok.
prod. ang.
15.15 Rzd:ba Polski - Kambr
15.40 My dorośli - Inne oblicza
seksu - transscksualitm i
transwestytyzm
16.10 Program dnia
16.15 Dla młodych widzów:
,.Kwant•
17.15 Teleexpress
17.35 Magazyn katolicki- Zda-

""""

18.00 ,.Sherlock Holmes i dr
Watson" - serial prod.
polsko-ang.
18..25 Zwief'Z\lla
Ameryki:
,.Pst~ ameryi:a6ski" film dok. prod. USA
19.00 Dzię.k~ę. - Jacek Kuroó
19.15 Dobranoc: ,.Dziwny świat
kota Filemona•
19.30 Wiadomości
20.05 ,.Miasteczko Suddcnly" film kryminalnyprod. USA.
(19S4r.,nmin.),re1:.Lcwis
Allen, wyk.: Frank Sinatra,
Sterling Haydcn, James
Oleasan
21.30 Sprawa dla reportera
22.10 Pcgaz
22.45 Wiadomości wieczorne
D.OO Proszę. pań- felieton satyryczny Tadeusza Drozdy
23.05 Muzyczny weekend w
Buffo- zespół ,.K.Jao"
23.45 Na bezrobociu

PROGRAMil
7.30 Paoorama
7.40 Rano
8.10 ,.Nowe przYJody He-mana•-serialUSA
8.35 Świat kobiet- magazyn
9.00 Progr-am lokalny
9.30 Rano
9.40 ,.Pokolenia" - serial USA
10.00 CNN
10.15 ,.Gospodarka USA" (2)Rezerwa rederalna. czy
pieniądze mają znaczenie
10.45 Rano
15.45 Powitanic
15.50 ,.Nowe przYJody He-mana" -serial USA (powt.)
16.15 Spon- Snooker (S)
l 6.30 Panorama
16.40 Studio Sport - Reportai z.
mi~zynarodowych
zawodóww lekkiej atletyceMemoriał im. J. Kusociń·
skieao

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Pa ń stwowy
Oddział w Radomiu
poszukuje kandydatów ze znajomością
i zarządzania na stanowiska:
- dyrektora II Oddziału PKO" Radomiu
- dyrektora O d dział u PKO w Szy d łowcu.
Wymagane wykształcenie wyższe ekonomiczne, wiek do 45 lat, wskazana znajomość
języka "zachodniego.
Oferty zawierające ww. informacje oraz
przebieg dotychczasowej pracy zawodowej
należy kierować pod adresem:
Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Państwowy
Oddział w Radomiu
ul. Traugutta 31/33
26-600 RADOM
w ciągu 7 dni od daty ukazania się ogłosze~:..;
bankowości

-

RADOli
,...~
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Futbolowa _gaJa ..11 Pod~iał pun~w
w
Sztokbolinie ~- na 1nauguraqę
IM•ao

cubli - ta~ lhi«ti .,._,.łJCJ r.tltol• u ~
fwiedc a zwlauca w SzwcQi. Wcz.onj w obrtalołd poud
50 tys. ~4bów- utokhol..ski• lłlldioaie Rasuda zaiu•p.rowa.e zostały dzinri•c jaf: z kolei PILKARSKIE MisTRZOSlWA EUROPY ..EUR0-91... Uroc:r:ystqo otwarcia
dokoullr61 Szwec;ji Karol XVI G•taw, w ollealoKi pruy·
de•ta UEFA 1wqo rodaka, Leunla Jołaausou.
Barwa i delktowu ł11tbolowa pla. lkt6ra przy tej obzji
aiala ..tejsce u . . . ..n c roqnała uwd chlodllydl DZWJczol Szwalów. Nie ltnkowało" olej okutołów roaioaaloycll,
zwi~ydl ze s .....,..~ • takie.....,...., którydll Rl'ftuatacje IICUSłlliCZII w aistn:oshntdl. W.... busprzecDie
królowały eln~nty ~z filtbol~. banlzo poaysłowo
..-..moae w aęU artystyc:za-. eei"HIOIIii otwarcia.
Pna -.Jblliuydl 17Ui pilb •obla lrólować bę4zic •ic
tylko w Szwec;ji, bowic• .. widd z EUR0-92 oczdlqc cały
filtMIOW}' jwiat.

KRÓTKO
1l-Polletapadlkol.arstk&oWJłc;i&u

za"''Jdo..rowGiro(l.ltalianap1"011fadzcniu o.-dal tniJduje ~~~ HiUpul, Mipel
r.RnUa. a Ze.-Jalbbl jett 21 .
O W .-ypadku samocbodcnwym

strzelectkh urniejętnolci. W 58 • -

SZWECJA- FRANCJA 1: 1 (1:0)

•lłdł'IPJ'•~.....,_,...~

Bramki zdobyli: f.rikiM• 25 min.- dla Szwecji; Papi• 58 min. - dla Franc;ii.
~owal

A. S,lri• (WNP). Widzów 52.000.
SZWECJA: lbnlll - Nłluo•. Erils.M•, P .

.Uikruo•, 8jeerll••ll

-

Sc::lrnra. u.,...,T'Itn., 1-.c-- Bnlila.LAMen.IM (od 73 min. DUli..).
FRANCJA: Marti•l - "-eros. B1uc. CU.Ill, Roll - 8nue. De~Aaal- (od66min. f~).Culo•a - ....... VaJtl,.. (od
~min. Pau).

t.ółte tanki: .Ual-. c..t....

Mecze otwie~ prestitowe futbolowe turni* czpto kończyły si9
bezbramkowymi remiami., a zespoły
grl,jlfCC pod dodattOW4 presj4 psychiCZf14.1~inauJUtacji,nie
byty w stanie udemonru-owE pełni

IW)'Cb umie;Kudc:i. Tym razem kibice obejrzeli bramki i nie moali na-rzetll: na brU: eiiiOc;ji, bowiem~
rywale od pocl.41ku nuz.ucili dute tempo. O&l4daliłmy szybki, tywy mecz.
choć a:ra toczyła si9 przewatnie w
środkowych rejonach boiska.
JeU.M wl.J
p;weUey
lrl.lltitt..tdi . . . . ., . . IWiołd. Po

••.cie

~w "l"
bme F~au:łw Ju f.ribsotl,..

mtde reiar-

piłb ~ .....

_.. .... ~

updllk

~·

..-...ru
............

Kiedy po t.m.ianie stron Szwedzi

prr.ej~i inicja.t)'W9 na boisku, '*)'da·
wało si~ te tołejny
dla zespołu
. Trzech Koron• ~e tylto

JOl

......

twesti4

Wystarczył~

moment nieuwqi ich defensoróW. a jeden z lll,jlepIZ.}'Cłl
europejskich naputnitó,..-,

tec:znąlnterwencję..

Po wyrównaniu obazespoły nie ro-

znnowały

z walt.i o zwyd95two.

.icdnak a:ra stała si9 nieco mniej widowiskowa. &lównie u spra"" licznych

fauli, cr.pto pnuy'N\i~ akc;jc
ofensywne. lm bliic;i było końooweao
pizdta ~eJO, zespoły tym bar·
dziq tonccntrowały ~~~na grze defen·
sywnq. Nic dziwneao, bowiem nie
trzeba nitoco pa.etonywaf, jat dute
z.nacr.enie ma udany start ,... ltiO typu
imprezie.
Podzialpunt.tównier.amytaszans
obu l.CipOłom. na powodzenie w
dabuj fazie rol.&f)"A'et pupowycb,
Jl4dte1remis-jaksi~wydl,je - rywale
przykli zr.adowoleniem..

(wW)

.k:u -Pił'ITCI"Mi• daloróbteswveb

DZIŚ

tai·

wspuiabt ..JW~"• •

piu~ się

•Ił', ..Wet! z ,Ufq w ,.te U.... r)'·
wałll~-u-zR. .dU•
niedalmunawetcienlaszansyna!ku·

Górnik- Miedź ~
w finale PP (łf4

~42-krotnyrepretenWllSzwec;jiw

hoteju na lodzie, aeaer Hara~....
'"lo Niedaleko Bydcosu;zydos:lJodo
wypadku dtosoweso, po tlbryp piłkan
Zawiszy, Knyut.rBeftallt wci~

WczctnQ asWiiouda wZOru i GonowieWielkopolsrd• roze.
p-aao rnntałowe, p6lfłulowe spolkMU •ilb.rskiep P'KII..an

.unie lOSlał pruwieziony do Slł)ital&..

Pobti.Ni~llieltyło,dtodałGónlkHttitrOw....-,.u

Ciekawostki

*

Zdaniem lo ndyńsldch butmacherów tytuł mistrza Europy
przypadnie piłkarzom Niemiec.
~ Policja w Maimoc ostrzegła
bant.i i tantory wymiany walut
przed fabur7..ami t Anglii. Zatrzymała bowiem dwócb Anglików,
którzy prÓbowali wymien~ rałszy

Howoftil ·~ W)'iu:oit lWI lM.d.i• Kl._ Sponowya Tal

Emocje
w Końskich

witcwfiaalł'teaoroczatj Hlycji ubn.aałeDIII~słęaczolo'"l .,._

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

--··~~

-.l"Górnit.Zabrze-ŁKSł:.ódt2: 1

(1:1, 1: 1). Bramki zdobyli: R)'UU'III

Stu.iek 15 i AMn:ej Onazd. I07
min. dla Górnika; J•łiuz Krwnaali. 28 min. (tamy) dla ŁKS.
Pilkarze

Pny szadtownicy
l t!IZCl.C tylkojedna runda poZOII.Iła do ukończenia ind)'1ridualnych
mistrumw okrę.gu kielectieao tenlorów w sr.aehach. Każdy z uczestników
lWijuż poza 10b4 osiem pojedynków,
ttóre odb)"WI,i11 si9 w Wojewódzkim
Domu K.ulturywK.lelcach.
Na prowadzeni u zn~duje si9 tza·
chisUI Kolejaru. Jacd O.li*AI,
ttórydotej poryur.yst.ai6,Sptc. Wyprzedza on Aa4nc:P Nou.:a orar.
Ploln WłłllinnlJcoco (ob~ niestowarzyszenl)-po6pkt.
Nadai!IZ)'cbmiejtcachplasu.illsi~ :

Kn,.mols.Jtyu (Star SWicbowice), lrateUJ: Keper (Korona)- po S,S
pkt., Talleul: RdhląiJU, Jen,
Galb (~ Kolejarz) oraz Midu.l
Ket (Maraton Kielce)- po S ptt.
Ostatnia, dziewi4ta runda i uroczy-

A takie na pewno

pan.nl~

dru-

tyoy OKorii KnHw • .IKS "__
law, MKS l.MI..ill i AZS KM•wice,
ttóreprzeztrzydnirywaliZOWIĆ~

o pierwswligowe szlify.
,.Siódemki• Cracovii i JITO!Jiawia w
niedawno zatotr.czooym sezonie waJ.
czyły w eblfllłlasie i właśnie one S4
&łównymi raworytami do dw6cb
miejsc., premiOWIIl)'(:h awansem do 1
ligi. Ich pojedynki r. MKS Litbila l

w Busku

Buscy sympatycy sponu nie !»"
winni w czerwcu narze\".X na brak cmocji. Dopiero co ogl~dali emocjonuj4Cf mecz finałowypilkarzy o PucharPolsld.ajutwtrótccczekĄj4iCh

tolejoeaua.tcyjneimprezy.

ko-

minkowej WDK.

tl)

We WIOret n czerwca na stadionie tutejszego AKS rozegrany zostanie •lęUrpditWowy piłbrskł
~ J-iorów Polsb - Rll••·
•la, natomiast wielewskazuje na to,
te jeszcze w tym m.iesiącuwpi~knej
buskiej hali sportowej rozegranyzo.
stanie towanys.ki
pojeti)'Hk

Dusi- ol()dzinie 14.JOwS1.kole Pod·

11'inekod~etię.zebrsniesprawozUw·

C%0--W)'bora.ez...z..tuMlejłk!eaoSUol·

neao z~ Sponowep.

niespodziewanie

'''"'""·

d.IJ41ię.

niezwyt.le ciet.awie.
o godzinie l 61potk~4si9
Cnc.riazMICS LUiła. uio 17.30
.IKS
z AZS Klltewłft. w
pi.ttet w tycb samych godz.inach kolejne mecze, natomiast zakończenie
turnieju nut4pi w sabot~. kiedy to

Będą z nich
piłkarze

Spo" populamościli wśród chłop
ców t. wiejstiego lrodowista desą się.

Dzisi~

:r.ainic;jowaneprzeztele~rozaryw·

J.,...•

ti piltarme pn ..Plłb.nb blłn
aeb". Ostatnio odbyty się. finał)' wojewódzlde tej imprezy w obu nuzycb
województwach, a jużjutro n~ lepsze
zespoły Kielec:czyr.ny i ziemi radomskiej wystąJ)ill w rozgrywkach repo-

drutynyrywall~~odgodz.iny

10.

pierwszeao spotkania pilkarze Mie-

dzi mogli spokojnie przystąpić do
pojedynku O I'NilDS do finału.

(p)

li9 chłopcy ze

nalo}'cll.

płHWUJ«* ~t.qi siatbny Połnl i O:edto-Siow.c:ji.

~liśmy młodycb piltany trzech ze.
społów. Zdecydowanie n!ljlep.si ota·
:zali się.
Młodzi rutboliki
~~ rozgornili swycb rówieśników

DUŻYLOTEK

SOSJ!Od.arze.

KaD.iena Widb -S:O i ber.apela·
cyjnie wywalczyli piefWIZII lotlą.

mea Clepielowa r.

wiemporemisiel :ldopierorzutytar·
ne tadecydowały o awansie l)'(:hdru-

Orugaprzypadłaa:racr.om z Kazi.mie

EXPRESS LOTEK

rzy po remisowym spotkaniu (2:2) r.
Piastem.
-l" Na,jlepiej podcr.u firWow-eao
turnieju w Jedlni - LetnU.tu spi!ywali

4, 15,20,30,38
KLASA A

rywa.Jiz J~I at 7: 1 . Wartododał:,t.e
n~bardziej dramatyCllly był firulłow}'
kdli:ńmem, bo-

z PiutaOtęciiiJ IO:Oorazze s,art,.

3, 7, 11,12,23,46

*

KLASA A

Jich do kisłtłO finału.
Jut j utro w Ml~ym (woj. siedlcctie) ro~Jię. eliminacjeft>Jio
na.loetqimPfelY.
(~

*

KLASA A

Zabtk:J:JbsiłJIIirr-lluc:iawołHiaręadllrl.ld..akjklasJA.Anu

• up obtlo•tJ WJ'WaiCZJIJ uspe~J Partyuau wiHizbb... .,.."
ptnwucj
PoliteduUJd Kld~ z pw•J U.Jiej. Naro..-.. uUI Inni
adłłl walU e.Uino.-skiłybtłwrUo.wkj kluił'. W..eocu .,uuaydł'• racrwy tnedolltowt:j Bnt•l . .kouly l.e&io• Glo-..człwlullwił'
bl~lJ pnd zal.olkze:.le. re•IIJ poW"ŃC:iiJ u rotd li41en..
KJU.0:- 1
KJELCI: - 11
Victoria- Stroniów <ł:2, Partyzant
CUmi Parszów- StaJ Kunów 3:2,
W. - D11b Naatowice 6:1. Spartak
Polanie Pierzchoica- Partyzant R. O:<ł,
Cbarsznica-Nowiny2:2, Swit Dt.ia·
Stała Tumlin-Zryw Lopuszno 1:2,
loszycc - Wierna Małoaosr.cz <ł: 1 ,
Politecbnita IGelce - Piut Ch9Clny
Gród W"dlica- Astra Piekosz.ów 1;2,
3:0 v.o., Huragan Motta- paur.owal.

•nu:

l. Partp:aniW•

z.

Nnllr

J. Vktń
<t. Swt1

'· """

.. Gńd
7 . ......

awt-

J. SU..Ww
10. ~

.
....
.

lJ

68-14
64-ll

"IJ .,._,.

"

<ł l -36

19

J l -lł

II
II

16
13

lS-40

""
"

12

10

s

23-35

,.."
"_,.
21-57

l . Pcilltec:ILDib.
Pl:rlyaQtR.

z.

·......-.......
J. Sbl•

6. H . _
7.~

.... .
~

RADOM
Brzustowiec- Radzice6: J, Biaslr.O.
drzywl)ł - Zalesioe 6:0, Brot'i l i Radom

- Legion GloWICll6wJ: I , Jedlińst-11·
tanU. 7:0.ZawiszaSienno- Wolanów

1:2,

Powiślanta Lipsto-Wisła

3:1.

1. Brolill

LBWt
J. Le&loa

28
lJ
lJ
21

<łl-18

<ł.

16
16
16

45- 15
30- 11

s. J Nll'sk

16

13

37-lJ

16

11

31-SI

16

33-21

"_"

" ' ......
,._,.
" •
16

l

SdołJ P.uta-łfł'j

arlwBłal~, reprezenlujll

cy równaczdnie barwy tamtejszej Pi·
licy. W półfinale pokonali oni po ucię.t~ grze u.s .k41Ua-l..dmsb
3:2, zał w pojedynku fmałowym o
pierwsze miejsce xwycię.tyli SP JHIIIUII 4:0. Trzecie miejsce w tumieju
przypadło młodym piłkarzom z SP
O...ldjw, którzy rozgromili rwyc.h

.:, Na boisku Orlą l w ~rowieog

n.,iblitsz:\tobotę.o8Qdr..l0wsali

KOMUNIKAT

AZSKac•wict, któreuJęły dfu&ie lotaty w SW'Oich pupach n up r.apowia-

Sportowe atrakcje

sceuko(lcr.enie mi.stnostwn.asl4Piw

łllwowejnr32wKielc.cbw o.iedluBar·

ŁKS

stawili zacięty opó r zabrzanom, ulcpjąc dopiero ,... p6łaodzinnej do-

we czeki na szwedzkie korony.

u- sm.. Gon6• - Mie4i Le&•ial:l (1:1). Bram.tizdobyli: k. . . Banawa 30 min. dla Stilonu;
JarMbw Glereftinr:la n min.
dla Miedzi.
Po trzybmntowej zaliczce r.

P•wtłluka

6. Zal....
7.Zowlao

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

~ w

IO. IU:a.nb
11. Wbh

IL .......

Solce

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

,.

"_".

20

21

.,._35

22
22

J<ł-14

54-35

21

.

»-n
,. " ,....
,."'
"'
17

31-41

IS

11
11

IS-41

"_.,
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Zapasy z ochroną środowiska

Ekorozwój z barierami
Przed rekiem Radli Młejsb w Klele~.c:h poct,lęl• ucllwalę dotycq~
oduvay l k.maltowaala łrodowlsb w mieście. Z IIIIQatywy Okręgu Świę
tokrzysklqo Polsklqo Klubu Ekologic:mego odbył• się dysk~~$& u telillit
stopnia realizadi uchwały. Obecay u spotbnlu wiceprezydent Zbigniew
Kruzewsti powłedzillł, te Kielce ale powinny mlet kompieksów,jeśll Idzie
o stosunek do problematyld oc:hroayłrodowiska, bowle111 małojest w ~u
podobnych lm ośrodków, tyle ce DIISl.e miasto pnezaac::DJI!Icyth uwqi i
środków na ocllronę środowisb.

~

Klub latelil:eacjl KlitoHc:kiej
uprasza w piątek. 12 czerwca o
godz. 18 do koklob Nrepobłaae
go Serc:a NMP po;y ul. Urzędaiaej
w KJelc:•c:h u mszę św. l wspó~
modlitwę za ojezymę.
"'" ODK .,Sabllł" orp.nb;IVe 12

To prawda, ale mieszkańcy
miasta oczek.ują widomych przejawów tego stosunku do środowis
ka. Opinia publicznajest zaniepok.ojona odgłosami, it długo rodzą
się koncepcje rozwiązań nąjbar
dziej uciąt:liwych problemów.
Kielecki bukiet ekologiczny nie
jest piękny. OLO til.ka kwiatków.

cunn:ugodz.18"Śple'll-oamUe•.

•Eiektroclepło'tlfllia.Braktejin

Gościem spalkania będzie zespół
The Lawers.
l' Koło ToWU'Z)'Słwll Rozwoju
Rodziay zapnasza u kolejae spotUale • .,Szkole J\.tatek",ltlÓre od~ziesię 11 czerwcaogodz.l7 w
Przychodni Specjalistycznej nr l
przy ul. Wesołej 52. Tematem
spotkania będzie ; ,.Połóg i karmienie piersią•. Wykład poprowa-

westycji urządzeń odsiarczają
cych. W ogóle - to obiekt wzbudzający wielką lJ'OSk~. Inwestor Zakład Energetyczny w Skarżys-.
ku- jest zadłużony na osiemset(!)
miliardów. Sto miliardów tneba

Na szlak
Klub l'urystów Pieszyc:h przyoddziale PlTK w Kleiclicli organinije
w sobotę 13 aenrCII wydec:ztę ple~na trasleSuchednłów- MostkiWykus (15 km). Zblórb o godz.
l 1.30 nadworro PKP. Cbętni mog4
takie ucbial w uroceystoś
clllcll ~yc:hz romtl~ śmierd
Piwalb Ponurego. Powrót do Kielc:
w p61:nych godzitulcli wieczornych.

_.t

J .M.

Redakcja
poszukuje
Redakc;ill poszukuje l prosi o telefonlany kontakt osoby. które
pa.ed wojfUł pracewllły w czw. bsath chorych. Tel. 424-80.

Ploną

Pan Ludwik S. z Kielc odda za
darmo dobre, ale niepotrzebne
mu już sprzęty gospodarstwa
domowego: lodówkę "polu 80",

..pólanonlmo~· sygnał, iżnocąją

cy nad zalewem w Cedzynie nie mobezpiecznie. Podobno
wlec:mrem do namiotów podjeżdża
..zmotoryzowano g111pa· i ŻLjda okupu, nqjcz(idęj butelki alkoholu,
za lzw. ochro nr- w przypadku odmo_" grożą podpaleniem namiotów. Piszę podobno, bowiem nikt
ofic;jalnie nie potwierdził takiego
zagrotenia. Ani w pilnowanymm/q
dobt ośrodku MOSiR. ani w bam
.Pod Ż/Jglem•, oirodku ,,Broczys·
ko" czy hotelu .,$wifłokrzyskim·

pektyw~.

• Niejasne, przynajmniej na
razie, widoki ma miasto w s-prawie
Samorząd Strawczyna
buntuje się, by w gminie, w Promniku, funkcjonowało wysypisko.
Trzeba negocjować.! trzeba dojść.
do kompromisu bardzo szybko,
bo Promnik tr.leba rozbudować,
wystarczy najwytej na trzy lata.
Dobrze, it z konsekwencją została
podjęta sprawa ska1eń wód w DoLinie Białogońsltiej,gdzie są ujęcia
wody dla miasta.
Wyrazem uznania racji ekorozwojujest obecny, właśnie zatwierdzony przez radnych, plan przestrzennego
zagospodarowania

śmieci.

mias-ta(ściśle: aktualizacja planu).
Opiera się on na załoteniu nad·
rzędności zagadnień ekologicznych co znajduje m.in. wyraz w
uznaniu za .,zielone•, a wi~c podJegąjącc .szczególnym względom
ochronnym, wszystkie tereny nie
zabudowane, wytyczeniu strefy
ochronnej ujęć wody w Białogo
niejako wskazania polityki przestnennej, uwzgl~dnieniu nowych i
projektowanych rezerwatów przy.
rody, w rozbudowaniu stref oc.brooy konserwatorskiej (m.in.
centrum miasta. Karczówka, Białogon), wyznaczeniu linii widokowych w kierunku wzgórza zamkowego.
Być mo:Łe świta nad Kielcami
ekologiczna nadzieja, choć przecietjeszcze bardzo daleko do usunięcia barier krępujących rozwój
miasta, albo choćby do przełama
nia zak.l~tego kręgu niemotności,
w k.tórym od lat ono tkwi.

DAN

Przenieśmy Żeromskiego!

kuc:beokę ttteropałnlkow-,

pzow11,
oraz telewizor a:arno-biaJy. Wia·
domość- teł. 540-79 po godz. 18.
(bu)

Czytelnik (niUił'isko 'l!ltlnt:redll/u;ji) Z/lfosi{ dość intei'CJ~cy, niiSzym

W niem, pomysł- pruniesienia pomniluJ Ste[tlnll ŻeromsłUgo% uluy-cUJ, obok porkotWi"mustli"w in.ne,gtHlne tego pisGI'Ul mięjsu.. Proponuje-skwerimienillpisai'Ul wmięjsu zbunonąromonuwun.tu wdzięc:zno.f
ci lub przed no"" gm11r:il teatru, noszqcego pruciei takie imit Stefana
Żeromskiego.

"NIE" w Kielcach
Wojewódzki Kongres Załotycielski Niezależnej Inicjatywy Europejsltiej .,NIE" odbędzie się w
Kielcach 13 bm. (sobota) o godz.

13wsaliZNPprzyui.Oknei9.0rganizatorzy zaprasząją sympatyków ruchu "NlE'" i wszystkich zainteresowanych.

Wyprzedaż rękodzieła
GaJeria ,.Mona" w KleiCI.th. ul.
Ogrodon 3, orgaaizuje 14 c:zenrc:a
Cl.łodńen~ wyprzedat rękodzjeła

utystyc:znego. Doc:hódzwypnedll·
ł;yprzemao.oDyjestn~~fu nduszpo-

mocy psychologic:znej l rozwill.zywanill problemó.., alkoholowych.
Organlzatoo;y proSZ~~, o przclw:y-.ranie prac: na wyprzedai-odśrody
do soboty wgod7_ lO- 18.

Festyn "Lato czeka"
W nledzlel~ 14 c:r.enrcs., odbę
dlabidego
- .,Lato c:r.eb". Organizatorzy
proponują na placu przed budynkiem WDK i pobliskich, wyłączo
nych z ruchu ulicach wyścigi rowerowe, deskorolkowe oraz zawody dla tych, którzy jetdżą na
wrotkach. Uczestnicy b~dą mogli
zdobyć kart~ rowerową i motoro-

dziesię rodzinny festyn

werową. Na festynie wystąpi zespól .,Kleks". Zorganizowana bę
dzie tatle loteria fantowa. Od
godziny 14.30 impreza przeniesie
si~do WOK.,gdzie wystąpią szkolne zespoły dziecięce.
Spoll!lOrzy: przedsiębiorstwa
,.Adart", ,.Zemax" i .,lnter-Marlc"
ufundowali wiele cennych nagród.
(ETA)

namioty czy ogniska?

Gdy w murach miasta zbyt duszno, młodzież M:)'111SZU za miasto,
pod namioty. Nąjczęści(j rozbijane
na dziko. Redakrja .SL ·otrzyma/a
gą CZMĆ się

w tym roku. Banki wstrzyprzed zdławieniem dłuż
nika, bo jego rola w gospodarce
kraju jest zbyt wa1na. Co dalej?
Bussines-plan wykazał, te trzeba
dokończyć inwestycję, nie poprzestawać na produkcji ciepła,
ale uwzględni! też program produkcjienergii elektrycznej. Na dokończenie budowy trzeba półtora
biliona.
Problem
rangi
paitstwowej. Państwo - takie są
oczekiwania - powinno inwesty·
cję oddlutyć, wówczas wojewoda
mote elek.trocieplowni~ skomunalizować. Bo teraz miasto nie ma
tadnego wpływu na ten obiekt
mują się

Kto potrzebuje?

dziMieczysławPiwońsld.

".'f 13 aenrc:a Zuąd. KołA nr 2
,.Amor" PZW organinije Spławi
kowe Mlstn.ostw• Koł• na zalewie w
Pl6tte-włe. Odjazd sprzed hali widowiskowo-sportowej w Kielcach
o godz. 4.00. Zapisy w czwartek w
siedzibie PZW przy ul. Słooecz
nej.
-:t Billnl Wystsw Artystycmych
w KielClich zapffiD 12 czerwca o
godz. 18 do Galerii BWA"Piwnice'"a• wernisażwystawy monotypii
Reijł Remes l malarstw~~ TadeuSZII
Qsmecklq:o.
(ETA)

spłaci!

•IIlllll barie~ rozwojo._ ml..uła
jest oc:zyszczalltill śdeków w Słt
kówce. Nadziej~ na podjęcie jej
modernizacji stwarza fakt wpis&·
nia jej do programu rządowego,
tald:e
kontakty
zagraniczne
(Szwecja). Tu widać jakąś pers-

nikt o czymi podobnym nie słyszał
(we wszystkich tych obiektach jest
dostęp do t elęfonu przn całą dobę).
Takie w czynnym do godz. 12 kiosku nad zalewem usłyszałem: Nit
podobnego, nie mil po'IIHJdów do
narzekania na młodzież. Może po
drogi(j stronie za/~?
Tu, w oirodku .przemysłówki·
powiedziano mi to samo:- może po
tamtej stronie'/ Owszem, kilka dni
temu splądrowano nocq trzy lodzie
-niezawszemożnapowiadomićpo

liQt. gdyt

często

w okolicy nie

mil

prądu.
Takżepolit;}a

nie miała tego typu
zgłoszeń. Od strony Cedzyny jest 10
rejon posterunku z Górna, od Woli

KopCfJwt:j- poste111nku z Masłowa.
Polifjanci-nie""kluczajqc, iżpr6by wyłudzania alkoholu mogły
mieć mi(jsce - przestnegqją przed
ustawianiem namiotów .na dziko"
z zupełnie innych powodów. Leśni
cy posadzili miodnik, ustawili znaki- zakazu wjazdu do lasu, zakazu
palenia ognisk. Znaki te już zniszczono, drzewosą wycinane.napodpołk'" do agnlsk. Po/ifjo l Straż
Leśna stanowczo tępić btdą prztjaW)' niszczenia przyrody. Zalew i okolice mają służyć tysiącom spragnionych wypoczynku nad wodą
kie/czan. Jedynym polem namioto""m }tst teren tui. obok o.frodka
MOSiR.
(lek)

Ruczywiide,lokalizacjapomnika niejest (pomijqjąc: walory artystyczne popiersia) najszczęśliwsza.
Ginie wśród drzew, w mało jednak
uczrszczanym miejscu. Proponowane lokaliza/je są chyba trqfne.
Skwer 10 przecież niemal organiczna cz(ićMuzeum Lat Szkolnych pisana, oo dla wydeaek może mieć
ważneznoczenie,placprzed nowym
teatrem, po likwidaQf resztek ogro·
dzenia, także wydqje si' wymarza-

nym do tego mit:jscem. Poddqjemy
propozycif pod ro:zwag,.
Dla pełnej iriformaQi dodąjrrry,
te Czytelnik radzi. aby przeniesieniempomnika (po ewentualn<i akceptaQf pomysłu) zqj(ła sitfirma
.Marmurex~ która zdaniem wnios·
kodowcy .już tyle dorobiła sit na
zlecenioch Zarzqdu Miasta, te mogloby to uczynić społecznie~. Tego
jtd nie komentłfjemy.
(o)

Nowy numer BWA
JIOI16wtlaformujeo:rmlan.leAilllłHII

Nn- tl'łefoao w Galerii "Phmite",
ul.LełDa7pozosblte...:449-42.

teiefoou. Attulay nwner: 61-27-46.

(ETA)

~

Znaleziono
klucze

Błaro Wysgw Art}$t}c:myc:la, at

Le-

~~

:t!: W szaletach obsługJ4jących
kieleckie bazary już od dłutsząo
czasu deknie woda. Dziwi brak zainteresowania, zwłaszcza że wszyscy znamy kłopoty regionu z za opal·
rzeniemwniq. Widoczni~osobyod·
powiedzialne za bazarowe wygódki
uwierzyły reklamie i uznały. te tylko pieluszka .pumpers• może być
zawsze sucha.
• U/i(Q otaczqją(Qplac Wolnoś
ci jest pełna dziur. Przt:jeidżqjące
samochody systematycznie niszczą
resory l wybijqją kostkt bazaltową,
którą plac jest
wybrokowany.
Mimo iż wspomniana kostka jest
bardzo drogim materiałem budowlanym nikt nie kwapi się z naprawą
coraz większych szkód. Widocznie
ideały nie sirgają broku.
D.M.

IOucze, maleziooe

wczo~ w

gocbinacb porannych, n :dtiegu
ulic Piekoszowskiej i Jagielloń
skiej~ do odebrania w tbialeinrormacji ,.SL".
(bas)

KURSY KO~IPUTEROWE
-błgowoU

- FoxPro
- po•suwowe (61 ptzi.II-IM.,.,.")
·~a:b~;;;"~p·
a1.1000-leciiPPI7B, tel .2~:-

Jazzowe smaczki
W niedziel~, 14 bm. w Domu
Srodowislt Twórczych odbędzie
się koncert zespołu Centrał Heating. Jest to formacjajazzowa grającazarówno standardy,jak i kom·
P,Ozycje własne. W skład grupy
wchodzą: Flllp Wojciechowski
(piano), Adam Cegielsld (hass) CeZU)' Konrad (drums) i Mariu.sz
Gregorowic:z (vibes).

JakokwartetgrająodJazz.Jam

bore ·91, kiedy to dołączył do nicb
wibrafonista
Gregorowicz.
Wcześniej tworzyli kapelę~ o naz·
wie Central Heating Trio, do kt6·
rej osiągnięi: nalety zdobycie
głównej_ nagrody na festiwal.u Jazz
JUniors 90 oraz specjalna nagroda
Belgian Artist Promotino za kompozycję obowiązkową.
(ETA)

