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Lech Wałęsa o smali businessie

Popierać,
nie tylko tolerować
(Al) ........ . . . - ..........

a

ł.ez:alri111111 naaalymbłmesie,
111e
tylb go toluą;e - stwknbil w~

Led! Wllsa podc:us mtlltOłlil otwarcia XIX Światowep Koagren Smali
BtHIDessu w Warszawie rorpnjz.oftueppodpałrollatemJMU1clentaRP.
Trzydnioweobradyzudziałemk.il

blset reprezentantówdrobnej przedsi~biorczościz61 pa:ńJtworazlicznycb

przedstawicieli krąjawego drobnego i
biznesu. polityków, bankowców i naukowców przebiegają pod

średniego

hasłem

,.Smali business czynnikiem
gospodart.i Wschodu i

integrującym

Zachodu'".

Republice

w

Federalnej

Wczo~,nakorytyrzuVlpi~tra

biurowcaprzyul. Targowej 18, nie
było zdenerwowanego tłumu, a
jedynie pojedynczy klienci, cze~ący na załatwienie swoich
spraw. "Westa" pracowała normalnie-rozliczanoSl.kody,dokonywano oględzin, prowadzono
po~powania wyjaśniające, ksi~
gowość przygotowywała kwanaln e sprawozdanie. Na ścianach nadal wisiały plakaty reklamowe:
"Nic ci się złego nie mo1e zdarzyć

gdy obok "Westa"' stoi na straty",
,.Nie stój! Nie czekaj! Ubezpiecz
s'N6j sam_o cbód!" oraz ten z sołty-

sem

Kierdziałkiem zapewniają-

pnedsi~biorstwa. Dla icb rozwoju du:teznaczeniema stabilny system po-

datkowy, celny i baniowo-kredytowy.
Zwracającsi~dozagranicznycbuczes
lnikówkongresuWał~wstazal,tew
Polsce są liczne pola do działania dla
ludzi pnedsię:biorczych, nale:ty je w:y-

cym,U: ,.Westa"todobrafirma,cie
choroba..." Kasy nie wypłacały
ładnycli Olkz:kodo-A, poalewd w
sobotę zablokoWilllo koala 1 ws:r..elkieoperac;jefiunsowe,.Westy".
Jesteśmy
zaskoczeni
doniesieniami prasy- mówi dyrektorkieledtiqooddziału " W esty"' SA, Sławomir Sontat - Nie
otnymałem żadnej oficjalnej decyZji o odebraniu licencji. O b lokadzie konta dyrektor banku poinfonnował mnie telefonicznie,
wobec czego zapytałem: na jakiej
podstawie, kiedy konto zostanie
odblokowane? Wstrzymali§ my
wypłaty, klienci muszą poczekać

korzystaćdlaobopóloejkorzyści.

Niemiec. Uda się tam na zapro~•zenie

kanclerza Helmuta

Kohla.

"Cinquecento" w drodze
Wa.o._, rozpoczęła się wolna
sprzeddobo 1reniji ,.fiata d nquec:ea·
to" wautoryzowaaydJ. pwaktach dea·
lerdddl FSM w atłym ~a.
Podj~ie takiej dCC}'7ji było mo:tliwedzięllizrealizowaniu większoś·

ci zobowiązań wobec posiadaczy obligacji uprawniąjącycb do Z&k:u.p:u
"cinquecento•. Aby zwiększ)t s.zansejes;ozakupu osobom, które dotąd
nie wykorzystały swoich obligacji,
Fabryka Samochodów Małolitndo
wycb w Bielsku-Białej wydzieliJa 5
salonów sprzedaiy oferujących "ci·

nquecen10" wyłpnie dla tej grupy
k.lientów. 54 to PTHM Gdańsk, PP
.Polmozbyl" Poznań, .,Autore.x"
Waruawa,ZSIMwTychacb i Bielsku-Białej. Pozostale punkty sprz.edaty zostały zobowiązane do realizacji w pierwszej kolejności zaku.
pównaobligacje.
Kielecki ,.Polmozbyt• me dysponuje obecnie nowymi ,.cinquecento•. Natomiast autoryzowany dealer
FSM, firma ,.Solo'", nie otrzymała
jeszcze tadnycb informacji od producenta
0•)

Nobel

Sandacz
dla rodziny
na

SA licen-

cjl na prowadzenie działalności i zapowiediogłoszenia
jego bankructwa nie wywołały spodzlewanej panileJ
wśród klientów kieleckiego oddziału "Westo;.

zalewie

(Al) 74-letni Amerykanin Edwin

Krebs i urodzony w Chinach n-letni

kielcz.anin Stefan Dereniewicz

Edmond Fiscber są llllm8tami tqorocmej Nagrody Nobla w dziedzinie
medycyny. Szwedzki Instytut ~

złowił taaaką ry~

- na zdjęciu
prezentuje ją syn, Miłosz. Wędku
na,.tywca" (karaś, 8
cm),po krótkiej walce wyciągn~ z
wody okazałego sandacza o wadze5,7 kg i długcści 82 cm. Będzie
medal PZW za rekordowy połów i
uczta dla całej rodziny.
(kk)

jącz pontonu

L-

_...__,."-·.
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-fot.

z siMtr ~
bjftfwrzeWaamb'z....-..
z-ta jeMa
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....

.. _ , JMido

linska przyznalobubiochemikom l)
mln dolarów za odkrycie, w jaki sposóbkomórki białkowe tWOtz.4w•niacbene~Dliałalnoittycbko

m6rekwtymzakresiejestrqulowana
przez oddzielanie z białka fosfatu.

Instytutu Pediallii
tnrlb.l711)dzin. Uczestniczyło w niej
ISchi~w-ortoped6wiu.roJot6wo

..._ ~. łtritde. lm

- - Jolli.

towywali:śmy si~

- Podziclildroy1nZ}'St.tosprawi.edli-

a.tcmeso układu
dwlia.

tąt.cnia łub oddJ·
NljsłynniejU)'JD przypadkiem

byli bl1lcia
CUq:ifns, urodzeniwSyjamie(obec·
syjams):jqo

rodzeństwa

bank. Katela minuta byla obmyłłona i
uplanowana do ostalnieao szcz.etbłu.
Debora,kt6rabylapodł4CD)nadorespi

wielki krab•.

ratora - wna nie mapa odd}'Chlt znwta nie odzyskawszy przytomności.

Nawet nótti, chociat były trzy, podrieloQo salomonowym sposobem.

~jejbliercibyłykomplibcje
m~ezpm:tacuniemwielticb iJoj.

Skończyły

powodu niewydolnołd nadmiernie ob-

nie T~landia} na pot:l4lłu XIX w. Byli
Wnic:ciplccamiijakopisywalinaoczni świadkowie: ,.Gdy wychodzili z.~
dy, miało~ wratcnic, te pojawia si~

do niejjak do skotu na

ny.

chowsti,którykierowałzespołcmlekł·

ci krwi.

W}'ll~powali

przez

całe

swoje:tycicwcyrkuobjazdoWJllł,pizie

potazywmoicb tuudesz.epwied:tijako niezwykły wybryk natury. Osiedlili
~nastanl6ćwAnJ].ii.Załotyłirodziny

L dodlcnn.li s)9potnmstwL Zmarli w

20 miesięcy i zaczynały mówić

Dramat sióstr syjamskich
Katdej dziewczynce zostawiono po jed-

_

Białko

Amerybństiq;o

ru4aneslc7JoiOIÓW.- Tobylanajdłut
suoper&qa wrąojej 37-lt:tnic;j karierze
-stwierdził prof. Grochowski - Przno-

wie. Miały~kitemu łakiesameSZ&D
senaprzetycie-mówiprof.JanGro-

nejnótce. Trueia,łrodłowa,.oiewpeł·
ni wykształcona poszla na wyrównanie
ubytków kostnych miednicy. Dziewczynki urodziły si~ uośnięte od jednej

W Połsce 00 tej pory wykonano 3
opervje rozdzielenia bl.itn~ . syjams
llich. Wszystkie w krakowskiej klinice. Z
ka!dej pary tyje po jednym dziecku.
Nlljstan.ze - dziewczynka, ma 1S Jat i

wieku 631at- jeden podrua:im. wods~

tneciejdługaścimostkawdól·brzu

giejui6str-Julii. WszyslioroutrZ)'I·

rozwijas~prw.widłowo.

niesi~wnajblit.szyt:hdniach.

pie kilkunutu godzin.
Krall:owscyleWuniech~ie 1WJIIIOwiadaj4~ctldOIWllinaprzetyciedru

zwane

.białkiem

kinetycz-

nym~ transportuje molekuły fosforu
do inneao białka, które uaktywnia ao.
Białko tDjest roznUc:szczone w całym
cicle i tontroiuje jeso mechanizm.

.....

Odhycie~miaławidk.iemaczc:

tie przedstawicielstwo ,.Westy"

niJdyniemiałoiłopotówfioansochcielibyśmy uchować
finn~,odbudować zaufanie wśród
klientów, uchronić ich przed mo-

wych.

nopolem PZU.
Wspo.malaae restrykcje llie
dotycq .,Westy-Life" ~
odn:bJl41łr1q. Jej kielecki oddział,
mimo aferalnej atmosfery wokół
jej "siostry•, zawarł wczo~ kilka
nowych umów ubezpieczeniowych, a
Usa wypłacała naletności.
(U)

IN)W500rocznlctprzybJd~Krzyw:
lołaKolumt.doArrleryklnalłtąeydoNf

Franot ~ OdmJtorMec
pasa!en:łd.conoorde"~do

prObyblclarek.orutwlatllwpodrótydookolazitml.Samolot~o8ranood
tedałzllz:bonyzponad50puat.erwnl
r-.po~ct~K~z~e.Kmtyz8C)łedlzalfprzy

godt;23w.:et~o~~re~wrt.~po33
wródćdol.lz.bonypopokoneniu40ty

az:ełć~dlauzupełnieniiiPI6JwL

łecmcj. Pruwid\Uemy m.miet urudJomienie fabryki taniepJ mabtonu. w
c:iemUiiznaldtlił:miejloelll.~

(Al) NieUJtaMspołec:Zneinicjaty.y
~ informuje o
przcdsi~wzięciu., -pl.anowa-

ror-

i op;eq. lebtsq. Pruwidi.UemY

posiłku

.Chcemy~ staryfortoimpon~

mlpZ)'n odDety,jakoteOUZ}'IDU,jcmy jej

powienchni3(J'S.metr6w.M)Iłlimyozor

tenz bltdzo duto z daró• spok:cm}'dl.

pniwwaniu 11m piebrni taniqo cbJeba,

PtoblememjestWJIQbopłatlc:zynszon,

·•cenicot. SOOzłzaboc:beoet-dlaludzi

amlannwiciellm1Ddumiesi4C-W'Imf
jcdmk:,te)dmar"lllljdzicludzldobn;;

bezdomnyehibieGnycia,dl•mieszb~Ml6w
domów swrow. dla ołrodk6w opieki spo-

Gwałt

za zegarek

miejso:rwołd na Wybrzetu stmJ~ sie
zachowlt anonim~. 54 z:męczeni
llłdbstwem i 11WZ4 o wyprowadzeniu

na Starym Mieście wPomaniu ZOllała
qwałcona 14-letn:ia dziewc:zynb. O
tym, co się stało opowiedziała IJl8Ul&
dopiero następneJn dnia, płyt pałci
deJ_ obiecał z.a mila.enic zeprek, ale

lic; &cizie indziej. Maj4jeszc:u jedno
dziecko - zdrowqo,l-Jetnie&o l)'nL

Concorde
bije rekord

n.tJnowszym

Ui27-letniojciec,miesz.bj4CJwrnałq

po~u dniac:h-alówniez

Obecnie Katarzyna przeby·
wa w Duesseldorfie i dopiero
za kilka dni wróci do Kielc.
(and}

nyrnwWam.awic,wtołiborstimforcie:

decyduje20dzieft:tycilptodów.Częłt

lił:bezin&emu;ii lebrskiej.Umien,i4

Siedemnastoletnia uczenni·
ca I LO im. S. Żeromskiego w
Kielcach, Katarzyna Jawor,
zdobyła tytuł lnter Miss Ukrai·
ny. Ponadto została wybrana
Miss Klubu Jazzowego w Tarnopolu i uhonorowana nagn;
dą głównego sponsora konkur-

.,MOltltU". Mam

nal00·200tys.porod6w. Owszystkim
z namdz.onych bl.itru.t. które maM
wspólne 1erc2 lub kfw*up zostawia

Kielczanka
Miss Ukrainy

Chleb z "Monaru"

wód pokanmowy:jelitocienłieigrubc,

Dzicd~ Pokto-

"Żeromskiego"

aitcY 400 klometrow. Po drodze bPII

(Al) Wjednejzpiwnicwkamienicy

Opuacjarozdzieleniawt:ratowWt,j

Uczennica

Krebs i Fischer prac~ą na uniwersytecie Waszyngtona w Seattle.

Rodzicedziewczynki,25-letniamlt·

Klinice Cb.iruriii

wszystkich stron,. aby zapoznX

społeczeństwo z prawdą. Kielec-

godz!Ndl l 55 minutach .c:anoordl" ma

Blitni~syjamskiezdanl,i-sięnz

ły20miesipcyiuczynalyjutm6wi-

Cb~tnie wziąłbym udział w telewizyjnej debacie z udziałem

nie zwłaszcu przy 1ec:zenju chorych

cbarni i biodrami Miały wspóley prze..
'qtro~iu.kładmoczo-a-płciowy.Roz·
wUałYiił:t&kJU:icbrówidnic:y.Skoltczy

Tu <h<>dD ojakjeś rozacywti nu..

=~niSte=mFtn:=;y"~

su.

w medycynie

,.Chańcu'" w ŻyciDach t. Rakowa

Przedwczorąj

a1 do wyjaśnienia sprawy, kl6ra
krótko ~~c.- nie jest~

Prezydent zapowiedział, te wPol!ce ~ popierane małe i średnie

Premier pojedzie do Bonn
(Al) 5 i 6 listopada premier
Hanna Suchocka złoty wizytę
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KIElCE

~
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o41%'1f0v

ałowaniedotrzymat.

http://sbc.wbp.kielce.pl/

woli. k:tbny nam pomi]A·.

HURTOWNlA.PAPIEROSÓW

"WITOLD"

Kielce, ul. Mieszka 177,
telefon 559-83

IZAPRASZA 00 8 DO 191
(Wiwf od ulicy Locllo)
D 71J
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Z
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NUMER 240

Wicepremier Łączkowski:

-

RoMie:~

Fotele bez licytacji

bezrobotnych
(Al) Wedlu& obhczet'l GUS we
wndniu liczba bezrobootych
WXI'OIItao 1,7proc.Pnwłe2,Smbl
Po!Uhwi)OZOillUcbczpncy;jmlło
Nemall4proc..c:rynnycll:za~

wo.W ubieatYm mi~cu ~wl~
beztobot.nyc:b przybyło w woj. bielBim, pomań.skim i wars:zawsldm.
Ntdal jcdRak w t)'Cb rejoMCli jest
~mnkj 016b bu pnq.

~

inicjatywa budowtana
(AJ)WGdaAstu~dzia.
~Pobto-A.meeybl\ltilnsty
lułBuclowaia-Miectal~
~ ptOmOWIĆ w oasąm

knlfu

~jwiaowe

tccbno-

lopewu:jdz:ledzinłe..SpcQałiki:r.e

SuOOw l.;ednoczonycb, przy r..
ll&MOWc:j pomoeysweao~u. ~
q~wPol:lceaiołemai

-Jednym z ~u pierwszoplanowych progrem6w i'Didu)eett.l atytulow.ny -~-l
bcpiec:zne pońllłwo" powiedzjat

Pa-

wk:ep<emler

Łączkowski,

na
wczorajszej
konferencji
prasowej w Urzędzie Wojewodzkim w Radomiu.
- Zdojemy sobie ..........
system zapewniający realizację
tego hasła wymaga wielu korekt
prawnych. Muszą one dotyczyć

zarówno-

jak

l

-wszystkich
grofflcznych
- - podognłw. Trzeba
kreślić, te w większości krajów
najpowabliej traktowane są
przestępstwa przeciwko tyciu,
pallolwu l budtelowl.

za..

-Pn-podałl<oweto

tet przymjer'zJt ~ do
wspbloycb, polsto-ameryb6stidt

przeclet uchyłanle się od płace
nia naletno6ci panatwu, które w
jakimś zakresie utrzymuJe społeczeństwo - a więc są to wykro-

~illycme

ICCninaria,

mlemtk

pr?.Cdsi~wzl~lnwestycyjnycb.

~ tqo typu lowestN•
byb budowa, 'łfi'Cdłua tundard6w
USA, osiedli mieszbniowctO w
Gdyoi PI'2Y ul. BfdioKjcj, zamk.
~dlapostrOnn,cb,ltrzeto..
rqoprzez~polifk. CoM

domu-HOtys.doluówodsltaszyk
poteaq.Jnycb :zamteraowanycb. l
...... joot;.t- ..... ~
nie tllniOfliium płlnuje jednak b\r
ctowę.wGdyn:itoiefneaoOiiedl&,

ale w oeniCb ~reb do
mntb-*1 I'OIU:"i u-e-L

"Polscy Indianie"
pikietowali ambasady
(Al)

Około

50 młodych ludzi w

indiańskicbp;óropullldl,Wllior

bch i opasbch 1\1 &lowach demonlltOW'ało w!Ji4tck przed llnbuadl·
mi SllnOw l,icdnoc:zonych i Kanadywm.uuzobcbodlmlSOOroczrucy odkr)'ci1 Ameryki. Mlodziet:

-·---ldtr,b.dllee•~ ... ł'Jitlldt.

~. WałJ'l-

-.

* -.

.,._.z~---.

Sala konferencyjna w budynku

Wojew którym ucze.tn~
Na pytanie,
czy przyłechał do Radomia z jaldmie łunduszami na wsparcle
regionalnych potrzeb, odparł, te

wódzkłego.

CZJ'ł włcepntmkw.

nie.
[klennlłwzy lnłereeowały tet

ble...,_ zagadnlenio polityczne,

~ zarniefza rozszerzyć koalicif (kto jest za, kto
przeciw). Wicepremier odparł.
te nłe zna nikogo w rządzie, kto
byłby przeciw roz:azerzeniu koa-

np. czy

llcji.Nieleet--y
sposób, wjaki mogiObyałt to odbyt- na pewno nie b4;Kłzie to .1~
cytacja toten·, a przede wszystkim akceptacja rządowego programu.

tem:-Jeśłibęd\tpłaa1Maam-to

w środę, .le6fi we dwOch -to za

to

-·- ----

. , podcas wtzyty w Redomiu
~ uchW w N uguracjt rollu
•Udemk:kłego w Na~

Oskara

Miłosza,

które

przełoty

łemnapolst.i Wszystkietelrsiąfti

Uka.t4

SiQ

w

Wydawnictwie

.znat•, SZ)'ku.K się: td. wznowie-

nia tytułów wa:eśniej wydanych"Z.apowilda Cz. Miłosz..

Sędziowie

poszukiwani

-oloz
_..__Jbcrch, _,...... w..,._
---f

-onzillmipollql

WOJCECH szc:zEPANSKI

W

Wojew64ztlw Kideadl. po-

llllble~a.....,...

--~·
onz
..Uw
sędzł6w

rejoltłlwyc:h

Km..J~ Wielkiej, Kielcach

Wcdhl& A. KaniewWqo do wyborówllltdojdzicjedDitwi:Uiłnir:jllitu

jestcni PrnR~eao

~

• •-..kl.., Nltl.: - tn.i demot-

paiJ.IIWO pnw1.

t.róttoswo;.cx:e~aktllllnejsytuacji

politycmejwkrl,iU.Stwietdził,lt&l~

- Ze zdumieniem wysłucblłem prGnatnw~n91i:t'f-tawypowitdtprzy

z. JOSPOCI;arq

...,..--....
upelnl~~

róW!Imćszans . ;

ki tryzys polityczny i ppod.ltczy uw-

.s·

l'll)'Clii)',Deutralnył~wo •

ryntowp.,

dzi~ rądom .Solidlmośti•.

rotu, pon:iewat

wic.,teniemłiUns"' ;

Pf'l}'WlUDygomqowac:k, pnedsta'lril

woloo-

obywatcłom

~o,ocb~soc;iam.i

,.".......,

jaaejde H ,ruJędl właQr? - up)'lll
Stars:ey ~c:zyml. Prz.ewodnicący
SdRP odpowicdzill twief'l1z4c:o: Sojusz
Lewicy m1 poparcie społeczne, pro-

Geremek wskazuje
koalicjantów
(Al) Na ,..WOAinym >;ictdzie
Unii Demokratycznej w Lublin.ie
Bronisław Geremek wsbz.ał na

Porozumienie Centrum i Po&ltic
StronnietYtoLudowe jako putftC.rówdorozmów o poszerzeniu koalicji rządowej. Rz.td Hanny Su·
choctiej- powiedział Ge~melr nie musi zabiegać o poszerzenie
swej podstawy parlamentarnej,
ale koalicjajest otwarta na przy~
cie nowych partnerów. Przede
wszystkim myśli o PC.

___

&l'lnl i dysponuje ludtroi zdoświldczo.

nic~r::rw::~~!.=~ni·

~w

Powsudulych.

_ _ _ W_ _

tle :U ,....rdal992r. wlłłre

klep wlle:lal~ al. Gwanlii Ladow<! U .

Lepsza sytuacja

w Wieliczce

Zdaniem parlamentarzystów

MiDione posiedzenie pleoame Sejmu poświęcone było m.In. ulołe
a.iom ąołeczno-gospodarttym ~ u u MJblitszy okres. Wywobł)'

Odpowild.zMcnap)'Wliamielzbil·

Cl4C)'Rady Pf'lcownkr:c;j ZM .Łucznik"
Of'IZ Komitetu Obrony dyr. lb,jmunda

ców Radomia, Ak:Wilder Kwdniews·

Szwondr~proPiopoparcicd.lltomite

,....__..!llę,-.lypnyjo:tetrlkoalewlelkop.......,.ofo

ki mówiło;
+ •tlhrtkl wa~ WJMnhr: - pul&mcntame ~ konieczne,

tu. ~~
.".

sów i odesłane do kombUl seJ..owydl. Na ten lemal. m6wi poseł SlD
Kielc dr Wojciech Saletra.

p:lyt, po pierwsze, rqdzi tOilicja, tl6f'l
nie rcalinUe prosnmu, jaki milła pod·
cza1 wybotów, po dru&ie, powstały oo-

_aledlbpJilie'" pru:z CIA. Skrytykowal
tlzillanWpoJsbe&o MSZ, t~ it.

wetluby,DihO~rówruetoiktnicJkt

•umni. l u.ulctokoi od kokjrqo SU·

sawlł, IIP.

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

- Załolenla polityki społecz
no-gospodarczej na rok 1993 to
zdaniem, nłe tyłko SLD, jeden z
najgoi'8ZYCh dokumentów przedłatonych ostatnio przez rząd.
Jest to zbiór ogOiników. pustosłOwia i obletnie bez pokrycia Jako fikcję nalety przyjąć zapowiadane gwarancje bezpłatnych
świadczeń dla ludności. Znuca
się winę, za własną nleudolnołć,
na przeszłość l nieefektywność
sektora państwowego, nie zsuwatając choćby tego, że w nowych warunkach padają czl)8to
zakłady prywatne. $wiadćzy to o
tym, te złe są mechanizmy finansowo-podatkowe, że nie wykorzystujemy potencjału naszej
gospodarki. Transformacja ustrojowa. która jest myślą przewo-

j~ ZOSIIII oklasbmi.

Rud:l dla

Rzeczypoęołitej.

...,._

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

TOMASZ KLIMKOWSKI

,...ięd WII:Jitkłdl pezostułejako
~~QHo-.ik

i

aiestndz-J

lłi'UWodnik

P1"ffl.

Nabołetlistwo

f:alob•e odbębie się 13.X.199Z r.
• lOG- 13.15 w bte4ru, po a , . HllfVI WJprowad.J:eale
u a.t~łan pnJ aJ. U....wskiqo.
Po~i w clębold• s••tb

Keld. .ld l Koleth}'
z <NUiahl Miejskiqo PJTK.

.rad..,...

zp*ił Jię l . . . .
~1'1 ,.LM:mlb"

.u'łridocmiłyone,teoiejestdmysu

(N}

Aukcja obrazów
z Art B.
(AJ)Podcza•ulc;iiw11'Vmwsklm bote! u ,.5obiefti• Sllrudano wszystlie W)'llnionc 01 sprudat obnzy z t.olckc;ji
sp61ki Art B. Ceni W)'WOIIWCZI tfdl dzid
W)'DII&H•2,Smldzl. UZ)'IboopoDidSmld
zi. Ooliqtll;jiZOf1llliZOWIIIejpn.czdom
•u.kqjny..A&r~• sllnefopoiWi\OOt.olek·
ąoDerOw. Nieoduiosly A.uttu wczdniej-

su

ołwilda.enil Bronisław.

Bqsik.a,

osr.rze&l.i4cqo,tcobruyąjqopr}'Wiln4

włuDołci4 i p~przcdich
Dlbywanlem. N~Jnlhll cena 'a'}'WOIIW<:ll

W)'SIIwionytb obruówW)'QOSiła S mln zl.,
~ wytw - lOOmJn.N~Wlęui- IDmln
zl.- upłiCORO zapł6tnoJ6zefi Brandtl

dnią załoteń społeczno-gospo

darczych, ma się odbywać kosztem pogorszenia tycia włę:kszo
ścl społeczeństwa . Dostrzega-

my niesprawiedliwe rozłot.enle
clężaru kosztów wychodzenia z
recesji, nte motemy więc popierać taktego klerunku działania.
~ mówi o .racji stanu•, a zapomina o .racji obywateli·, wyrażajłtC)'ch się chocla1by w zapewnieniu sensownych rozmiarów
goapodartd rynkowej l prawa do
pracy.
- Mamy więc kolejny rząd zamierzający prowadzić politykę
ekonomiczną, ktOra systematycznie zmniejsza realne dochody wlększoAcl społeczeństwa.
Nastąpi zatem dalsze nieuzasadnione rozwarstwlenie dochodów ludności 1 wzrost rozpiętoteł poziomu konsumpcji.
Pogorszenle standardu tycia
spowoduje dalsze zmniejszenie
konsumpcJI, a to utrwali recesję .
-Nie motna vnęc wiązać tadnyc:ł'l nadziel na poprawę sytuacJI.
(tw)

. Polpol.ltcnw:eoie ubrodu•.

l
S11!1!1!1

OW O

w
l we

,....,_....,...,..,".....,..
o Ustroju

16whftstwowyd!.(dlwniejKWP"lPR)
~ w s.zwacb•. A. Knłniewsti

łp.Kolep

W

--u. ..

AiebMikrl~ ...~

Z alęM~ łale.
h II.X.I992 r.
nurt uate w wieb 411at

tlzWaa., hii'JSU t6n:lJ,

Apowatnle, wielu wspOłtwćrców
konstytucji l trudne nagociacle
'Nłaśnie przyczyna. dla ktOreJ
dokumentten nie został opracowany. Jestem pesymłstycznle
nutawlony d o - jol
stworzenia w teł chwili. Trzeba
się będzie chyba zadawolić aktem ubo2szym w tre6cł. czyli tzw.

___ _
latzacisbtp~~&.Pnecid:ludzictyj.jut

inż.

tydzień , wetrzech-za miesiąc ...

komenłllmtm do posiedzenill
z-potu ds. EliminiiCjl llewiU

Akumulator
lewicy
....

pozyqi premier Suchoddcj, by przez S

-

Wypowłedt łll był8 nłeja ko

w Radomiu

oraz wytonlla surea w\ców tytullnycb. Niniesionycbprzez.licbic
transparentiCh młodzi ludZJe dali

byłczej łudno6d. PnedslaWlcide
Clbiadamcrytlńlldt;l i~
tieiotrmllłl~.)ato

Na pytanie: kiedy doczekamy
się opracowania konstytucJI?
Wicepremier odpowiedzlał 2ar-

(Al) Z •.-.tnHnloWII wbJur,
4e Połlkl Czesblw MMnz.
W Krakowie, lr.tóry jest głównym
celem wizyty noblisty, przewidrianeqjegowieczory autorskie i
rozmowy z wydawcami. Jest ju.t
gotowa do druku "Historia literatury polskiej", ktO q napisałem po
angielsku - powiedział Miłosz.
Przekładu dokonała Maria Tarnowska. Chcę przejnet ten tom
przed skierowaniem do drulru.
Jest te! gotowy zbiór japońskich
,.Haiku" i tompoe~i mego kuzyna
~ył

· Kuiydod....,
spehałatWJJHII
obdloae Prawem

Kwaśniewski

.łpiewałl.indilltlkiesonalłmłerci •

wyrauwemu prukonani u., te~
f'lwa Kolumbl. otłi'On)ltl tonuowei'S'f:i"4 cpoł.~eui'OC)t;jstiej t.oloruzaql nowqo kontynentu, przyczyniW si~ do ct.ltcrminM;jj tu-

czenia przeciwko narodowi. Są
te nowelizacja naszego
prawa w tym zakreate bfdzle oparła na m6tdzynarodowych
wzorcach.
dzę,

Wizyta
Milosza
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Debata telewizyjna

Papież

(AJ)Waoc:yzniedzieUnaponiedzialek(usuaoaasu)l.r'Ujkandy-

dad nastaDoli-isko pra:ydenta USA -George Bush, Bill Olntoo l Ross

na Santo Domingo
prteddzle6
~owanla

roc:młcy

SOO-Ieda wy-

Rn.ysztora Kolumba na

wybrzdu Santo Domln&o - mszę
iwię~ pod &olym niebem.

W wy&Jos:zonej homilii zwrócił
się do ludów Ameryki Łacińskiej

z

prośbą

o wybaczenie nędzy, nar.t:uconej im w ciąau pi~u wieków od przybycia KrzysZlofa Kolumba.
Ojciec Święty zło:tyl hołd Kolumbowi z.a przyniesienie chneś-

cijaństwa do Nowego Swiala.
Zwracając uwagę, :te rocznica
odkryciaAmel)'ki niejest radosna
dla dawnychjej mieszkańców, papie:t wskazał na odpowiedzialność narodów rozwiniętych w
usuwaniu zła oraz ochronie kulturowej odrębności tych ludów.
W czasie niedzielnego spotkania z dyplomatami Jan Paweł II
potępił narastaj4c;:ą nędzę w Ame-rycet.acińskiej.

Wc:w-.J papie.! ohroo;yt konferenc;ję

ponad 250 biikup6wł kardyz Amerykj Połodniowej l
Środkowej.
ułów

Szewardnadze raz jeszcze

Wybory w Gruzji
(Al) Obyotde GI'W'JI 'II'Jitlel"'.łl w
134 alonkliw parłaaeentu l
odd:delnle jep przewodnlcqceco. JerUectddę

dJ'DJ'a bndydatem na to stmowlsko
bJf 64-letni Elhwd Szewardadu, by.".......,. ............omlsiJmxj
Putil Cintql, • pliblit,J wieloletni ...
olster s"_ acranfaaycll łiJłep
2SRR.
frlt'lt'Oiłakz1H
_ . .()4:
. ..ara!
, . ......
G=JL Q"a-

Głównie chodzi o tereny ~~te przez
separatystów abchaskich, miasto Zugdidi na zachodzie republiki, zdominowane przez zwolenników obalonego prezydenta Grulji Zwiada Gamsacburdii, a tak:tc o stolią Poludniowej
Osetii, Cchindali. Pnewodniczący
centralnej komisji poinformował, te
wybory są wame, bowiem uczestniczyło w nich ponad 50 procent obywatelirepubliki.Sz.acujesłf,:tefrekwen

Po tO, by móc kiei"O'Nit w najbli:ts:ze:j kadencji prxami Rady N~wy:t
szej pcwinieo OD otr"l)'m8Ć nie mniej
niż milion sto tysky Jłosów.
l.qrwriczniobscrwatorzypoiofor·
mowali.f.ewołmiuzlolobwodówwy

borczych, wktórych micszb około 10
procent licącej 5,4 miliona ludności

cja wyniosła około 80 procent. Mimo

_do_Gnaloi_

wcześniejQychobaw wybory przebiegały bez powa!niejszycb incydentów.

...... ____
Z OSTATNIEJ

cnwru, .......

EiDuU Sztwariballu .............
~ parłameatL Ghlonło ..

Grw;ii, wybory rtie mogły się odb)'Ć.

Zjazd KPCh
(Al) WPeklnle roZJ)OCZitl sit Zjazd
Komunistycznej Partii Chkl. k10ry w;blerzeoowyKomltetCenłralny.Wadlug

opinii obserwatorOw do KC wprowadzenlz:oatanąmlodzl~ktO

rzy ~ zasłtpować we!:IIQI'IÓW.

(AI)Nieticznl~kłórzy

kiedytcUwyJfl)iwtótnycbloteriacbi
toUursacb,IIIOAtylkOID&I"%)IĆO~

kiu pani VIIery Garnar z Leicester w
An&lli- W civu pi~u lat listonosz pu-tatcSojejdmrizdobfl~a:t

700 razy. Tylko" ostatnim roku pani
GamcrW)'JI"IławU:II;jenaflorydńe,

t}'dzics\ w Nowym lortu, apartament
nad morzem • Hiszpanii do d)'spoz;yQi
dwa tJIO(Inie w roku do kocica tycia.
NllłfOdy rzeczoWC~ spmoiły, te jej dom
wy&J4dajak dział ppodarstwa domowqo • domu towarowym. W kuchni

To

się

nazywa

szczęście
jest absolutnic 11'Jzysllr.o, od muzyny
do zmrwania D.ICZ)':il po opiekacz. Dwie
kuchenki mikrofalowe dała w prezeo·
de. VUeryGarnerman:ylakied)iodobtymaparacierotosraficmymi~

siedob.WJ.Dzil maicbpooUcm. Nic
dziTmep),t.eZOitalaopOIZOtla,.bóło
._.konłuOO..-,aje;jnazwisto~drie

lięwbiędzeretordów.JestiJiłojedeo

problem, mówi pan Garner. Rockina ru-

r;dyniewie,jat;ep::JazampoouC%Jmyd-ła~\11ywEWDIS!ę:pnymiJiodniul
eo~jcjt.Kupujetyttoprodukl)'z

oowyml tonłunami

Ju.:t po trzydziestce, ale ciągle
piękna ksi~:tniczka Karolina z
Monaco najchętniej mieszka w
malowniczej wiosce Saint-Remy
de Provence na piudniu fl'1lncji,
kt6f1l uwiecznił ~dzłem Vincent
van Gogh. Karolina nie lubijak ją
podglądają, a do Monako przyje:t·
d1a się m.in. po to, by się napatn.eć na księcia R.a.inier1. i jego
oórti. W"tllę, w ttórej Karoli.nJ
mieszka, kupił w 1990 roku jej fll4Ż
Stefana Casiraghi, biznesmen
włoski, 3 lata młodszy.~ mie·
si~ pótnicj ubił~ w czasie zawodów motorowodnych zostawi~4C Karolinę z trojajem dzieci.

Księżna

STRONA 3

Bush - Ointon - Perot

W 500 rocznicę odkrycia
Nowego Świata

(AI)Prub~z~dusz
ptiłerskaj u Suto Doadnao papiet Jan Paweł U odpr1.wU - w

SWJAT A

Perot - wzięU udział w pierwszej debscie Lalewizyjnej. WlększoU deb•ty koJKentro"... się wok61 spnw wewnętrm.)'dL
OintoniRos.sopowiedzie.lisi~za

daiSl-1 redukc;i4 wojsk amcrykaflstich w Europie, podC2.&!11 &dY aktualnyprezydentuznal , tcposunię:cieta·
t:iemo&lobystanowić zagroteniedla

pokoju. Bush

wsbz.ał, .te

dokonano

jutpowatnycb cię:t w budżecie wojsk.owym oraz, te ,.zimna wojna• nie

IonQ, błyskawiczlłit vobiła onDła·
mUWcąlauit'lf.

Poaqtkowo rwjbtmlzitj d:sqtl{jqct
wCkwdiillylojt:jwdmQjqapodobiritstiiiO do mlodt:J /lrlrfne &udoł, szybko
Jifjftłllllk o/uuiiiD, hp#fbto paJIM

Neofaszyści

Ze sprawwewnętrznych Bush za.
powiedział, te w wypadku zwyciptwa w wyborach. dotychauowy sek.retarz stanu James Baker mianowa-

w natarciu

(AJ) MJodzj neofaszyści,niektbrzy zamaskowani, w czasie weekendu obrzucili butelkami z benzyną cztery hotele dla obcotrajowców czeb,jącycb na przyznanie •
zylu. Do incydentów doszło we
wschodnioniemieckich miejSO>
wościacbGrossraescben, Teterow,
Neubrandenbura i Malchin. Ofw
w ludziach nie było. Poza wybitymi

szybami miszcz.cnia 14 niewielkie.
Gang skinheadów zaatakował w
niedzielę kawiarnię w miejscowQłci Bornim lr.oło Poczdamu. W &ości
i po meblach walili bez opamiętania kijami do baseballL Pięć osób
jest rannych - sami Niemcy - a
sześciu neofaszystów zatrzymano
pod W"ZUtem zakłócania porządku
publiczneao.

Rumunia

Bośniacy nie chcą

lliescu
prezydentem
(Al) Na podst.wie meklun--

k6w :z: 22 obwodów głoaowa
Bukllree:z:cle polnfor-

na. w

rnow.no, t. lon IIMcu został

ponownie prez:ydentem R~
munll. IJ:z:yakal poned 55
proc. gło.ów, • )ego rywal,
kandydat opozycji demokntłycznei - Emil eon.tantine.cu - tylko około 44 proc.

Kochliwa Karolina
Oficjalnai.ałobaskończylasię i lu·
dzie powiadeją, :te Karolin~ w tej
willi nade r często odwiedza fran.
cusld aktor Vincent Lindan. Podobno ks~ Rainłer lubi go, ale
doradza Karolinie, by się nie spie-szyła. Jeszcze jato nastolatce tak
ogromnie spodobał si~ 38-łetni
Pbilippe Junat. :te nic nie pomogły rady taty. A potem tneba było
p~ Watykan, by ten ~zeł roz.
wi4zał. Dal się uprosić . Ale lepiej
drugi raz losu nie kusić.

Dl-

Mediolalłit, zawrzeć kilko lnmul'f)'dl.

ladtlcottrmlnowyclr kontroktów, fcldn
dosuJtnie iyde, l'łtJWt
gdyby zmygnowala zupdlllt z procy l
pozwoliły ttH)Jć prubojem na nojelegollfJteJalofł)' E11ropy l Ameryki. gdzie
o)t:) wzglftty zoblegD,}q tuVw!żtj tłoto11/tJI'łl kallltJ/erowk z lł4jlepsząo towowpewnlqjq kJ

.",,..._

lchalfdiiJetrrJklv}e)edllllkCioudlo
leJca, buwiem-)akwidłlłiaie -M wldab nvr ZII4CZllie bGrd:zitj curukt:y}Jfy
lfłtlritJi,któftiOtwlłtwJl•o.idnle.,...

~aąją IWWI' "4/INutłzi#J KrPtyc%111

jCJtnle{)IIJ;ofotogelłiczllfl:ulolnqmo

ałttD~zy burrlk tOWfUryskJdt. WedłJII
lłldł wybru/łkkm C~dil mo był IUI.I-

deltą. ale U Illit równid rłiM'f 1111 klu-

ffJICIIln>nv~rbiprwieMONIL'IJ,biąh

Plfbto

lfłDddk.a

jeJt

ap()łm

b. Wdqpdw6dllallldidoJif}tjztlo-

Albtrt..

byćrmgtJi~Mpoluzzy~wszyJlkidlll

JOŻdeM~rMollttCorlolaptopodalu

aąt:YC!r Jlf

ojirJallf!Ch łlfOCZ1Jlo.id pnydzidD Ji(

dOI1IIldt 1Mdy w Po/ybll

tyki zagraniczneJ wysuwa,K pomoe
dla republik byłego ZSRR.

bylaby wygrana przez tych, którzy • ny zostanie koordynatorem polityki
domapj41ię:redukcjiameryWskiej
gospOdarczej.

z okladki?

Dzit!WC%)'"4. kuHo flqjchftlłltj uj.
mitclio sir z okladdc lwloruwych mo·
JIUYiłÓW dla kobietjat bt:z wqtplelłill
11-lnnio Niemka, C/audio &hiffer,
jedno z pifCIU tłqjlxlrdtltj WZif(Yclr modddcnaiwiccir. OdJerytoprzed rnemtJ
la()! w dyJicottct w Dusseldorjle przez
fotorrąfiko amerykmiJkiqo mialrez·
lllk.a..Metropo/ittJll",MidtelaLe/J41'-

siły mUitamcj. WszyscytnejUndydacipodt:reślał~tenaczoloichpoli-

rozmawiać
(Al) Bośniaccy dowódcy wojskowi zapowiedzieli bojkol rozpoczynających si~ w poniedziałek
rozmów na temat zakończenia
obl~żenia Sarą;ewa oraz demilitaryzacji miasta. Rokowania zorpnizowane zostały za pośrednic
twem sił ochronnych ONZ.
Nieobecność przywódców Bośni
przekreśla szanse na po\\o"Odzenie
rozmów.
Poniedziałkowe
spotkanie
miało b)t pierwszym od czerwca i
uwa:tane było u ostallli4s:uns na
zakończenie walk wokół Sarajewa
przed nadejściem :zimy. Jako powód bojkotu rokowań zast~pca
szefa sztabu annii Bośni Stiepan
Siber podał to, te Serbowie nie
pozwalają na przywrócenie pod
nadzorem ONZ dostaw wody, sa·
zu i ele ktrycznoki dla Sanljewa.

44 ofiary
.ŚWietlistego Szlaku"
(Af}Wwyn!kuaW:uot.IOOpar·
tyzanlllw maotstOMkleso upupowanłl ...S Wieilisty Szlak~ na WiO!q
• AndKh 7&1Dł'łY 44 OIOby, . l)'lll
12 dzieci. Jest to ~krwawuzy jat
doutd atak teri'Of}'SCI)w od chWlii
aresztowania 1l wndnia przywódo
cy te&o uarupol"mia, AbimacJa

Ooznwuo.

Inspektorzy ONZ
jadą do Iraku
(Al) Szef' ekipy Narodów

?Jed·

noa.onycb. która ma przeprowadalsze inspetqc w Iraku, Nikita Smidowicz powiedział, te celem
misjijat malerien•e 200 rat.ieł ty-

dzić

pu,.ICUd"'. ltlnic_M~rzerua,ł.e
władzciracticuklyłyteratiety.IDJ
pcttOfZ)'~dolraltuwJ!ł4-

tek,

ma.-

potrwa dwa t)'I'Odnie.

Smidowiczpowiedział,teckipa

prawo

ma

przeprowadzić i.nspekQe

w

katdym irackim obiekcie.

Zabójstwa
w strefie Gazy
(AJ) luaebki technik komputcrowyzostalzatłutynotemwłltefie

Gazy. Amatzia Ben-Haim przcbywalzwi~wmiejtcO-.jfarmie.,

kiedy Palescyńceycy weszli najej tcren.oaftw:11isomotyą.anastpnie
:r&tłuli notern. Zamordowany miał
cr.terdz.icki kilka 1a1. WczdnieJ, w
niedzidf; iuaelxy :tołnieru zas.
14-lełniep)

tnelili
chłopca

arabstieJO

w obozie dla uchodtdtw w

N'""""Walki

w Luandzie

(AJ}Collltimniejdwieosobyqinł~Y i wielejest rannych w wyniku
walk,tlórewybucbływoiedziel~w

stolicy AniOłi LuancWe. Do

pa~.

town~W)'mlanyocnlubroniaulo

matyczoej

doszło

w wielu res:io-

nach miasta w kilki &OOzin po wy.
bucbu bomby podlotonej w samocbodzie zaparkowanym pned hote-

lem, wtlórymm.ieształi bojownicy

z UNITY.

Referendum
w Serbii
(Al)WSerbiiodbyłolif:rel"ereo

dumwsprawieprudtermirlowycbWJ·
bofów padamenwnyd) i prezydenttich. Jat wynika ze wstępnych obliczeń, refen:Ddum prawdopodobnie
nie przyniesie pozytywnqO rezultatu.

jfJ mifjsce obok AlbnuJ, laÓiy by~
IMitj 11ie layje $WtfO UJi11UmtJił'Q111ll

Claudiq.

KorelpOildentportuplstiejlieci telewUyjnej RTP poinformowal,
tewidz.iałnauliC)'dwaciałaletJioe

pay botelu Turismo, tlóry w.tal
milzczcmy pm:z wyłNeh bomby i

Wiele rannych kobiet ucXbJ4cycb
zmiejacaumacbu.

Dw6c:b bojowników UNITY qi·
tet w wynitu pałtowneJ W)'miauyOIJlia z nie zidentyfikowany·
mi przeciwnitami
Dę!lo

Protest Kurdów

na wieży

~byplotłioluuałysltfKtlwdzłwt,
b)'ł abyro łolqtUJ luifiNJ lfll11iatvt'O'ft-

gopatistewk4 ~qca sir: Jłtqw..
bhnaiL AłcnUJ/niepanll)ązy wMonaco
blqże Rolllier zaiwduJI Jlf 17 lat temv
w ulubionej ofclOI'a Alfreda Hltdtcoc-

ktl. GraaKefly, flłiebaczqcMjtJMo
tu)'Jtolml)'a~tepodlodzenleoUPI/ł sił

z 11iq lal rodośd l ZJ~dt1woł~n~ podda·

""*

()fiqaittydtzmraylłjuzCUiłk"f'"

IOJZOMJ,zaśCiml.dioSdlifferiiDiiWvJ

mi«M Jif z okladdc ~ - tazYIIÓir l bime 11thlal w 10lauilcll
mo+- Wpr.urwie mitdzy pazowtUtimr
do ~ 1 podtdmmi do Mollu CiJrlo
vdalo slfjt:J podplJoć .ł.olłtnlłt Jlłllr-
da" -/i17Nl hu.wtyaMJ ReYiorr bplłat"«<nCiaMiliiMtr:yiluaUJolaąrłq

111/Jtłf

10 miliontł.. dołJr6w.
U.DlSonris

http://sbc.wbp.kielce.pl/

(Al) Kil.tudziesię:du Kurdów
wiett tłynnej wiedeitstlej taccdryj'fri~cao Sterana. Wieta ma ponad l lO metrów wysotoki
okupowało

ijeltjed.no1,zuJwi~atrał:Qi

Nrystye:Uiyc.b W"tednia, bo 1ricW z
niej niemal całe miasto.

Kunknrie

otuP'M wiet; po-

infonnowa!i,tecdcmk:llakcjibyło

JI)OWOdowanie oaciltu łwiatmfti
oplnii pubłiczncj na rąd Turqi. by
~

zbfojoycb alatów.aa
kurdyjWe obaur)' Da puic:J z p61DOCD)'ID Irakiem, idzie ot,kJsmoO
~niezalet.rqo,fcderz:J'j

ocaoKu.rd}'ltanu.
l __ _ _ _ _ _ _..._j
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Ohydne zbrodnie wyznawców sekt

Polskamjem
"Zabijcie dziecko, dlapiratów
p..,_
(Al) Straty skarbu
oru polskich autoniw J dystrybutonhr, wynikĄJ~ce z dzialalnośd piratów fonograficznychsiępj" 4-6 mld zł rocznie

które wskażę!"

(AJ) W~saJłiC'I ko...,.
pondencjt z Ame<yld Poludnłowej zamłe6cił francuski
magazyn ,.L Evenement du
Jeudi", ujawn~ ohydne
zb<odnle, Jakiell wyznawcy
obltdnyc:h wierzeolisekt . .
tanls1ów~altno

rnolychdzledoch.
W obronie tych ol'lar zorganizowano w Kurytybłe, na połud
niu Btazyłll, prołesta<:Y)ny marsz
z udziałem kilkuset dzłecl wwfeku od 6 do 12 lat, ich atarazego
rodzeństwa, rodziców l nauczycieli. Pod hasłem .Chrońcie
dzlecl, następne mota być wasze• domagano sit obrony
przed szaleńcami, którzy od
1987r.pozbawilltydajutok.10
dzieci, składaJąc Je w .rytualneJ
ofierze•.
Jak pisze .EDJ• ostatniej
zbrodni dokonaoo w Kutytybłe
na 7-letnlm Evandro Ramosie
Castano, ktoryzniknął S kwfetnia
po wyj8clu ze szkoły. W 3 dni
pOtniej znaleziono Jego cłało:
miał odclttą głowę, otwartą l pu-

Sf4 ldatkf

piersiową

oraz

łnne

stras.zllwe okałeczenla. Sładmlu
SPf8wców zbrodni, których udato sło aresztować, złotyło zeznania mrotące krew w tyłach. Mordu dołwnano w pobłlsklej miełs-
cowo6ciGatatiba.. w tartaku, IdO-

rago właściciel, AJdo Abagge,
miejscowy potentat l członek
sekty, zbiegł. Porwanego chłop
czyka przyw;ozła tam córka Ą
bagge, Beatrtz. Oprawca sekty
Vlncente Ferrelra, opowiedzlał w
śledztwiejakdusłłdzleckosznu

rem w czasie .ceremonu·, jak
poderżnął jego gardło, by zebrać krew, a następnie otworzył
klatkę pi..-slową •..
Autor
korespondencji
w
~o..r. Luc Virgls. cytuje dalsze
bulwersułące szczegOły besbalsłdch okaleczeń małegO, przez
oskalpowanie go, odełęcie jednego ucha, jednej nogi l wyłuple
nie oczu! W tym niepołętym bestialstwie uczestniczyły wspomniana wytej Beatriz ze swą matką, Cenną. k6ra była ... o"''!aciOłką matki matego Evandral
Na wieść o zbrodni rozw9cleczony tłum usiłował zlinczować
sprawców, a nie mogąc ich zła
pać zburzył zabudowania, naletące do rodziny Abagge. Osadzonych w wM;tzlenlu współ
winnych zbrodni inni wlętnlowie
ukarali w najbardziej hańbiący
sposób: dokonując na nich
gwałtu.

Przera1ają rOwniet wierzenia
przez sekty, mające
swych wyznawców nie tylko w
Brazyłii, ałe talde 1w Argentynie.
Są ło ponure, zastraszające wtzje, ktćfe- jak np. w opisywanym
głoszone

przypadku - dopatrują się uosoblenla zła w... dzieciach,
Maszezaurodzonych po 19811
nawołujfł do oddawania Ich na
pota.rcłe D!ablul Na czele jednej
z potętnlefszych sekt, zresztą oficjalnie zarejestrowanej (!) w
1987 r. w Buenos Aires, stoł 61letnla Brazylijka, .matka• Vak!ntina de Mdrade. Sfanatyzowanym wyznawcom wmawia, te
pozaziemskie Istoty tylko Ich uratuJą przed kOńcem świata.
rując na ciemnocie i zabobonach posługuje się afro-braeylijskiml obrządkami, by tym silniej l bezwzględniej dominować
nad sektą 1czerpać niemałe korzyści matertalne.
W czasie rewizji w domach
.matki Valentfny• l jej 38-letnlego kochanka l .asystenta" Jose
Ferrugl ·ego polleja znalazła 60
kaset wideo. Ukazują nie tylko
dzlalalnOść sekty, ale także obrazy transów erotycznych z .matką", wczasie ktOtych rozkazuje
ona: ..labłjcle dziecko, które
wam wskatęr Naktęcone zostały w lutym bf. przed pQ(WBniem
innego, B-letniego chłopczyka...
Połlcja nie wyklucza zresztą, te
dzlataln0$ć sekty mote być
przykrywkfł procederu zdobywania l handlowanla ludzkimi organami.

te-

Nieprzypadkowowłaśnie Warszawę

wybrano na nUejsce
spotkania - straty spowodowane przez piratów w qsiednich
paóstwach si~gają milionów, w

+

Terroryści

+

Pożar

+

Tąpnięcie

+

Zalanie wodą

Strach przed tunelem

pol-

(Al) Budowe tunelu pod ka..,.., La Manche. który mil
WyspylkytyJokle z
kontynentem wcNP: nepotyU

na nowe trudnołcl.
Wprawdzie koszty ka1dego
tej miary. od

przedslęwzlęcła

czasu budowy piramid w

Egłp

cle, przekraczały zakładane sumy, jednak rachunki za tunel
rosną w za.straszającym tempie.
Ostatnio mówf się, te jeśli nie
zna}dą się dodatkowe fundusze,
budowa mote zostać wstrzyma-

Zakupy katów

na. .Eurotunnel·. konsorcjum
które finansuje projekt. a następ
nie będzie jegowłUcłclelom, ma
jeszcze jeden powód do obaw.
Motasit okazać, te nie będzie to
at tak dochodowe przedslt-

__ _
___

.. "

- poinformol'V8Do na konfereoc;ji prasowej po zakończe
niu IV Spotkania Srodkowoeuropejskiej Konferenc;JJ Antypiracklej (The Central European AnU Pincy Unit). odbywaj,cej się pod auspiqamJ
Międzynarodowej Federac:ll
Przemysłu Fonograficznego.

czym niemałą zasług~ rnąją
polscy falszerze. W Niemczech
np. straty z tego tytułu w latach
1990-91 ocenia si~ na 65 mln
DM, w Czecho-Słowacji - 25
mln koron, w Auslrii - ponad S
mln szylingów.
W czasie warszawskiego
spotkania zwrócono zwłaszcza
uwag~ na potrzebę uchwalenia
w Polsce ustawy chroniącej
prawa autorskie i wymierzonej
przeciwko dz.iałaln~ci pirackiej.
Projekt przygotowany przez
resort kultury i sztuki przewiduje za tego rodzaju działal
ność kary do 3 lat wi~rienia,
konfiskat~ i znisuzenie nagnul
oraz sprzętu, na którym dokonano naarania.

wzięcie

jak sit

wydawało.

Opublikowane wyniki badań
Stowarzyszenls Klinicznej Hipnoterapii wskazują, te bardzo
wieleOSObjutobawiasM;I podrOty tunelem. Ponad 40 procent
zapytanych potwl8rdzito lęk
przed korzystanłam z tej drogi
do Francji.
Na}czę4clej obawiają się zamachów terrOf)'Stycznych, potam, utlmlfcla w zepsutym pociągu, wreszcie tąpolęcła l zalania masami wody. Psychologowle twierdzą, te jest to fobla, którą
można wyleczyć, jednak
mając ponadto do wyboru samoloty 1 prom włękazo6ć opowfada się; za sprawdzonymi jut
metodami podrO.ty.

(Al) _ _ _ _ _

_ j e_ _ _

... __

NKWD na tej ct;ści t.er)'tOrium
Polsti, ttóf11 okupowała Armia

_

_ j o l i _ _ _ .._

Czerwona.. Wszystkim zapropo-

1•~-dę~a

nowano zmianę:. obywatelstwa na
radzieckie, co nie byto t.adnym ratunkiem, adyt zarówno ci, którzy
pozostali obywatelami Stanów
qed.noczonych.jak i ci, którzy li~
teaoobywateJstwawyrzetlidostalipo 10-lSlatłqra -zaszpieaostwo. Do dU spałród tyCb ludzi

poatawie udllriw l GB.

przetyło pięcioro.

__ ""_......

'7'JokrLWaaoleowoj-

_....,.,.wsc.-lo74<0-

MaOłQ'da Ń'lriMC:IJI . .

...

•In-

~~-brei

Spoloczcóstwo

Wszyscy IIUU4

kołówprz.csłuchaó Rosja.niepne-

dostawali si~ do F"mlandii i Szwe-

kaull jut stronie amcrykafl.skiej.
Trzecl4 wielk4 5WlSII wykorzystania pnez wywiad radziecki

cji przez terytorium z~ R.a-

ameryk:adskicb jeóców wojeonych IWa li~ wojna wietnamsk::a..
W dotychczasowych nqocjacjacb z fl4dem amcrykaflstim
Wietnam odrzucał zanut. te
pnek:azywał amcrybll.skicb jeóców wojeMych Zwi4zk:owi Radzieckiemu, jednak nie zaprze-

amerykań.stie

jest ~ttowo wrat:liwe na teao
~u enuncjaQe. Trzech ostatrticb prezydenrów Stanów Zied·

D~ archiwów

dziec.kieao, co nie

mo&ło

b)t

motJ.iwebezqodyiwspólud.ziału
władz te.ao tr.,Ju.
23wrz.eśnia br.prezydentRosji,

-j"""

B. Jelcyn w czasie spotkania
przewodniczącymi

2:

Ameryk:anów komisji rosyjsko-amerykańskiej przekaDI dokumenty dwóch obywateli amerykańskich - Ognisa i Oifforda za-

KGB są zaledwie uchylone

noczonycbdomap.łosi~od rządu

wietnamskieao wyjaśnień w sprawie z.aajnionycb bez wieści tolnierzy ameryWsticb. Na lotnisku w Hanoi Stany Zjednoczone
utrzymuj• helikopter, króry wraz
Z &fU p, poszukiwaczy moielecieć
na ratunek zaginionym w ciągu
p6ł &odziny od otrzymania wiadomości o nich. Nic wię:c dziwnego,
te w taklej aunosferze społecznej
ałwiadczenie B. Jelcyna wywoła
ło natychmiastow• reakcję:.. Było
n~ powołanie w lipcu br. wspólnej
f'OI)'jsk:.o-amerykańsk:iej

ko~

dla wyjaśnienia 10!16w Amerykanów uainionych na terytOrium
Zwi4zku Radrieckieao bez wieści,
w cusie i po D wojnie łwiatowej.
Jut obecnie motna otrd~ k:ierunt.i poszukiwań n~nych
danych.

W'l&domo np., te pierwsą.
wię:tsq " " " Amerytao6w uję:ło

Amerykańscy jeńcy
w radzieckich łagrach
po wi~j nit 70 lat ijut nie w g! owie im powrót do Stanów Zjednoczonych.
W czasie wojny koreańskiej, w
latach picćdzim.tycb., do niewoli
dostało si~ ponad cztery tysiące
tołnierzy

amerykańskich.

s,

dowody na to, te byl,j oni przesłu
chiwani przez wywiad radziecki,
ale nie uzysbno dotychczas
dowodów na to, te ktokołwiek z
nich został wywieziony do Z'lll"i4zku Radzied:i.ego. S6 teczek proto-

cu, te Rosjanie uczestniczyli w
ich pneslucbaniacb jeszcze w
1973r., awię:cnawetpozak:ończe-

niu wojny. Amerykanów intryguje jednak stosowana przez WłCtnam formuła odpowiedzi; .,W
Wietnamie nie ma Amerykanów,
którzybylibypodna.s:ąkontroł\".

Czywobecteaoistniejejabśinna

kontrola, niezaletna od Wietnamu? Niezaprzeczalne ponadto
jest. te w czasie wojny wietnamstiejdczerterzyameryka6scyprze-

mordowanych w łagrachjut po U
wojnieświatowej. o~ odsiedzieli w nicb po Blat. po czym w jednym przypadłu na pewno, a w
drugim prawdopodobnie zosta.li
zamordowani na rozkaz 6waesnego ministra spraw wewnę:tnnycb, W'Iktora Abaku.moYr"L Zachowała się: jego notatka w tej
sprawie adresowan4 do Józefa
Stalina. Według lijawnionych danycb oba,i zamordowani nie byU
jeńcami wojennymi, ale osobami

http://sbc.wbp.kielce.pl/

cywilnymi. Ma to dla ko~i dute
znaczenie. gdyt nak.uąłe rozszerzyć zakres poszukiwa6 poza śro
doWhlo jeńców wojennych. Obsur tycb poszukiwali: jest ogromny.Udało~ustalić,tewokresie

od 1941 r. -jak poinformowały
jcsz.czewlierpolubr.,.lzwiestia"na terytorium b. ZSRR w sytuacji
jeóców wojennych i skazanych
znalazło .si~ ponad 23 tys. obywateli Stanów ljc:dnoczonycb. Do
czerwca 1953 r. wszyscyoni wrócili do domu. Oczywiście- wszyscy
tywi.
Czy jedoak tak jest naprawd~?
Obecnie nikt uczciwy nie mote
dać na to twierdz4cej odpowiedzi.
Wieledo myślenia elajen p. fakt, te
mimo k:ilkumiesię:cznej pracy
wspólnej komi~i i prowadzonych
przez nią pos:zukiwaó, dokumenty o mordzie popełnionym na
dwóch Amerykanach - znalazł
prezydent Jelcyn. Według rosyjskiej prasy w patdziemiku br. prezydent powie na temat poszukiwań wię:cej . Rosyjski wiceprzewodniczący komisj~ Dymitr Woł
kogonow komentującfakt przekazania akt Ognisa i Cifforda przy
okazji u.i\knął .si~, te b)t mo:te,
podobny los podzielił poszl.lkiwanyod zakończenia wojny szwedzki dyplomata Raul Wallenberg.
Czy jest to przeję:zyczenie, czy
łwiadomy pruciek - nie wiadomo.OmridoarchiwówKGBzostałyzaledwie uchylone., a Itiucz do
nich mt,M politycy, a nie historycy.
MARE.I JUU:OWICZ
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Rolnik przy tablicy Spotkanie z pol~!~
Mimo znanych trudności w oś
wiacie, prób jej reformowania,stałych braków finansowych szkolnictwo rolnicze na Kielecczyżnie
trzyma si~ dobrze. Siedem zespołów szkół, łąe24cych proararnem
na uczania ksttałcenic zasadnicze
i średnie, daje nauk~ około trzem i
pół tysiąca młodych ludzi, głów
nic dzieci wiejskich. Nicktóre z
tych szkól mają takie ośrodki nlialne, umotliwiając kształcenie w
zawodzie rolnika młodym z małych wsi i miasteczek..
Ośrodkami kształcenia rolniczego są: Cb.roberz., Podzamcu,
Knel41wz~ wJędrz.ejowle, ~

WleW (fUle w RadawiClich l MleBałt6w (lłz.eplD l Lq41w).
Quhyoowke (()pstowl«), Ytlouczows {Kolbkłe, Lop11SDt0). Pros·
ram kształcenia obejmuje tradycyjne kierunki ogólnorolnicze i
hodowlane oraz speqalizacj~ mechanizacji rolnictwa. Jednak
zmiany w agrotechnice, współ
czesne wymagania nauki, rozwój
cywilizacyjny wsijak równie! specjalizacja upraw w niektórych resionach są glównym czynnikiem
zmian w programach nauczania.
Dlatego tef roz.szeru si~ zakres
nauki o nowe dziedziny np. ogrodnictwo, które w ostatnich latach upowszechniło si~ w kieleck.ich s:U:olach rolniczych. Są jut
pierwsze k.1asy elektronik.i, obsłu
&i i naprawy coraz nowoc.:r.cśniejdaowle),

szych urząd%eń rolniczych i sp~
tu gospodarstwa domoweso, ekoloail (w Cbrobrzu w ścisłej współ
pracy ze Związkiem Gmin E.koloJicznych) nauka marketingu, ekonomiki w szerokim poj~u tego
slowa, w pozostałych coraz powszechniejsze nauczanie zachodnich ~zyków (francuskiego, an·
gielskiego, niemieckiego). Niestety, w tej specjalności brakuje nau·
czycieli, chociat prawie wszystkie
szkoły rolnicze mogą :z.aoferow~
mieszkania dla lektorów tych~
zyków.
Ale nie bra.li:uje :z.agroteń.
Pierwszym, jut odczuwaJnym jest
trudnOLtć w znalezieniu warsztatów dla praktyk uczniowskich.
Tylko uzy szkoły f'D4.i• swoje gospodarstwa pomocnicze - Krze.
łów, Cbroberz i Ksiąi Wielki.
Działają one na zasadach ekonomicznej
samowystarcza.lnośc:i.
Ale i ich We minęły kłopoty wiellich gospodarstw rolnych wzrost kosztów produkcji przy
trudnościach opłacalneao zbytu,
drogie kredyty, nie zawsze ureaulowane stosunki własnościowt:.
Po upadku gospodarstw ogrod·
niczycb w Piekoszowie i Sudole,
państwowych ośrodków maszynowych -dających szanse praktyk
dlamechanizatorów-PGR,szkoły muszą sobie same poradzie z
praktycznym kształceniem swych
uczniów. Np. Chroberz nawiązał

Na Kielea:zytnie przeciw wściekliinie szczepi się
rocmie około 80 tys. psów w mias1ach i na wsiach.
Jaki to jest procent wszystkich sympatycznych
czworonogów nikt nie potrafi określić.

ipsy,rudziejkoty.Unibjmywi~

kontaktów ze zwie~tami, których właścicieli nie znamy.
Pracownicy WZW kierują ten
apel szczeJ{llnie do dzieci, które
bardzo cz~sto głasz~ i bawią si~
z łaszącymi s.ię: donich psami i kotami. Nigdy nic wiadomo, czy taki
przyjaciel nagle nie zmieni oblicza i nie ugryzie ataszczącego go
dziecka.
Zwierzęta szczepi si~ przeciw·

WLADYSLAW GRABKA

Sposób
na katar

ko v.iciek.1iźnie raz do roku. Ten
zabieg kosztuje obecnie IS - 20
tys. złotych. Szczepienia są dobrowolne i właściciele czworonogówsami muszą przestrzegać terminów. Niestety, bardzo c.z~sto
lekceważą ten obowiązek. Ale są
na Kielecczyżnie wsie, w których
sołtysi organizują zbiorowe szczepienia psów we wszystk.ich gospodarstwach. Warto rozszerz)t ten

(Al) Nadal nłc nie można doani ująć stwierdzeniu naszych pradziadków, te katar nie
leczonytrwa tydzień , a leczony 7
dni.
Nie wynalezlono na niego lekarstwa, choclaJ: - zdaniem lekarzy - trzeba łagodzić Jego
skutki.
A więc przede wszystx1m nie
odstawlać bohatera l przy przerlębienł u pędzić do pracy. Tylko:
-dobrze wypocić się wtOtku l
wyspać, pić herbatę ziołową l zatywać witaminę C, jeść Swlete
owoce, rozgrzać ciało przed ką
pielą l potem pławić się w temp.
40 stopni, Inhalować naparem z
rumianku, wysmarować nos od
wewnątrz natłuszczonym kre-

dobryzwycząj.

mem.

Kiedy przyjaciel
szczerzy zęby
W województwie kielcekim nie
ma sytuacji alannującej. W ubiegłym roku pracownicy Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii
zarejestrowali 30 ognisk wściek
lizny. Głównie w rejonie Starachowic. Apele leitany weterynarii. publikacje prasowe przyniosły
efekty. W tym rolr:u przebadano
w laboratoriach 77zwierząt podejrzanych o tę: chorobę:,aJe przypadków wścieklizny wykryto tylko 8.
Otymjakg.rotnajesttachoroba
nie uzeba nikoso przekonywać.
Wiadomo tatle., :te nosicielami
v.icietlizny są n~ciej lisy

z jed04 ze szkół rolniczych w Niemczech. Głównym
ro~em, tak przynlijmniej
podpowiada tycie, zostaną dobre
sospodarstwa indywidualne. Na
pewno ułatwieniem jest fakt, te
przewa:tająca cz~ uczni6w ma
wars:ztal praktyczny w domu, w
gospodarstwie rodzinnym. Ale i te
kwestie wymapją uregulowań, co
winny uczynić projekty reformy
kształcenia, w tym takte rolnicze·
go. Szansąjest takte współdziała·
nie szkolnietwa z instytutami nau·
kowymi. brantowymi oraz modlisuwickim Ośrodtiem Doskonalenia Rolniczego, który np. zorza·
nitowal ju:t kursy dokształcajlice
dla nauczycieli przedmiotów uwodowych i ekonomiki rolnictwa.
Wsrto jeszcze zwrócić uwagę:
na s.yanaJ.izowanc próby odzyskania niektórych obiektów przez byłych właścicieli. Jał wiadomo,
wiele tych nkól mieści si~ w podworskich pałacach i zabudowaniach. Jut podobno są cb~tni do
rewindylcacji. m.in. rodzina margrabiów Gonz.aga de Myszkowskich Wielopolskicb, która parni~
ta stare porzekadło, te .kto ma
Chroberz, Ksiąt•. Miejmy jednak
nadziej~, :te spodziewana ustawa
o reprywatyzacji nie unicestwi pokaźnej cz~ci szkolnictwa rolni·
czego resionu.

współpracę

W laboratorium ZW WZW
w Dyrninach bardzo szybko motna stwierdtt, ery zwierz~ jest
chore na wściek.liz.n~ czy nie.
W razie pogryzienia pn:ez psa lub
kota, które nawet były szczepione
trzeba jak najszybciej dostarczyć
zwierz~ do Zakładu Weterynarii,
aby przeprowadtt stosowne badania.
Wciąt problemem miast są wal~sające s~ psy wyrzucone przez
właścicieli. Kiedyś rakanejetdzlli
na osiedla i wyłapywali je. Teraz
robią to tylko po otrzymaniu sygnaJu od mieszkańców.
(ew)

dać

Muzyka

Lwowski Verdi

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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doldlldnołd

- · obrotowycli części
maszyn s.koostnaowany pnez
dr.lnt. Stonlsla""Adom<:la-

ka z PoUtechnłld Swięto
knyskleJ wzbudzll duie zaluteresowanle na 37 Wystawie

Pnemysłu

Maszynowt-

10" Bm.le.
Stanowisko badawcze zawiera
urqdzenie pomiarowe współpra·
CUJ4CCZ komputerem. Pozwala na
kontrolę: części maszyn podczas
ich produkcji. Oz1ę:ki szybkiej
analizie umotłiwia eliminac"K
bł~w. co poprawia dokładn~
pomiaru~s.ię:wd.ziesią

tych czę:ścilch mikrometra.
- Wpraktycekołonigdyniejest
idealnym kołem, jest to pewien o-.
wallub graniastcllłć - przypomina

Az,ja bogaci się,
Afryka biednieje
(Al) W począlkach tat 70.
Korea Połudnlowa miała produkt narodowy brutto w wy-

dr Adamcza.k. - Wykonanie w
produkcji tszt.Vtujak nąibatdzicj
W litonego do ideału zdecydowanie poprawia jakość i żywotność
elementów maszyn, n.;lcpicj widać to na przykładzie lotysk.
Prototyp urządzenia wykonany
został przy współpracy z FŁT w
Kraśniku, FŁT ,.Iskra.. i Instytutu
Podstawowych Problemów Technicznych PAN. Na wystawie cieszył się: zainteresowaniem takich
koncernów jak SKF, FAG,
STEYER.
VOLKSWAGEN,
CENZOR, ZETOR, SKODA, tU·
te placówek badawczych i nauko-.
wycl>.
Z propozycJ4 umowy licencyjnej z.wróciła się: czeska flJIDa MESINO, która z.ąimie się: pror:noc:i4
u~dzenia na Zachodzie. Stanowisto badawcze zostanie zaprezentowane te1 na mię:dzynarodo
wcj Wystawie Przyrządów Pomiarowych w Zurichu.
(z:u)

W przeclwieństwłe do Azji
która - według najnowszego
sprawozdania Banku Świato
wego- wykazuje najwyiszy w
połudnlov.oo-wschodnlej,

ubiegłym

ćwierćwieczu

W 20 lal pOtniej, czytl w
1990, }eł PNB wynosił jut
5.400 dolarOw l znalazła się: w
obozie
.nowych
krajów

wzrost PNB na głO"Nę mieszkańca, Afryka słę pogrąta. W
17 krajach tego kontynentu
nastąpił regres, najbardzJej
dotkliwy w Ugandzłe. średn io
kraje czarnej Afryki wykazywaty między 1965 a 1990
wzrost PNB o 0.2 proc. nagło

uprzemysłowłonych·.

wę.

sok0ścl500dotar0wna głowę
mieszkańCa

Jakklęskę

przekształcić w
(AJ) Naukowcy zaobserwowali, te w wodach Morza Śródziem
nego pojawilo się: co najmniej 300
nowych gatunków tywycb organizmów, które w cilwu ponad wieku od przebicia Kanalu Sueskieao
przedostały się: t. Oceanu Indyjskiego.
w 1m r. pojawiła się: np. meduza błękitna. niezwykle dattliwie ~ca przy utknięciu się. z
m., której dzwon, czy płuzcz docbodziłdomctrałrednicy, a waga
do20kJ. Wostatnichlatachuwy·
brzcta luaela slały się: one prawdziwił ki~ gdyż ich masa ods-

sukces

traszala turystów, była koszmarem dla f}'baków, którym meduzy
rwały sieci, a nawet unieruchamiały
statki handlowe i okrę:ty wojenne!
Znaleziono jednał sposób: po
prostu lewi się meduzy, które w
postaci podsuszonej okazują się:
jadalnedla ludzi i zwiefUl t, a takie
majlł zastosowanie lecznicze,
zwłaszcza przy oadctłnicniu i
bronchitach.
Jest to wreszcie cenny towar
cksponowy, bowiem Japotu:zycy
sprowadz.a.i4 meduzy dla cełów
konsumpcyjnych z.a 50 mln dola·
rów rocznie.

O
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Narkobiznes

---

cni~

Ie urto.u1, kt6-

rz;rsualp~l~
u...-. łeby
IWO,Ie JO-

DlfOko&t

truby l Dlołayt ktdkl do łyda. Tylko l procni to producelld, ntbbtq
u b'ID ple~- twierdzi laspek-

tor Zoila Ostrowa. z
Slołecm(j Polk;jl.

Ko~~~t•dr

lJoty trójkąt
W Warszawie okolice hotelu
,.Europejskiego" i kołciała Sw.
Anny oraz Rynek Starego Miasta
lo tzw. bąjzel. Trzeba mieć tu
wcjłcia, tcby kupić kompot czy
prochy. Handlarzy ln!dno oszukać. Gładkie rę:cc bez śladów po
i&lc i czyste ciuchy dyslr::wa1ifikuj4
potencjalneao nabywcę. Lipę. wyczuw~ą bezbłę:dnie.
Nabąizlu ruch zacz.)'Tla się mię:

dzy godzinil ósmą a d~cwiątą rano. Drugi raz- po południu. Nastę:puje wtedy dostawa .towaru•.
Brudne i wygłodniałećpuny jak
na szpilkach czekaj~ na dostawcę.
Pojawia się: .nqaniacz•, On sam
towaru nic ma. Zbiera chętnych
i pieniltdzc, po czym idzie do goś
cia, który ma w słoiku towar. Na·
pełnia strzykawki kompotem i HIV.
Idealnym miejscem do ,.grzania• jestskwerek na tyłach kościo
taśw.Anny.Namuru,nadwdep

tany mi w błotostrzykawkami i odlamkami butelek, napis: • Tylko
ćpanic to jest sens tycia dla tego
świata•.

Kim Sli handlarze?
Według

ocen policyjnych nie

ma w Polsce zorganizowanego na
d\114 skal~ systemu produkcji
i dystrybucji narkotyków.
- N~cicj handlują sami
rwt.omani, którzy produkuJ!~
. kompot dla siebie, a nadwyi.k.i
sprzedaj Ił- potwicrdza opinię. Zofii Ostrowskiej, Cezary Woliństi
z. Komendy Głównej. - I stnieją,
oczywiście, małe siatki Zljmujące
się: tym procederem, kierowane
przez ludzi, którzy sami nie bior'lł
- alejest ich mało i ma.ill nicwielki
zasię&.

Inoego z.dania jest Marek Kotański, któtY bije na alarm, twicr·
dząc., te Polsk.a jest terenem

dzialania dobru zoraanizowanycb narkotycznych mafii. Szef
.Monaru• uwa1a, te wię:tszość
bandlany niejest uzaletniona od
narkotyków. BeZWt.glę:dnie i cy.
nicznic wykorzystuj4 glupotę:
i lła~ młodych ludzi, by kosz·
tern ich z.drowia i życia zarabiać
olbrzymie picniądz.c.

Dezanbi'IJ-

Lucicn Eogclmaycr- szef i zafrancuskiej fundacji, 7.1Jmuj4cej się: lcczcoicm 096b uzalctoionych, twierdzi, it dochody
z narkotyków w skali globalnej

łotyciel

przewytsz.ąjązyskiosiąganeprzcz

wszystkie razem towarzystwa naftowe na świecie. Jego z.daniem,
wynikająca stąd władza narkotykowych mafii jest silniejsza, nit
oficjalnych rządów.
Jaklowygląda wPolsce?
Watący 10 do 12 k& worek sło
my makowej, z któn::j produkuje
się polską heroinę: (kompot),
kosztuje 200 - 250 tys. zł. Z takiej
ilości surowca motna otrzyrmt 2
litry dobrego lub 2,5 litra średniej
jakości towaru. l centymetr sz.cś.
cienny kompotu kosztuje 15- 20
tys. zł. Rachunekjest prosty: jeden
worek słomy mate przynieść 30
- 40 mln czystego zysku.
Nasza policja nic dysponuje nawet szacunkowymi danymi. dotyczącymi dochodów handlarzy
narkotykami. Ale te1 nie trzeba
dokładnych danych, by z.rozumieć, jak niebagatelne byłyby to
sumy, gdyby rynek został opanowanyprzczdobruUtZiłdzaJllłor
ganizację:.

Przemyt
Zdaniem Marka Kotańskicgo
znaczne ilości ,.Prochów• i marihuany przywoi.ą do Polski narkotykowe gangi z.c Wschodu,
w drodz-e powrotnej zabicrąjąc ceniony u nich odparowany ekstrakt
kompotu. Krystyna Urbańsb.
z Głównego Urzę:du Ceł nie
potwicrdza tej opinii:
-Przemyt nartotyków jest :(jawiskiem sporadycznym i nie stanowi problemu. Wię:~ powatnicjsz.ych przypadków doty·
czy tranzytu przez Potskę: do Europy Zachodniej.
W Stycz.niu br. udaremniono
przemyt 200 kg kolumbijskiej kokainy, któradolarłado Polski statkiem i miała b}t pruwieziona
przez Czecbo-SłowacjQ do Holandii. W ubiegłym roku na Okę
ciu ujęto dwóch polskich ku·
rierów, którzy w tołądkach przewozili heroin~ z Bombll,iu do
Warszawy i dalej na Zachód. Za
taki kuB kurier otrzymuje 2 tys.
USD. W ubiegłym roku przechwycono w sumie 120 q oart:otyków, w tym jednorazowo 109 k&
heroiny, przerzucanej przez Polskę: do Europy południowej. Poza.

=:!1 ~~{~wi~rm~c kG~;

Granicznej - to suma skonf!Sko-

W co się ubrać -jak się

Odzieżówka
GUS podtJe. te obecni" ..,qem,y 111
odzletok.l0proc.oe61aychprzyr.bod6w

proc. Tendcnc;ja JPidkowt uuzymujelif'
c:on.Jnmicj od kilbmastu micsiłCJ.Jałli
lif' wetmie pod \IWIP. te komdl. moUa
tOIZittie ot.. 200 !)'L zł, dumb biwta
IIieoo poni!ej 250 t)'l. d, a u,jtańs2:y
pluz.aponad Jmlnd-towidć,tcw
ltltpldl odz:ietowycb. .. rótnycb bufi·
Uch i iMycb ai0118Cł1 mody jest rac:tej
pustO.Q}'bl tc-dotJCQ' to IEtCl.CIÓIIIic
kClbiCI • pn:)'Sllo ,.t:J"A" napn~ ekstra.

nicz.cso.lniarstiqor;:zypodobnycb,ale
niaocbutiti,małerumidlltia.cJabrya·
ti•odz:icty,&dzieprzynicwiełk.ichinwCJ·

lyQicb~produtck,cąstotdobrym at:ut.kiem. Wielcy krawcy w pililad
państwowydl dutycb Włtdów odzict.Gwych,%0Ctllizaarat.cni.Nt,ilqriejotym
jwiadczy UISlRl~JIOIÓwnanie: }rjli
produkcję tWcb dutydJ wytWÓrni IWIIĆ
taiOOwl990r.,towbi~rotujcjpoDom nłcprzc:tJoayot.. 7Sproc.

K.obłctamotc~oicjdć,alemodny

Dla prz.edf'lllycb obywattli tt mate,
tllllkuR;ncyjDCfii1DJ' q, ~wiskiem pozyrywnym,~bowicmrynck,rmu-

oclzietowJ,

cboć

uwatanr

jestzuwobtcsolf)'llotn~wc:ałympru:.myłlclet.kim-boipnr;atamłt.q.a,bo
nieW)'IJIIIIODdutydlio'II'Cityqi,malub
millłlepsuplacc-r6nid.cicrpi111cbo-

rob9 ~~}CliO tondyQajcsl co

trłldnodostyme):wpostad

a~klerlców (CI'Utal) - 150
ntuka, na.Jqaony paplerek
o powlertchnl untymetra
kwadratowego- /()(}. Amfotamilra (allf{tl): /()(}miligramów- od 120 do 150.
KolfłPOI: l untymetr nddenny(unt)- od 15 do20.
Gn;yły: łyJ{aka lancetowata, tł'ielkośdzapałkl-2
za ntukt. RdRnilllłl wply,.U: l ampułka- 25. Rellł
doml: l tabletko- od 2 do
J. MotfUg (trłldiiO dostepna): l Cf! fltymetr nUdenny- od 15 do 20.

stawia na eksport

pawda lepszanit np. przemnł\1 -.Mlkien-

aucbmiećmU!i.

PncmJił

CENNIK

(wtysiqmchzł)

ITtur;yst.{1uu:r):WX"pOiiQI-60zogram,llllrynlcuod J()(} do 120. Mtuiluuuul
(lrfiWiaJ): z domowych
upraw- od 40 do 60 za Jo, inta"(skrtta). LSD(bardzo

ubrać?

wrodzinic.Wiia:bacb~
onttolcizostaldodatkowol.ldcnOnY
W)'ll(llitołredniook.300-S001)'1.dmie-. przudrol:mł~·PIU:l.Wipom·

•i()Cmie. Mnicjniłpn.cdrotiem-oldoS

wanych w eiuu roku tzW. mięk·
kich nadotyków (słównie baszy·
szu), przewetonych .w ilościach,
uznanych u pruznaczone do
użytku własnego•. Mimo tnacz.ncgo ruchu na naszej wschodniej
aranicy ani Strat Graniczna, ani
GUC czyGłównaKomenda Policji nie notujllsy&nałówo nasileniu
się: przemytniczej działalności
obywatcli byłcao ZSRR.
Jedynym tropem, któtY rze·
cz)'Wcie wskazuje na powi4Uflla
polsticao rynku z mię:dzynarodo
wymi organizacjami przcstę:pczy
mi,jest bez wątpienia amfetamina.
Polska jest jednym z najwięk
szychjej producentów w Europie.
Wedłu&
danych policyjnych,
w naszym krąiu funkcjonuje kilkadziesiąt laboratoriów, wytwarzaj4cych wysokiejjakości amfetaminę:,
&}ównie dla odbiorców
z Niemiec i Skandynawii (z.daniem .,Mooaru", takich laboratoriów jest u nas kilkaset). Policja
uważa, że poszczególni producenci ·amfetaminy nie q ze sob4
powillZAJ1i organizacyjnie - szuka·
j4 kontaktów i odbiorców na włas
ną rękę:. W styczniu br. ujęto
dwóch kurdyjskich kurierów,
unicmoiliwi.;llc przemyt kilograma tego narkotyku. Uzyskane od
nich infonnacjc pozwo l i ły zlikwidować laboratorium i odklyć powiązania w Skandynawii i Niemczech. Uwata się:, te kurierzy ci
byli członkami dobrze zorganizowanej arupy.
Ile podobnych wci4ż funkcjonuje- nie wiadomo._
JACEK C'LARNECKI
DKSHwb

JUJ4patcnlalówdowysiłku~

ao.azwt~~UZJ.jakok:iowqo.Oiadutycb
fabtytjcdoat"rówmct:OitnCtcnicm,tc
trzd.szubtnowycb I)'Dk6w. l lat~
dzieje! W"tdey spod maku prum)'llu
odzietowqo zrozumidi. te 6uty l dobry

http://sbc.wbp.kielce.pl/

iotera-toekllport.Łbdtiotołicc,Bie.IJ
to-Bilła i wiele innydl oirodtów tej bnn-

tynadobrc'lfi4tc~zryobmizb,.wna
Zacboclz.ie,Z'rłUZCl.lwNicmczccb.Ot

tatnie clccy7jc ~te mitsicniem
u:w. tonl.)'ll&eniÓW OłWienJ4dodatkowe
lti.DIC dla naszqo prum)'lłu odzietoweJO-r6wnietwionycbtn,jlchEWO,za~

c:eanern. 1 takte w Skandynawii. folski

pru:mysłodzietowymusijcdnatinwesto

wać, by ulnymat hę: 111 webportowej

po-

witf"l.Cbci".Madołlą;marll,aleaicoa

clu&o- ModemizaQa lt"lllzyD • to warwiCt
Rycia DOWOCZtSDC:i. dol:nj koafd:Qi,
oclzietydlapi(lipanbw.KolcjorwatUDCt
-to~ewydl.jooldilneci
~tomówW)'tWirl.lllia.
lł4df.my clclłnj

myjli.

Nasz prum)'lł

odzic!owy,tt&q~iprzJl&t~

wiadc2.oocjbdru.,powinictlwrpiytuFna

ucrotiewodJ'.
Al"''DIZEJ HE'l'MANEI (Al)
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RELACJE

~ .Cyrankiewicz trącał mnie pod stołem kolanem i pytał: Czy już cię prosiłem o
numer telefonu?"
~ "Podochocony Mocm na mój widok zaśpienl: Dllj, co masz IUiilepszego, daJ"
~ "Daniel Olbrychski sforsonl wysoki mor, podszedł do siedzącego za stołem
Antbzeja Jarosrewicza i po prostu dal mo wpysk".

Życie, to bal jest nad bale...
(Rozmowa z
Andrzej Plskul.a.k: - Pt.nl Marylo,pozwoU pani, teucmę od cytatu
:r. pani ~ .,Nltdl *r'Je bal":
"Pne:r.całycusflonaAndr:r.cjaJa
roszewt~

z niepokojem zerbła u

mo,Mro~a;łęa;pódnlrę.Aa

drzejowi W)'l11nie się to podobało.
Duielowl Olbrydtsklemu po paru
szybldcls klellslhch bylo wbśdwłe
WSlfl(ko jedno. Wleczdr skolkQł
się u Wilaka w StanJslawowle..."
Maryla Rodowkz: - Do napis.lnia ksi41k:i namówił mnie mój
mąt Andrzej. :latuje tego teraz.
Słysząc moje liczne opowieści. za.
pewne sądził, te ~zie to ksiątka
otyciuzawodowym-koncertach,
festiwaJach, trasach zagranicznych. Tymczasem zrobiła się: z
niej bardzo prywatna. Tak. :latuje
tego teraz. Ja nie.
/LP.:-Polell:tu.ne~moł-

u

zroldt opv.-.e :r.esbwiule

-.ękzym o DWt.Ych oazwisbdl, te

WlpOIUę

tylko Fidela Castro, kt6-

rzykrędlillękołopaaLO.u;::ła
tollllułjestbardzo

aa-

...o,aleato

JK,.w,...wleotycala......,ml
się dla1k . . .~·- Raa!
boskie! Wtedy p~ IIII do &lo'IJ ,.. Aailuj. WW:dal:am, te
pnode w b...._". sa.odlodowej.
~Uitolyze~stac:Ję

.,peaa:eota". Z.Uwoallaa. Po pan1
..u.cł: ......_ opo..,- ltakld

__

nSt,awłnMłbtkwtł~

~dok.'Jlol:wŃiadl. ljak

tu się aiezakochae'. Plębt. to.
M. R.: - Mało miejsca poświę:
cam. mę:towi, bo zastne&f sobie,
te biąlla ma się: koliCl.)'f: na poznaniu z nim. l ani słowa wi~j. ..

_.A.P,-o,.<a .."""'k....

M. R.: - -i swoje dzieci, swo.M
p~ ..• Zgadzasi~kocbamsamo
chody.
Zdecydowanie
lubi~
wszystko, co d ute. Samochody,
m~ domy, przestncń . Taq po horyzont.
A. P.:- Do IK.Iek: pny)eeUła pa-

~~~~•"·-

MARYLĄ

RODOWICZ)

M. R.:- ...pnywjózł mnie mąt.
,.Mercedes'" ma nadtłuczony bok.
Jeszcze w szkole średniej, zachwycona czytałam o wyczynach
~dowych Sobiesława Zasady.
Moja fascynacja mislrz~m trwa do
dzisi~ .• Porshe• lo chybajedyny
obiekt mojej nieprzerwanej miłości...

/L P.: - To ZOSłaW1111' mDośt,
męłr:zym. tobiel)', samodtady •
spokoja. Czy przewldqje pani dq
dalszy~?

M. R.: - Wydawca namawia
mnie, by dopistt drugą cz~. w
kt6rej wi~cej bytoby o podrótacb,
o zawodzie artysty estradoweao i
związane z tym moje przemyśle
nia, których w tej brakuje. Mialaro
Uólki termin i pisałam trochę: chaotycznie.
/L P.: - Czy jest więc oa .aday•lldRIJ tolfłaeałe• z przesdo-

klo!

M. R.: - .Niech żyje baJ• niejest
rozliczeniem si~ z moim życiem,
ani tet odreagowaniem psychicznym...
/L P.: -To do kopjest ouadruowaaa?
M. R.:- ~ pana, nie mam
na sumieniu tadnycb grzechów, z
których musiałabym si9 spowiadać. Adresowana
jest przede
wszystkim do mojej publiczności.
Staralam się: w niej pok:azat to, jak
wy&J4dalo moje prywatne :tycie w
soc.... Zarówno ówczesna prasa,
jak i propap.nda pobzywała tylko
barwn4 zewn~tnność tycia artystycznego. Nie mogło być nic o kulisac:h. A tycie tam było skromne i
sie~e. Otateao nasz show
business był mamy.
/L P.:- l•yłlł,..U,ilelokopł
u.lateresqje?
M.R.:-Myśl~,tetak.Szc:r.eaól·

nie liczę: na moich fanów. Wysznaprzeciw oczekiwaniom.
Powiem panu jedną rzecz, te
ksi~ka ta doczekała się: jut wyda6
pirackich...
łam

Opinie Poglądy
Kontrowersje

Najlepszy atak to obrona
Zasada powyts:za, jak si~ okazuje, obow~uje również w poli·
tycznej propapndzie.
Bardzo dutym zagro.t:eniem
dla wolności, własności prywalnej
i sprawiedliwości są grupyspecjalnych irlteruów. Jest dla Wdego
jasne, te jeśli pewna grupa ludzi
zrozumie, te posiadają wspólny
interes we wprowadzeniu jakie&oś przywileju, np. zwolnienia podatkoweao dla swojej grupy zawodowej, to ludzie ci jednoczą si~
politycznie, aby te n przywilej
uzyskać . W ustroju demokratycznym pewnym zabezpieczeniem
przed
wprowadzeniem
tej
niesprllwiedliwoki jest to, te
wi~kszość &lotów ~ ludzie nic nale:ł:4cy do danej grupy i
na oaół przeciwstawi.ti,M, si~ oni
przywilejom. Ntjczests:zym spo-

sobem.iilistosui4 wte<lypoutycy

reprezentuW=f daną gru.~ interesów, aby jednak wyrwrt. col d la
swoichjest przedstawianie swojej
grupy jako poknywdzonej. Przywileje dla tej grupy przedstawiąA
jako wyrównanie krzywd. Ponadto bardzo często politycy ci z.a-

pewniają,

te na wprowadzeniu
tych przywilejów skorzysta całe
społccu:óstwo.

Dobrym przykładem takieao
post~powania jest zachowanic
przedstawicieli naszych rolników.
W czasie programu .100 pytań
do ...• minister rolnictwa, Gabriel
Janowski wielokrotnie utywał
słów: obrona, ochrona naszego
polskiego rolnictwa. Jut samo
określenie .nasze polskie rolnictwo" jest nieuczciwymgraniem na
naszych
uczuciach.
Przede
wszystkimrolnictwo niejest naszą
własnością. gospodarstwa rolne
nal~ w zdecydowanej wi~ks:roł
ci do irldywidualnych rolników.
Po drugie, owszem, miło jest pom.apć Polakowi, ale uczucie to
pryska, &dY ułwiadomimy sobie.,
.te aby; rolnikowi col dat, musimy
to zabrać innemu człowiekowi td Polakowi. W aeczywistaki
bowiem cała ta .obrona•, to zamastowany brutalny atak. Bilans
musi wyjść na :zero. Podnos:zenie
ceł na tywność pomaga rolnikom,
ale kto za lo płaci? - koMU01Cnl
Podobnie wszyscy podatnicy

A. P.:- Czy la ksbjt:kajest aatokreowanlem'l'
M. R.:- Oczywiście . .'teby istnieć w tym zawodzie to, jak śpie
wał Stubr- trzeba mieć talenl .. Ja
nie ukrywam, te mam talent, ale
oprócz talentu, bo nie ma tu szlabu Judzi, którzy mogliby pomóc
piosenkarzowi, którzy potraflą
kreować, to przede wszystkim
trz.eba sobie samemu pomagać.
Polska rozrywkajest nadal manufakturą. a nie przemysłem. Nie ma
u nas tak:, jak w Stanach, te przemysł rozrywkowy wyprzedził naftowy,ajest tutz.a zbrojeniowym...
/L P.: - CtyB, jak powletb:W
Wolęso.-

M. R.: - ... wzi~am swoje sprawy w swoje r~-M ba, ha. Ale moim, naszym problemem numer jeden jest piractwo. Truimy wszyscy na tym. W oczekiwaniu na ustaw~ pocieszam si~, te jest to okres
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W czasach demokracji
TakduiomówlsirodemokroQI. Tematten clągfepudnrul pr~
zydent Wałęsa 1 pnMstawldt!le
nądu.

Wirc kiedy ekipa nqdowa
łącznie z BelwMerem, parlamentarzystami- których społe
czeń.Jtwowybił'rało -St:}mu tS~
natu, kierownictwem min/s·
t~tw. wojewodami, pf'Q)Idt:nta·
mi R.M. zac:zną brać wynagrodzenia na raty l w CZfid w papieroch wartoiciowych, SZCZ#'g6lnie
d wynagradzani z budżł'tu - tak
jak biorą pracownicy róinyclr'
pnedsiębior.stw nił' mogąc w td
drożyżnie związać końca

z

koń

am. gdzie c:zrsto nie starcza na
chleb i ucidc4ją sir do strajk6w
oraz emnyci, którym ciągle
odkladasir,_·aloi)IWQęnaok

res późni<jsz;y, a w tym co lm
niq1rawnie zabrano mówi się o
papieroch wartoJdowyc:h..

rowani to pntJno n ił' .rlrorzystajq
z tych papintlw o może 1 rewoloryzat;jl. Myśl żł'}ufczos nqiwyi..szy byś fiU' u.rlyszdljak to demokrat;iodziala l od samt:}g&yza·
ciąga sir pasa - wszyscy mant)l
ponosić skutki demokrat;JI, o n ił'
tylko ci na doił', którym ekipa
rządząco tak pirknle tłumaczy
nie wspominqfqc o sobie..

r.

Ministu i.Lwandowski - nie
innych m6wi,.i.ł'wp~
coJ nie WX}ić bo
się uczy~ey - więc ni«:h pobif!rtl
pen.drucznfa -/wszyseyco wrzqdzle sir uczą Id- może wówcuu
nlł' bfdzie tylu dtflnych.
mówiąco

14'0tyUJtjl mogl o

l}uzczł'}Nino, wldt!!łłlirjl nie
powinna pokazywać się śniadań
u prezydenta Walęq,jest to denef'tł~~Wa!, gdy gro.s ludzi nie ma
co do garnico wiotyŁ

Chyba dla każdego}estja.rnł',

(,.GDflisk.oituba

żejeśli sq to emeryci starsi i scho-

do ...adomoki '""AAuii)

przejściowy.

A. P.: ·Czy wys&vl pni w Kłeł
aoclo!
M. R.: - Chciałabym zag.-.ć w

IGelcach duty koncert Mote tU.
w teatrze. Zyczylabym sobie, by
moje nowe płyty i kasety trafiły do
was. Mój wydawca robi co mote,
bysi~takstało.

/L P.:- Na: l&ko6c:reaie. Mole łll

abrml Jłoślłwłe, ale tak -'-" w
mlddo.Mu,la.-~
byleco RWPG. Trzeba było u ladowo, to byto, pojawił się punk, Ie

...

... ,..... _

M.R.: -Ztympunkiemtoprze..
sada. PTaw<f4 jest, te Maryla się:
zmienia. Trudno, teby była taka
samajak 25 lat temu. Moja ciekawość muzyczna jest tak duta, te
5t4d te zaskoczenia estradowe i artystyczne.
/L P.: - Drlękldę a rozmowę.
Czy będzie1111 M aatoryzont tak,
jak sobie *r'CZIII pul kołełmlkł estndowe'l'
M. R.:- Niematakiej potrzeby.

ANDRZEJ PISKIJLAI<

zbierają się: na preferencyjne bedyty d la rolników, my wszyscy,
Polacy, cierpimy od inflacji, któl'll
powoduje ~d dodrukowując olbrzymie ilości pienię:dzy,aby nimi
subwencjonować np. Agen~
Rynku Rolnqo.
Prawdajest taka, te prawdzi~
krzywd4 dla rolnictwa jest przerost utrudnienia w tej dziedzinie,
trudnałci ze zbytem (w szczególności z.aarani~)iwynibjącaz tego sztuczna nadprodukcja rolnicza. Nadprodukc;ja jest sztucz.na,
stWorzona przez nąd, który &rabi
krajowego konsumenta podatkami (mi~dzy innymi tymi na rzecz
ro lnictwa) i wstrzynnije ogromnymi cłami import, co powoduje spadek kuBÓw walu t i nieopła.całnałć
eksportu. Delsze wspomaganie
rolnictwa k.ryzys ten pog.ł~bia..
Czas zrozumieć, te prawdz.iwą
pomocą dla większości rolników
jest zaprzestanie dyskryminowania nierolniczej gospodart.i tak,
aby ci, dla których zabrakniepracy
w rolnictwie, moałi bez. tłopotów
znaJeit tam pracę. Kaida złotów
kazabrana podat.nitowi i dana roi·
nikowijest (ałszywą poJXlOC4. któ,.. utwierdza go w beznadziejnym
przekonaniu, te .ie&o działalność
ma przys:tlość , zniec.bę:ca ao do

Kielecki zaścianek żeglarski
W 121 numeru .Słowa Udu~
ukaza ła sir 111/orma.r:}a pod l}'tul ""'
.Kiel«<d Załda~rek ~lanki".
AnonimoM<)' autor przedstawi/ SlD n
żąlantwtJ w Kidoach ubolewąjqc
m.in.nad broldem zaintuaowania
plywoniami monkiml wiród nD·
s:zyd!Uglarzy.
JwtosublektyWnoopinla,zkt6"l tnldno polm.Jzować. NatomiO.Jt
gitboki sprzedw wywal* uzytł' w
Ideide sformu/owanie dotyaqct
jochtówkie/«ki~WSP-..1zatoko

-.llenwy"i2 monkie .cumulusy"
gnijqwszuwDmch MaZłlr". Dla wielu czytelników mogło owo niQo~
tunnezdan/e oznaczaćfizyczne gnicie pirknych l drogldJ jachtów.
1Ymczasł'm }Dr to oaywisto bzduro. Mimo wielu lot pływon/o lOdki
dzitki pracownikom l studentom
utny"l)'Wone są w dobrym stonie
technicznym. Od killolntJ.Jtu lot,
niemal 2()0 przynlydr nauczycieli
co roku Mo)'pływa na Mazury. Z mlq
~noicią ~Szkoło Pł'dDgao

gitz11o w Kieloachjutjedynq instyfluią, któroprzyokDTji tmlizaQi litwyd! celów tok dużo dla popu/atyzaQi tąlontwtJ robiło l robi. J+)>-

bór Mazur, a nie mOfUł, ma n10je
rarjonolne uZ4SOdnienie.
1Agtamwo śródlądowejut ba~
dzopopulamqformq rdcno.tii l stosunkowo to.nim sposobem na wko~. Uczy wspóJtycio zpnyrodq l
ludźmi, 1uzla/IJ4je dramktery, nił'
mówiqcjui ojqo 'lł'tl/orach ~
wawaydl i pozfUI'IIICZ;Ych. Mo ld
swoją urokliwą otoakf: biwaki. otnifkll, wspólne Jpiewa11ie itp.
Równ/d w:glrdy finanJo- 1
zdrowotne, a prutle wszystkim bezdecyduje o
słunnośd wybon1 iąlamwa iród·
piecuńsrwo pływania
lqdowąo.

A jdll ktoi, nauczony przedd
udta pona monkle nłold- można
mu pogratulować l tyczył stopy waody pod kilem.

pływanta na Jródlqdziu,
płynąć

Ale czy moie tO był pretdc.rtem
do dł'pr«jofiO'fł'ania wirloletflitj
prrtq iąłarzy związatrych z lcideckq uczdniq 7 W moim rłfboktm
przdconanhJ na /lf!ł'llnO nie.

TADEUSZ MOS'ZYŃS.K.I
UulrwkJN ią/4ntwo I'Zt

Dziękujemy
Mlodzid, .."moWOWt;Y oroz
Jdł'rOwnik Internatu Zespołu
Szkól Zawodowych nr 3 w Kil!lcoch zwracqiq slf z uprzt:}mq
proibą o :zamieszczenie w .Slowie Ludu· podziękowania dla
Agent;ji ArtysfYCZn(j .KAMA",
Kiela, ul. Sienkiewicza 76 za
11ieodplatn e pnektuanle blll!t6w
na imprezt ,.K!yszak no .tYwat':
która odbyła .rlf 22JX.92 r. w
WDK.

za bilety

blitszqo poznania tw6rrzt3 os~
bowo.id tqo znakomitego aklOra.
Ag~r;jl

Artystyan(j .J(AMA"

skladamygorąapodzitkowanll!

za zrozumlenil! trudnO $)'ttmt;}l
matu/o/n#'} l umoiliwlenil! wzitdaudzialuwtrJwspania/Q,jokił! kntaloqct:} Imprezie.

Jestd"'' zoclrwyc;ml Mo)'.JOklm
poziomem fU'tJ'StyCZ'fYm lmp~
z;y. Dzlflaljemy m umoillwimle

nnianyz.awodu.Nicdl,jmysię:na

te .obronf"', to w
rzeczywist:oki brutalne ataki, którebiją od razu wkonsumentów,a
w d rugjej kolejności odwracają si~
btać . Wszystkie

pneciwko rołnikom.
JANUSZ BACZYŃSKI
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wyjaśniamy,te podane odsetki od
wkładów oszc.z~dnościowych w
Powszechnej KBsle Oszcz(ldności
naliczane są w stosunku rocznym.
Do wkładów zdeponowanych na

okres powytej 3 miesi(lCY stosuje
si~zasadłl kapitalizacji odsetek. W
zwiąt.k.uz lymodsetki od dokonanej wpłaty w kwocie np. 1 mln zł,
przystopie proceolowej 30proc. w
stosunku
rocznym,
wyniosą
335.500 zł pod warunkiem utrzymania wkładu przez 12 miesi(lCY.
Za nieścisłołć przepraszamy.

-

tofa~Cz;)'Macodzienlliew
11-17, . rticdzitłc l ponledzilłki

toW\ijących przekształcenia.

W
obradach uczestniczyli
posłowie - Tadeusz Konlt2)'1r; l
Wojd<diSoldn.
(<Ul)

Otóż- tę historię mOfłabym doił

Prruzt o 10. Dziękij}(, teiltdz4 (tak

dok/adnitopisać, bowiem towatzypowstawaniu związku, o
czym może zaświadczyć wiele osób,
że choćby wspomnępanią lrtnę Ku rawską, która sprządzala pierwną
w Kitleoch Iisttezlonków .Solldarnośd", podCZJJs strqjku w .Iskrze",
w 1980roku. Zadziwiqjąl%,jakwle
fu z nich- zpanią Kurowskq włącz
nie- ...,.stąpiła ze związku.
Nie wiem, kto .urabior ludzi
podaos..solidarno.idowych"""'borówwfabrya:mloKom4joZaklodowa, czy td som pan prznwxlniczqcy Gąjos. To już ustoldt ponowie między sobą. Osobiśde - nie
jestem zainteresowana. Jak również nitCZJQr s1rpowolano do gru-balila w cudzych sumieniach. Afli
do osądzaflio ..lkogo. Dzin~nikarz
jest do pisanio.
.Nie myi IImy tłumaczyć sit pani
redaktor•- piszą członkowie Komqji Zakladow(/. l slunnle. Nit

piszą : "Jitdzi"fY ")m~artyku/y od

szyłam

lot. Otó:lz ltga . iftdztnio"wynlka,
lt w poprzednim olaule nie miałam odwagi .do tlumar:z~nia ...,.tnoid wl"asnqo sumienia nad partyjnym•. Poprosru byłam rdimowq
tubą. podczas gdy dzisiQszy skład
Komisji ZIJkladow(} .Solidamoid" w . lskru" rozwalał mury Itrycha, czyli jundamenl}' zmierzlego
systemu.
Koń,jokljtst- każdy widzi. Co
pisze dzienniluJrz- zostqj~ w gazede l poddqj~ się osądowi czyttl·
ników. Co do Komisji Zak/adow(f
w .lskru", pozrulqjqc z całym szacunkiem dla ki dtmaskatof3ki(}
p~i wab« mojego Zlłmitnill. proponowalabym dokladn~ prulk:unitz:yskówlstrotwtakzwoii,Ydlsurąoch. Żt mraz uboin.e - to ftd·
nok jest sprawa dla dziennlkarzo.
Niaaldnit, czy sir to kotmd podobtJ,
ery niL JMJWIGA KAROLCZAK

Kieleccy rolnicy na Litwie
N• 7api'OiiZellle Zwt.mu Polaków
al.Jtwleon:zf11Jłd.dl Gospodut:uJ
l Kllłtary,pneb:r-lawty.k:I"'Q•40-

osobo-pupa cbialaay k6łek rolalceyda orwz PSLz Kielł!CQTD!y.

Celem kilkudniowego pobytu bybld.azych kontaktów
tielectimi roinitami •
Połakamir~łC)'IIli prowadzenic samodzielnie gospodustw.
Odwiedzono sk.upista połooJjne w
rejonie wilełlstim w Rudmoiczu i
Starych Trokach Ot'1IZ przeprowa.dzono rozmowy z tierownict·wem

ło nawi~ie

pomi~

Zwi!łZku

rzyszący delegacji zespół folklorystyczny .,Koszyczanie" z Koszyc kon·
certowałwpadanych wytej miej~
w~cimn:traz na. ulicach Wilna.
Młodzie:ł ukótpol.sk.ich w Rudomiczu i Starych Trokach z rąk poseł
Kowalezyt - wiceprezes
~wqo Związku Kółek. i Organizacji Rolniczych, Józefa Szcz.epań
czyU- sekretaru ZW PSL w Kielcach oraz Witol(b; Pobochy- preze..
u WZKiOR w Kielcach, otrzymała
kilUset k.si4żek, w tym utwoty StefllNlZe:romskiqo.

Zofii

Polat6w na Lilwie. Towa-

(st. d.)

Termin nadsyłania wypełnionych
kuponów upływa po tygodniu od
daty dzisiejszeao konkursu.

wuej ,.Rock encyłdopedU'" wydallejpnez ,.Isby"?

l) Kt61"1 z pepałmllych

KAZIMIERZA WIELKA

llNO.Liciedla"-llicc:qrulc:.
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.BIIIIU•- . Gladiator" -USA,I. TS,
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NICTWASVtlJ;I"OUZl'Sm.GO IM.MJI·
CZYSI.AWA. IADWANA (_.... ~
mecłzlllttillieayrtoe.

wyUwaltala-

W odpowiedzi na pytania czy-

G.-\Lf'.aiA.IWA "lJf.I.ONA• - ul. M»
kic:wicuiO -Malatstwoit)'lllnet Knyu.-

ltWipollt.ie&o.llllktuariWDIIW"JUIUPił

lllllllludowllldec:czym:(',.,Pnclbątrc
,~.ffobtełlra",

Ciułacze w banku

JOdl.

Techal NOT • Wlnlftit) - .,_

~-.Wotill~• • w~

mi"

BUSKOWRÓJ

-..-lllllbfll.
... ,.......,l-~ u
ll)'ltowl:lz.XVUiXVID'łrieh.plc:rilmallr·
IUdKiqo. bro6 tllldlotłnJI i CUI"'JJCłW ze
zbd6w łlł~ ()pr6a pciiiiCiłlialtow
CZJ'DK coc!rietullew f11Cb.. 9-16.

Okazł4}ulę,Ukłamfr. Tak-ponadwsulką wątpliwość- stwierdza
w :rtQSOWifYm aiwiadcztnlu Komisja ZL1kladowa wkltltcki(f .Iskrze•.
M4J artykuł : • Taczka dla pana
Waczlai~(.SL ·.l paidzltmllaJ 91)
- .pden}tstpomówiór, nidclslośd
l po prostu kłamstwa. Klamstwo
polerana ()'m, U~au1orluJ {czylija}
nit kon~ntruJt sit na Jstodt sporu
pomiędzy Narzfdzlownlq a Komisją ZL1kladowq, ltapróbij}tzasugerować czytelnikom, że spór datyczy
...,.łącznie Narzędziowni/ Pruwodniczqcqo Koml~i Zllkladow~j. •
Na czym skon~ntrowalam się w
artykule- wie każdy, kto go czytal :
ponad stu członkriw .SOlidamoki"
w narzędziowni odda/o lł!gityma(je
rwlqzkow. Natomiast toczki ~
klify na pana Wadowa Gąjosa, a
nlenaKom4ifZokladowq. Czyżby
l}'m 'łl>-'łaśnitpoczula sit dotknięta ?
Komisja zarzuco mi, U nit VIa m
historii .Solidamośd• w .. Iskrze•.

UNOJMłf"-Dicc:z)'nne.

457-«1,61-19-49.
Iillłl-łl ·f7.

watyzacyjnej oraz przepisów wykonawczych do ustawy o przcdsi~biorstwach państwowych - powiedział m.in. wojewoda Józef
Ploskonb.
Omótrił on następiliC glóne
kierunki poUt;ykl reclooałDej. ~
lliml: rest:ruktuJyuc:Ja sektor.
pństwowqo, ustanowienie ło
blnqo z:arqda u.d zbę4aJm
Die.m póstwOWJm. wspoll:tlplrle
dollirze
prospet'QMcych
ftnn
pailstwowych, 11.owe spec:iałlzaQe
gospodarcze
tworzuJe

W sprawie klamstwa i sumienia

:d~~:~wd~~~SL~J:~J

liNO ,.Ptpr:" - nieczyllnc:.

Miełaantieao,!el66--)9..$).

IADIO-TAXI-tc:l. 22·222. lric pobic:n

Od l sierpnia 1990 r., kiedy to
weszła w :tycie ustawa o prywatyzacji przedsiębiorstw państwo
wych, proces przekształcell zakończono całkowicie w 8 zakła
dach, dla których organem zalotycielsk.i m jest wojewoda. Kolejnych 40 przedsl~biorstw znąjduje
si~ w ró:tnych stadiach prywatyzacji.
-Procesy te przebiegają wolno,
mi~dzy innymi dlatego, te nicjCSI
uregulowaoy stan prawny przedsi~biorstw, nie ma ustawy repry-

lłOWJCII młtj~ pncy.
Delegaci zabicfll.i4cy głos w
dyskusji nic negowali potneby
prywatyzacji. Zwracali natomiast
uwagęl, te niemo:te b~ ona celem
samym w sobie, lecz ma słut}t
rozwojowi gospodarczemu regionu. Zwracali uwagęl na negatywne
zjawiska tego procesu, ta.k:ie jak
np. bezrobocie, wypn.cda.t dobrego~ątk.u państwowego po obni:tonych cenach, brak oceny ekonomicznego stanu prywatyzowanycll przedsiębiorstw . Krytycznie
oceniono pracę. zespołów przygo-

Jan~wic:z,lw6rcaOIJ1JIIund.b",.W

41wDJlll l!liastc:c:Uu", .Apleta w XIX-

wio:m)'lllmiaslo:zlu.·.zWJW,tiempor:uodmltowc:z)1UI)'codzic:n111Cwpiz.IO-IS,

e.o..ekUr)'tme..RPOM -ayanewJ(ICil. IS
-2Jwcinipowszecinieiwrodl-1-2Jwdni
NOCM:P'OC01'0W1ES'I"'MA~
GICUI! ·ayMCwtata.~lnicdzie~

z hamulcem

JllS:czynneod~bidop~tu·

.,l....cka"- ,KOIII!l. umyslów"LU,a,9J0,12,1UO
,Mtlłw" -.N•fali"-USA,LIS,a.9.
I4U,\9.JO•• BI~t.naauta"-fr.-aiem.,L
IS,a,lll5,17.

Przekształcenia
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I0-16,wponie4zia1Unieeeynne.

•USA,LI5,a,9.1S,II.4S, IUS,I7, 19.
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Sesja Sejmiku Samonądowego w Kielcach

Co, ·gdzie, · kiedy
.._ SWa 1rM:Wd . . . . .5.57, l ..wd

KIELECKIE

S.,..

kQysb-CZJ1111CcocWe4tliewa,9 -16,w~

Konkurs
ksiąikowy
Razem z kieleckim przedsię-
biorstwem .,Dom KJ~" proponujemy czytelniko m konkurs dotyczący znĄiomałci ksiątek aktualnie znł,jdu.i4cycb si~ w księ.
pmi•ch ,.Domu Ksiątki" na terenie województw k..ieleck..iego i radomskiego.
WystarCZy prawidłowo odpowiedzieł na podane ni:tej trzy pyta.oi.a, wypełnK: kupon konkursowy i przesłlt go pod adresem redakcji ,.51owa Lud•'" (25-SlO Kielce 15, str. poczt. 47, z dopłstiem
,.l.oakus ~cnry"), by wzi.tć
u dział w losowaniu nagród: atrakC1J•yd l wutołde..,.cb bq1d..

pelsł.Ich

pisarek była •atorą ~ "C:Z,.
pani młeabuma?", opubllkowallej teru przez" Wlbet'" z Pruslł:o

n?

R~ koDkursu z 29
......,..,l)"Rzymluld",2).,Diau.", 3) Zelemy. Nqrody wyloso...U: J•dwip Poplelec (Kielce, ul.

Wiosenna), Malgorz:ata Kol'ftAdtA

(Kielce, ul. Grunwaldzka), Jullil
Kod.._b (Kielce, ul. Paooramiczwydawnictwa, . na).
które ogtmdlo ks~ikę Kłtty Kelley
"Jack:le! Nie •utoryzo"... blocraPo odbK>r nagród prosimy zgła
6aJacquellaeKeD.IIedy"'.
szać się: w redakcji .,Słowa Ludu",
Kielce, ul. Targowa 18, V p .. pokój
działu sportowego.

2)

P~ nuwę

KUPON KONKURSU KSlĄŻKOWEGO
l ) ......................................................................................
2) ...............................................................
3)
.............................. .
lmi~ i nazwisko: ....·-····-............ ___ ................." ___ ,..........
Adres: ·----···---···-...... _........... _................... _ ......- .......... _, __ ..
............-...................
.. .. Telefo11.: .-........- •.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Od niedawna miasto i gmina Końskie objętezostały klauzulą strukturalnego bezrobocia. Bunnistrz Leszek Bednarski uważa, że dla bezrobotnych nie oznacm to jeszcze zmiany ich życiowej sytuacji

Strefa
ZaJdady pracy, :nflaszc:ta Włospodar'Ce liSpolecmłoDej ostatniO .Ue~
lawinowo pupy b:ateresaDłów RejoDowego Biura Pncy. Sporadycmeprzypadki m1~slę wgrolalcli pnyzwoltośd.. Tymczasem tak w
midde, jak l na W!ll beuobolbydi lub ludzi ale ~lłC)'ch utrudnienia,
przybyn. Ato z tqo powod11. łle mllliJI okres ,.sall:só."... SezoDowi pracow.Ucy, zatnuinłe.a.l poD tym terenem., powr6cUI do doiiWw. PoiUidto. wielu
poble~cllusUek -wlll)il nowyc:hprupls6w-z:~penegoatncHo, lub

włększ:IJIJ

utnd.
Co zatem uobić z ludtmi? Co
miastu i gminiezapewniła klauz.u·
la strefy strukturalnego bezrobocia?
Bunnistn miasta i gminy, LeSld~ Be4urstł poinfonnował
"SL",:te:strefa-wmyś l rozporzą

dzenia rliJdu - daje ulgi podatnikom, wielu całkowicie twalnia od
ich płacenia. Ale nie ma bdnych

innych uwarunkowań czy rozwią
zań prawnych, które mo1na by zaSlOSQW!I! w gminie, by choć w
nieznacznym stopniu bez.robotni
odczuli popraw~ swojej sytuacji.
Mówiło si~ o obniteniu wieku emerytalnego dla prz.ccb~cy<:b
na renty, emerytury, a mieszbją·
cych w "strefie". Ale ten przepis
tyczy si~ tylko przypadków, gdy

NIK kontrolowala przejmowanie przez
Końskie majątku skarbu państwa

W rocznicę

ułudy?
na wcześniejszą emcrytu!l odchod7.4ludzie pozbawieni pracy w
systemie grupowych zwolnień.
Niemniej, Zarząd Miasta przyaotował pod rozwaa~ Rady
Miejskiej - projekt uchwały w
sprawie okreś l enia dziedzin gospodarczych, których dalszy roz.
wój ~dz.ie w gminie preferowany.
W oparciu o wspomnianą uchwa·
ł~. z.a~ przedstawi zakres ulg i
preferencji dla przyszłych inwestorów. Tworzony jest ponadto
proararo restrukturyzacji miasta i
gminy.
Biedna od wieków ziemia koncc.ta jut w czasach Stanisława
Staszica otrzymała s z a n s ~ na

śmierci

popraw~ tycia ludzi. Powstało
wówcza.s, w ramach StaropolskiegoZasłę:bia Przemysłowego wiele
zakładów, które po II wojnic
światowej rozwijały si~, dawały ludziom
zatrudnienie. Obcenie
z.akłady maję swoje powa!nc
problemy ekonomiczne. Pozosta·
je do zagospodarowania nadmiar
rachowej sily roboczej. Trzeba się:
chyba tylko modlić, by jakiś powa!ny kontrahent oczywiłcic z.
pieniędzmi, zdołał si~ skusić i tu je
z.aiowcstowa!. Same władze samorządowe, bez pomocy spoza
terenu, nic praktyCZDie nic zdzia.

.....

MARIAN KLUSEit

JózefPańko,nauczycielzOstrowca,16pa:ldzier

gminę

nika obchodzi 100 urodziny

Komunalizacja bez uwag· Byle nie tracić humoru
Przewodniczący

....

Rady Miejskiej, K.n;yutofObratdskł poinformował "SL•, te z.atol'lczono jut
tomunalizac,K przedsiębiorstw .
W ten spo96b samor21Jd przej~
Przedsi~biorstwo Handlowo-Usługowe, Przcdsi~biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszka·
niowcj. Na bazie przejętych:
WPEC utworzono Zakład Eoeractyti Cieplnej, a wodocU&gów ZakJad Wodocigów i Kanalizacji.
Ponadto jut całkowicie skomuoa·
lizowano budynki i grunty, co do

których nie było wątpliwości
prawnych. Trw!iję prace nad prze..
ję:ciemz.iemi z Państwowcgo Funduszu Ziemi zwłaszcza tych obsz.arów, które planowano pod za.
budowę: .

Przez kilka tygodni NlK kontproces tomuoatizacji
którego właś
cicielem był do niedawna skarb
pabstwa. Inspektor NIK poinformował Komi.sj~ Rcwizyjo4 Rady
Micjsk.iej, te proces ten prowadzooy jest prawidłowo.
(mak)
ro lował

zwłaszcza ~ętku,

Pnc:ę wszkolnictwie f'Ol.lłOCZIIIw
1919r. wszkołacb wiejskich poDIów dńśa:le6skiego l brulawsklego

u

Wlle6.uczyDde.

Ostatnim
mieJsct•Jeso•racrbył:aSPnr3 •
Ostrowaa, telzłe ,rowad:dl ..lbllotekę. W 1962 r.upms&al działałDoł·
d - . W j... boptrj
b-~d'lleuę la..,_
dolelał pobyt •a zesłmla u SybeOdzukę ZNP.
Urodził się: w rodzinic chlopsŁotwie i ut.ol'lczyl śrcdnilj

rtl Pcaslada 7Jo(4
kicj na

szkot~ z rosyjskim ję;z.ykiem wykładowym, a w 1919 r. trzymic-

si~czny

kurs nauczycielski. Pcłoe
prawa nauczyciclsk.ie otrzymał w
1927 r.. m.in. po zdaniu egz.amio u
zj~zyta polskiego. J(jcrował chórem młodz:ietowym. Jut w okresie mi~dzywojennym został
odznaczony przez kuratora oś
wiaty okręgu wileńskiego dyplomami i odznakami. Po ~~i u
Wil cńszczyz.ny przez wojska radzieckie kierowal szkołę w Szała
cinach, nast~pnic u czyłj~yta rosyjskicaow leonpolskiej nicpełnej
sz.tolcśrcdnicj. Po l.Ąję:ciu tych te-

renów przez. Niemców uczył ję:zy
t.a białoruskiego. W 1944 r. został
uwił'ziooy przez wojska radzieckic i po dwóch latach sbz.any na
dziesięć lat odosobnienia.
Po otrzymaniu zaody na repatriaćję~grudniu 1955 r. przybyl
do Ostrowca, gdzie wcześniej znalazłasi~jutjegorodzin.a. OWiliata
uczył j~zyta rosyjskiego w SP w
Kunowic oraz na kursach w Fabryce Maszyn Rolniczych. Byl tak·
te naucz.yciclcm wychowania
muzyCZDcgo w SP nr 2 w Ostrow-

cu.
-

N~cjsze,

by humor
człowieka nic 91Juszczał - mówi
dzisi~ jubilat - Jeśli człowiek
straci humor, 10 umiera. Chciał·
bym dotyć do 2000 roku.
Józef Paitko ma syna micsztajęcego we Wrocławiu ioórk~. która przebywa w Chicago, dwie
wnucz.ti i jcdncao prawnukA. W
ubiegłym roku unarta mu tona.
Od dwóch lat nie wychodzi z
domu. Codzien114 opiekę: sprawu·
je nad nim siorua PCK.
ANDRZEJ NOWAK

Wodzisław

Popierają czytelnictwo
Przewodniczący RM Romuald Mrugała w Ostrowcu:Otworzękopartę na pisemnywniosekoso-

by podpisanej z Imienia l nazwiska

Poufna ankieta radnych
KolejiUI sesja Rady Miejsklej w
dułej części tDStah połwlęcou
twonenlu struktury aatykorupcyjneJ, c:eyU zasad doSWt:zaDia
ołwłsdczet. o stanie mtJIJtkowym
ndaych, Ich pn.echowywanta l
dostępu do nich. Ostatecmle ułe
cydonoo, it ukJety Aladane bę
dlj w :a.m.Uiętych kopertach u prac:oWDlka ~apowainlonego przez
przewodni~

RM l prtteho-

W)'WIJie w kasie paacemej. Otwar-cie koperty .ote Je4y.&e USIVIt
'r:zelpnew~apit,e .....
ay WJllosek Jfo:ł.oQ pnez osobę
,odplsulj z laleab l DUWisb.
Ankielajak dotychczas nie posiada wzoru :utwierdzonego cent·
rałnie. Nie budziły jednak z.astrzc.
tcń kolejne jej elementy, które
zostałysfonnułowanepnez. biuro

Urz~u Miasta. Składaję
m.in. takie puolcty,jak za.
radnego, nieruchomości, samochody, zajmowane slanowiska w spółkach lub w
fundacjach pmwadzęcych działal·
ność gospod.arcz.ą, prowadzenic
działalności gospodarczej obj~tej
wpisem do ewidencji działałoości
gospodarczej, nabycie od skarbu
państwa, innej państwowej osoby
prawnej, gminy lub lwiązku mi~
dzygminncgo mienia, które podlep zbyciu w drodze przetargu.
Poufnaaotictaradnychjestodpowicdzit na ustaw~ o osmUcze·
niu prowadzcniadziałalności&os
pod.arczej przez osoby pclffi4ce
funkcje pubJjCZDe, która weszła w
tycie24wrzdnia.
ANDRZEJ NOWAI

Samorzędowe władze gminy
przeznaczyły 50 mln zł u Jatę
~do bibliotek publicmydL

s

To duto- jeśli z.wat)t finansowe
motJjwości
rolniczej &miny.
Oczywiście, potncby 511 jeszcze
wi~kszc. Wiejskie biblioteki- pra-

Nieklań

wicws:zyslkic-:mrlcniły pomieszczenia, a wymaga,K remontów
i nakładów na bic4ce utrzymanie. Dobrze wi~ te te sprawy nic
znii:.a,ię z trnu z.aiotcrc:sowaó samorządu .

dowódcy
Jak jut infonnowałiśmy, 14
patdziemiU 1943 roku w rejonie Wielkiej Wsi t. Nic kłania. od
kul bitlcrowsk.icb toldak.ów poległ jeden z n.ajwaleanicjsz.ycb
tolnicrzy AK, Waldemar Mariusz Szwicc - .Robot•.
Jcao byli podkomendni za-

=~~~~ na u~
prawiona w

koście!~ Waw·

rzyńca w Nickłaniu,

18 paździer

nika. Orpniz.atorzy z.ap~

=~ ~~~8~b;.~:a,04

mieszkańcom ziemi nictłaós
kicj, poległym za wolno§ć ojczyzny.
(mak)

Nowa Słupia

Jasna
elewacja
Efektownie po ostatnich robotach konserwatorskich prezentuje si~ bryla tościołł para-

~~n~ ww~::!{i~~P~wi=
Wawrzyńca otrzymała

nic tylko

~do'b~nc~i::tę:O~fl:uwręto;.
~~~~~-r=.trzc potryły
W tościele

znalazło się:

tat:te

~:ł~cn;u~~JC::f~::m
~y~iń=na~~~~~~~~

Wszak przed wiekami parafia
Świ~tcao Wawn:yóca byla etapowym puolctcm dla

pątników

~~~ou:~o~=
łuku 1~ nad
głównym ołtarzem znalazł się:

Krzytu. S(4d w

wizerunek kapJjcy Oleśnic:tich,
dzwonnica i budynki klasz.tome.
(>b)

KoW.kie

PZU
policji
Konccki lnspek10ra1 PZU
SA. sprawi! policjantom z Komendy Rejonowej Policji w
Końsk ich nic lada prezent Otó!
zakupił i przek.az.ał do dyspozycjijednostki policji, Jaata 12Sp".
Wattołć samochodu, co prawda
utywaneao. ale jeszcze w doskonałym stanic tcc.hnict.nym, wynosi ok. 40 mln z!.
Wano wspomnieć, te nic tak
dawno, za.lcdwic przed miesą
cem, ton«;ki PZU przekazał policji 10 mln zł z. przcznacz.coicm
na ułup paliwa do samochodów słutbowych.
(.U)

prawne

się: nań

soby

pieoię:tnc

Kronika policyjna
OficcrdytumyKomcodyWojewódl.ti~ Policji w Kielcach, nadkomisarz Steflm Smanhewskj inronnujc:
• WSwojczauch (&mina ChaJu..
nica) li bm. o IJOdzinie 3.30 kierujący Jordcm" Dariusz M. (lal 24)
pot,.cił idtq, jczdnill Małgorzatę:
Ch. (latl9), która na skutek doznanych obratel\ zmarła w szpitalu.
•wPodłęt. {J:m.i.naPiliC26w) 10

~o~~~.J{)M~~-::
chał nqlcdorowui udcrzyłwprzy

drotoe drz,cwo. Z obratcniami ciałado szpital• prz.ewieziano kieruję-

cego samochodem ij•dęcycb z nim
Adama B. (lat31) oraz Małgorzat~
S.(lat25).
• W Mroakowie (gmi!U Blityn)
II bm. o godzinie IS.J.S Antonina
S.t.(lat4)tUkra.iny,przcb~:t
matką u z.Nijomych wbie&fa nqle
na jezdni~ i wstał• polf100nl.

przez .fiat. 126p•. Ozicwczynb
doznałazłamania obu nóa i przcbywawszpitalu.
• WMlbłowicadll (&mina Busko
Zdrój) 11 bm.. o &odz.inie 14.30 MirosławG.(Ia132)podc::r..-awantury

u

swoimojcem oblał·~ bcnZ)'Dll i

http://sbc.wbp.kielce.pl/

podpalił. Ojciec zdołał ugasić .tY·
Syn z. oparzeniami
U stopnia przebywa w szpitalu.
• W Ostrowca przy ulicy Frecby
lO bm. w godzinach 17 -llzłodzicj
wszedł pne.z. Olwarte dtzwi balkonowe do mieszkania Edmunda
P., któremu skradł złot.t bitutcri~
10 koniaków i pi~ w kwocie
~ pochodni~".

12 milionów złotych.
•WkldCKłll llbm.waodzjnac:b

2-5.30 zosicdliSłoocc:meWąp..

rz.c skndziono samocb6d .,audi
twbo• koloru pmalO'WqO oa
Kn:ywda C.
(].L)

SLOWO

STRONA lO

_

REKLAMĄ

Z

..
Olroclek-Uga Obrony KraJu

....

KOlŁYC.O.

.... 25-723,25-771

z-

gDCMel . . olej opalowy

organiZUłe

1111ut. Ą.B.C. T• .E do Er .•Edo C"

o..-y10-1000kW
r6wnlet z bojlerami cw.

ceny konkurencyJne
~ płable w ratach.

..-·PIIIJIUob,ol.-104,
IB. 47J.-M. fu: 457-9l•

........... s.-.n - Quk, tel kkkdJ t 13-7711

wna."

posiada w JllrzedUY materiały wodoct.uowe i kanabLacYJne po

cenach tonkun:ncyjnych np . .z.uu..-y, Uójniki, kształtki ocynkowane itp., ponadto od J Slistopada uruchamiamy produkcj~ PCV
wodCX1480Vo)"C.b li 110, 160.

~·-uje

-........., t l n n r ..,_....,_,........,.._,........,....
_,......,_
.......... ~--'
..".,..._,.,.....,....._

........

łOelce

kuray

NUMER 240

- placem manewrowym
wg wymogów Centrum

EgzamJnacyjnego

HURTOWNIA

- sałami azkołeniOWyml do
zaitć teoretyc:znych
l praktycznych

~--.---.-.
EIIOIIALOIIIA-.- ~43c

M~

...."..,ucz.oca .. konys!a

'"'-"- 21-22-57

ze znaki

~ TIIIIII ~-20-24.X.1992r.

11,.,,,

Zapraszamy

21JW1

~ v~~~
ElEK'fROMłS

POLECA

·:· Indyk•
•:· kurczaKI

~WICZC

or<11

•:• element-y z kurczakow
•:• podroby
•:• Ywędl1ny drObiOWe

S.A,

mrozone
1

mdykow

HURTOWNIA KIELCE

UL ZAKŁADOWA 1, NIEWACHLOW

TRANSPORT GRATIS

TEL/FAX 66--40--42

czynna,_,_...

-~

8- 20; IIObolll ( - ) 8-13

Kraków, ul. Kolejowa 1
przecznia z ul.

Bież~/

czynn•: pon.-aob.&"-22"
tel./fu IM S. 71
Sklep

=~=

IBMPC
tel.492-52

SUCKERT

·--ulicy-.
..
~--"""·
SPH
-do~

Sldlip neaprow.dli~
-TKANIN I.JBRAHtOWYat,

PO$CEl.OWYOt

.-.-.
l OEKORACYJNYat

in8lrulu:je l opisr
program6w
(ok. 100 lylul6w).
Połnechnika

POOUSZ1CI,~

• K<MUTY IEIJZNY

I'OIIaEI..<Mo.l

- DU2Y WVIOo I<IJOIIETYI<Ow.

świętokrzyska,
budynek B parter

od8do 15.

ZAPRASZAMY PO ZAKUPYI

HurtDwnla Papleroe6w

AKA._

l..6Jł

GRUPAS.c.

Kłek::e (Hemy), ul Gómk:a 49 •
tti.(0-41) 507-30; 50&-88; fax {0-41)506-88; tlx612440 LGRSC Pl

~~-odziriy

poleca papierosy
krajowe i zagraniczne
oraz

z lndone:;Qi. T.Uiandii, Chin
Zaprasza do hurtowni: Kłalee (Herby), Górnicza 49a
codz.lennie od 8 do 16, w soboty od 9 do 14
~a,.

bilety MZK
lłllrdzD-wysokie marże

(ni

ceny).

tcl.4~.

H-"DAMEX"

POLAREX

o(mde ,.llłnkeyJII)"dl eeMCII:

ll<k<, ... Sowodidl ~ .... 11-<H>

SKARPE'IY - pebly wybór
IWSI'OPY
BIELIZNĘ OSOBISTĄ

PAHI'OfLE DOMOWE

.............. , .
c.;,-.'- 17, ...... ' -15.

~~~~ca,

um*nz ..,..
lnfonnKit MI

. . . . . my~nydl l
Mołogk:znych ltoll6w c.o.
~tlrmyM:V.Mot.u:

lemat

u nM zatnOwtć teki

kocioł

z

CI....,.ł~

inH71eS,orz;yf

SIEU CIEPINE PREIZOLOWANE (150 ° C)

Czynna od 7 do 16.
Kielce, Górna lS (lelen .Centrali Rybnejj,

---

w Udeple
~

Hurtownia nr 2
ul. Sienlciewicza SS
(-odW...Inq)

1el.66-44-30

- ~ bezkanelowll

- 30 proc. Wlitj nii w tradycjl

WVk..-wo. ~ clyslrybuc:jf
prowadzi

PW ,MAKER' IOelce, lei. 31-78-74 ,.,.

poleca
- pepsi-<nla
-coca-cola

- buskowianka

- napoje Tropie,
T-=, Pnoatdc
~ piwa z blonrów
Żywiec, Okocim,

Tychy,~.

-wina i szampany.
Zapraszamy

w godz. 7.30- 16

w sobo1y 7.30- 13.

http://sbc.wbp.kielce.pl/

SŁOWO

NUM E R 240

REKLAMĄ

Z

STRONA 11

.. -- _.._.,.·- -·- -......-.
---- ..-·-·-1
c.-_ .. ,..,

-Qaob-,

--"~ldHO

td.6J-JI,

~od

1200 zł.

""'-"·

--- ----

IIIIO O!:NC!Kf WIIZ

-._..W-

~~~~

U4SJII

- rajsł•IIJ - fłi•J wJWr
-&eti'J, hlarkllycra
-•icliua

•

lol. 411-ll , wtn. l65

...... "·
...... ,-u.
_

.........

--/cngo'llllllllll

--5-10proc. l
z Cegielni Odonów

....,.,_,._
1-17,

1)---1150>Uat
2)Cigii~K1-1080Jłlał

''''"'
Nlliłlulsze zeSzYty,

bloki, zeszyty A.~

producenta.

~SukOw2A
(8 ~w.

3)--K2-2000>U...

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

---..-

I)JIIIIIIIk , . . . _ - 4130-.zt.

lill21-115,22-230

teLdom.-61-99- 28.
1--nmt,.J

ldift§i++pptD

'

u~

. . . - . --.-.--··t.Uw.ga. ałontowie SM .Słoneczna•

w Kielcech

lieda wołne ~nie kat. ..._..o pow. l3,2 m kw. (plln.r)
w ,_.tzowenym budynku pny ul Targowef w KWcac:h.

PfZYtrnow.18 ~w lłedzlbieapółdzWnl

do 20.X.1992 r.
pod nrtel. 31-73-44.

GS .SCW w K.ielcacb
wydzied.awi na korzyst·
nych warunkach pokoje
biurowe przy ul. Oymińs-kiej nr36.
Informacje motnl uzyskać pod teł. 611-480 lub

.

z--o,ao...,~ ~

.w..
... ,._ ..
-~

~_

...

T..._llll).1:&,$ll-lł,I14-11.-:H.

-m

łllo . ~Bo-71

ZARZĄD MIASTA

'""'

-dom

jednorodzinny,

- - bud.~
C.W "1 . 5 mld

.....

zł .

~W. 48-72.

KIELC

Q9łasza publiczny przelalfl

ustny

na sprzedaż cizialki budowlanej polożDneJ w KJe/cach przy ul. 1905 Rolcu.
Przedmiotowa działka oznaczona nr 284 o -· 774 m llw. objęlajest /rsięgłf
wleczystą.KWNr8981 ~

Cena..,......_

4) cegłldzM.nwb - 1090 d/at

5)--·-->Uat

..

..,....~

• t.nk!D~o..or ·

3} wózlal ~typ DY 1733, role: ptOdukąl 1979,
cene wr..."....,..13 mln zł.
Prze1at9 odbędzie się Z6.X.199Z r. o godz. 10 na terenie~
Na,_ nie~ w l ",-rgu, w tym samym dniu zostanie ogłoszony
11 ",.-rg O godz. 12. Śfodid Zf/łOSzOtle do pnełtlrgu można Of1l4dać IIII
" , _ pt'ZfllatfJiem .. godz. od 7 do 15.
~ .. wysolmlc/10 proc. """Y ..,...,..ewr:zej liiileży wpiiiCić .. dniudo godz. 9.45. ~~-prtł'IIIOUtnOrZWila ,..1111111
"_podania pnyr;zyny.
"""

11 JM'ZY zakupie wyrobów

lel.ll-Tlł

dzialld116.100.000zł.

30.X 1992 roku o godz. 10 w poi«Jju nr 218 lh71jdu
-Kielc, plac Pa~nfów 1.
Watvnldem dopuszr:zenia do przelalfiu jest wpłacenie wadium w wysolrośc/
10 proc. ceny ..,......awr:zej w /rasie Urzędu AfiasiB, najpótnlej w dniu"._.
gu do godz. 9. ZWrot wadium dla osób, ldóre nie wygrały pnełtllfiU nasl1fpi

Przełalfl odbędzie się

niezwłoczniepozal<ończeniu pnełtlrgu. WildiumzłoixJneprzez~mll-

czone zosflJnle na poczet ceny nabycia. Nabywca, ldóry w ustalonym terminie
nie ulłcl ceny nabycie, lnJcł prawo wynilraięce z przybicia oraz wpłacone diuna. Koszly związane z przen-iem",_ wtasnoki pokrywa nabywca
Zastrzega się (XIł'łiiO unieważnienia pnełtllfiU be podania przyczyn.

.-a

SZczegó/ow)lch lnfonnacii
~~~l Gospodat/d Gtuntami
lh71jdu Aliesta Kielc poltój ZZO, 181. 876-ZZO.

"""

"""'

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

......._._.........~·IUII!Iadl.

--~···
__...,.
...................
:Jet.,.. ......
.,.....
....._..._..,I
___IIWJ,_,.a
.. Ufda.J......_S.._

_ __ .._ ..... . _ . . . . , . . 1-'e . . I.IJI.. . . . . .,._ &.

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

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

00l.O$ZENIE

Zon4d0mlnr-. WG/.-

oglua 22JC.11N r. o godzinie 1Q wUO

~

pn
-.,.. .
."_,1
-_ _.."
.. _
_
_

--- .----·
. . . -.Pft'-C."""'___
=___
----do·,.- .
-··
·--_.._____ ----

5<8-86.

"""

_......,.._........l.........,....c.-e ...... lll ..... l .....

~

_...__
-·

7~.

nx 88-42-66.

fotasza
=~~ikwldacjl
...___
we Ybzczowle, ul. Młynaraka 1.
Prosimy o zgłaszanie
swoich wie<zytelno$cł
do30J<I.1992 r.
t:ll4lll

-

"""

-"...- ......
ilości hurt(IHie
I •]HNinUJ~
l
Pf/H ..D.U:OM"

L~ fron<.
Xidce. ad. Ząór.ska 8
(• podwónu). Id #8-70.

--

l:U4Jit

n.no

_111_ _
, .M,
. .cena.,....
" . . , . . .U,.UO.DOOzl
pod_
- Cf:IMił:l
o pow. "
0.11

Hartewdl mlJ)c:I>IIliDQID

TRANSFORMATOR
160 lub 250 KVA 1510,4 kV
sprawny tecł-.icznie
zakupi firma instalacyjna
toc:tt. ul. Wodna 22, tet. 74-54-31 ,

-=';'~=~~~

Klek:e, ut. Śdeglennego 150,
t el. 61-D2-7 1 .
%11Wt

-uo-~

--foi.N,53.

Selen8 Ud. Wroc:ł8w

WYPRZEDAŻ!

"""

---

...._....~-

wKleicech

..... .....,. .-.----.

a8lrudnl

akwłQ4oc ÓW

Pawilon PPHU • BAROMA" w Klełcach,
ul. Związku Walid Młodych nr 3.

n161/

~ .... ALOJZ.F.MlJ OIIOitNI.Mll

...

- - W S P,

......... -....ŻOay WIESŁAWY

'""

e:ld:l· e= --mlłd===

211Jllt

~.....,._.........,_....,

./ OKAZJA! \..

Zlt6nb46,

fax

Ueke, Wanzawsb 34, td. 493-74
lloke, Slealdewlca " · .... 57!!-29.

"'"'""

~----~

cenewr..."....,..17mlnzł

JHartowa~
~
Kielce

/

--

PZU- OC,AC.NW, - -

.,."...,...,......,.,.135mlnzł

- sbr,ctJ, ~~ti•J •JWr

Blltu.l~

. --·

ebeq. o.jul..-.y w. aatobr.

Z} tUJmOChodu .,n-• typ 5ZZ, role: produ/«:/1 1989,

fclNY PRODUCENTA

Płeemne~

~ =-"""'

-::::-~~~

1} tUJmOChodu ....".,...,.typ H--9-21, role: pt0dulccjl1989,

- njtłeiiJ IJtn

11

:ząr:uza.,. :

"''"'

--·-"
-·--

- w--.., ~-

,.. Pr..edolljlllotstwo-1..-,p.......WO.IIU>w)ch
w/Oelcach, ul. 1 Mil/a 301,
Ofii8$Z1I l l 11 " , _ " llieoglwllczotly"" sprzedaż:

MAD EX
Sp. z o.o. Klelee

~·· t./llimJ laUltdlnz

( ~:;: :JNs)

Rftler, ł"'rw::ewaiąl ~

... .-wc:!!..::t:~

~·""

Spollianlolnlo<macyjne:

IUyllylaie Kopeć
pneloioH,j PnycloMm RejoMwoj • 18

1) 13.X.br.oDQdz.19whotelu
.Radom" w RadoriJ, pl. J<on..
lllytucji3Mija3;

WJfUJ wsp61cada . ........ Wia-d

2)14.X.br.ogodz.19wl'lotelu
.Centralnym"wiOełcec:łl,

ulSienkiewlcz:a 78.

"""

skbd,q~

n1""

OJCA
pracoWIIÓCJ P r z y - ... 18.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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SŁOWO

STRONA 12

~

NAJWIĘKSzy WYBÓR

Z

A~OJA)Jl

onzmży sKóRZANEJ,
KOŻUCHÓW I FUfER

Radom, ul. 25-Czerwca 53

.

MN!hroU $pOIISIK'Owubi przeluMw.

zabawek

M.

s~=~

/lłfonuqa /» p.n/ISIIIW :.aU l4 4.500 zł

RadołilSka

IG-9000Js.ztynlbo.x2S6.

119111

•

Telewizja

Kablowa

tv

pisemny przetarg ofertowy na sprzeda:i:

- samochód .,żuk"' furgon , nr silnika 897160,
nr podwozia 390514, rok produkcjl1983
-skrzynia metalowa prostokątna do samochodu
.s1ar" wywrotlla 3 W 200 (nowa(
-skrzynia metalowa do samochodu 11star", wywrotka
3 W 200 fużywana)
- skrzynia ładunkowa do samochodu "star 200L"

RADOM

reldamqje:

'

zabiegi

pielęgnacyjne

Wykonujemy usługi

'"'

IOSME'IYCZNO-MEDYCZNE
"AMANDA"
Radom, ul. Parłyxutów 24/24,
tel. Z&S-00.

'

'
CauUIH!

OłiMUWJA 1UliNICZNE

OOCZ\'NNIIO OlfMICZJ\1[
OIAGNOS'T\'I(A, MIDYCZNA

")DALIA"

s. c.

~łepu.e

w H..-to".i ,.SAKOMAT""

Rado-, III.

Rade-. al. Wi4aion2S
td.508-99

ŚWIAT W PEl.NEJ KRASIE

dzlfldSONY
BElKO
-autoryzowany delt'- SONY
zaprasza do swoJego sklepu
Radom. ul. Narutowtcze 1 b
teł. 311-228 (biuro)

'
Prezenter1d RJN Wlth-Sat
zapraszaJłt do

Prywatno! Szkoły

JozybAngielał<Wilczeł

do
16-20.

------~

__

POI.ONEZ CARO
mole ""' l'IM)Jf
(w 5 0 - )
~ AUTOKONSOIICJ
Amdsii111Ciefltwo wRldomlv
",..,
-CORTES

,.,

.-. 31.f-D10. .....". zee,

•••••••••••••••••••
-

....,..., .,PIANOIA"

Ra. .__MidlakSw,
uL Miesdoal (powiloo A)

•fenole

wn~•t:J

Zapisy
pontedzlałku

.

ttl.ł5-lt-'J'("IU51 .. 1US)

8 w Radomiu

tel228-ł3

od

Dębowa lł

td.ll5- 16

'

przy ul.

piwa i wina

krQowe i upu.ic:ne

~u

'

a:ze.ldlakaHIIltownla
bo,.me.ia l DJta
Rado., lll. Otlllktiqe J9
c...._.Swi~>

ld..ICUJI-22-19
ormQeabl.
- ...uri.ty ••lllku..IHidoowbne
- c:bmdblia prbankie.
laWy ...,. ...., .. -""n't

tnr;ta.

Elepackłe

but)'
zARMEX-u
te PO\\lEW WIELIIEGO ŚWIATA

Newa Dłuao•.t. 1J

.....,.... ....""_
.... 13-:W-39
~lEX

...~UtPYtz•I..Jfliluej GidQ~··

•UJaK

.

C\USIA. YAMAHA. CASIO
iakcnońa.

Sprntlai rałal•a.

Oplaaolne opencje
bankowe
propoutQe
BANK SPóWZIELCZV

RZEMIOSLA
w RADOMIU,
ul KUlliskieco 15/17
teł. 211-01 do 06

CENTRUM
WYSTAWOWo-HANDLOWE

upru:mna
MiędqnantdoW\ Wystawę

Wypoui.tlli• Sklepów, Barów,
Resiaun.cjiiHoteli
Radom- 15-18 pa:lllzlernlb br.
Hala W,-smwon
przy al. Kleleck1ej 1640 u

l . ., ŻDk"
2 . .,tuk"
3 • .,tuk"
4 • .,ŻUk"
S. .,ŻAlk"
6 • .,ŻUk"
7 • .,Nysa"
8. .,Autosan"

nr rejestr. Kllł 252 G
nr rejestr. KIG 776 Z
nr rejestr. KIG 587 D
nr rejestr. m 079 G
nr rejestr. KDł 756 B
nr rejestr. Kllł 097 E
nr rejestr.KIH 888 H
nr rejestr. KIG 686 R

Skład

pomlamwe,
pof'Złtdkowe.

J!lfD

cena wywoławcza 11.700.000;
cena wywoławcza 16.700.000;
cenłt. wywoławcza 25.000.000;
cena wywoławcza 9.200.000;
cena wywoławcza 21.200.000;
cena wywoławcza 18.300.000;
cena wywoławcza 12.90()..000;
cena wywoławcza 36.000.000.

Przetarg odbędzie się 2I.X.I992r. o godz. 10 na terenie lałładu Produkcyjno- Transportowego
w Kielcach, ul.Magazynowa5. Wadium w wysokości lO proc.. cenywywoławczej naJetywpłacić w kasie przedsiębiorstwa- Kielce, ul. Młoda 28 do godz. 9 w dniu prze~.a.rBu. W przypadku niedojścia do
skulkul przetargu, O przetarg odbędziesi~o godz. Ił. Ww.środki transportowe motna ogląd~ na te·
renie l.P.T. w godz. 9- 14 w dniu poprzedząjącym przetarg.
Przedsi~biorstwo nie odpowiada za wady ukryte pojazdów i sprzedąje w stanie technicznymjak w
d niu przetargu.
mut1

Sklep M~

ALEX

,,MUS/C MARKET''
KUlce. uL Gw.rdii LM.dOłłl(j 25,
td. 61-75-81

Hurtownia

ąftff4iespr:flnutzyC:n)'finn:

YAMAIU,
ROLAND,
CASJO,

wędlin

IBANEZ,
FENDEZ,
MENSFELD,
WASHBURN,

Ceny fabryczne.

PEAPEY,
MARSHAll.,

Kielce, ul. Górna 22.
czynne w godz. 7 - 16.
Zatrudnimy inwalidów
do szycia rękawic

Pned..,_W._

zpr~~~lubdoprzyucz~~nia

tel. 313-241.

pędzle
Importer P.W.• Dremax"
Kielce, tel. 443-57.

reklam: "F.xbud 13'" Biuro Reklam ..Słowa Ludu", teł. 448-58, IGelce, ul. Targowa 18.

27lllf&

CRAlli,

-tUtJfłi«łie HOW!!l.

"""""""'
""""'·

lilslylul:;rahlrumetQ

lapnlszamy
od 10do17,

wsoboty~~4

wyrazy głębokiego wspólczucb z powodu śmierci

OJCA i TEŚCIA

.........

Dyrekcja i Pncow•icy PPZM .,PZZ.. w KielcadJ.

u~

TANIO
odkurzacze
maglownice

PIIESTO,
LABOGA,

LDM-dekJronic
Gitary /rinptJIUkit
ADMIRA

Kol. Kol. Adamowi i Teresie Gadomskim

Radom, ul. Toruiska 9,

1»rifl

L'

remontowo-budowlane,

Uslug Komunalnych w Kielcscb, ul. Mloda 28
l i D przetlllg nieognmiczony na spnedaż:

"SOLTER"

"

s.

końca paidziemikl
stosujemy zniżkę 5 proc.

Przedsiębiorstwo
ogłasza

ofenqe:STUDJO

zamienne

chodów "SKODA".
Kielce, Krakowska
Kozienice, Waruawska110.

Pisemneolertynależy składać w termlnie 7 dni odda ty ukazania się ogłOszenia pod adresem przedsiębiorstwa. Otwarcie ofert nastąpi 23 października 1992 r. o godz. 9 w świeUicy

""""""'
r"R~:~:~~=:.~::er

~roducenta

Tylko do

prawo swobodnego wyboru
oferenta oraz uniewamlenie przetargu bez podania przyczyn.

"Pbiiipsa" w sklepie
PDJ Ił. Zllrowsliqo 106,
(RaM- Gołębiólł),
td.447-17.

zawory spłukuMce
mosi'Jdz,
iellwa
produkcji
Fabryki Armatur ,.JAFAR'"

Ww. samOChód 1skrzynie ładunkowemotnaoglądać wdni
robocze w godz. 8- 14 w siedzibie przedsiębiorstwa. Dodatkowe informacje moma uzyskać telefonicznie, teł. 544-73
Dział Adm.I·Transportu.

Sprzedającemu przysługuje

r/ Doskonały sprzęt '

zawory termostatyczne

do wszystkich typów samo-

przedsiębiorstwa.

lbdona. 4.55-227.

ep.zo.o.

&1-84-41,&1-84-n

CZfŚd

(używana)

Agencja,.lNFONATIONAe AJ

~--·

d

_,

6UD

IOelce, ul. Krakaweka 8,
teł.

Sp. z o.o.
w Radomiu, ul. Lubelska 51

Szukasz pruy! z.o.jdzieszM:
• EUROPIE, USA, KANADZIE.
Pnc:a stab i sezonon..

OH Szwnen. stoisko na l piętne
Kielce, ul. Jagiellońska 23125.

Biuro .Student Servk:e"

.Wąglobud"

ogłasza

ofc:nQe san*!_"_

( S .. • dla każdego

Przedsiębiorstwo Handlu
Opałem i Materiałami Budowlanymi

IIDPIĘTRO

Okrycia ocieplane i ubiory.

Tanio, (ajnie, kolorowo.

lei 251-51 w. 46

W DH .SZUMEN"

Hurtownia Zabawek

n~Ił

FOTOSKŁAD

KIELCE, UL. JAGIELWŃSKA 23125,

Iłtb,..t...-..153
tt411~U
I:IQ'... .-...-.a-11

NUMER 240

COTfON

DRUKARNIA

NA SI'OISKAOI FUI'RZARSKIOI
DAMSKIM l MĘSKIM

"ROSTCOMP"

REKLAMĄ

"'"'
Pobiękowutie
WDJ~tli-.

ltónJ ltJii ltlisto .u w czule dlareb}.

a.icrd l , .....u .. Mę:b l Oj(:ll

śp. płk.

rez. TADEUSZA MAUNOWSKIEGO

a w aczqji•oJd Ulebake• J Ulewol: Kllnteri. . Ołwbly, pldwd Ollit:tdQ:Jc:lll: wojewóbtwa,
~a. i ~eru'-riutwaJ. W. 50JJ w RNo••
t4~Jl.lalluiJscnkcmt:~ęlle...iL
15631•

to-imflL

RedakCJa rue odpoWlada za treść zarmeszczonych ogłoszen.

http://sbc.wbp.kielce.pl/

SLOWO

NUMER 240

REKLAMĄ

Z

OGŁOSZENIA
SPRZEDAZ
SPRZEOAM.~IJ«Tt"1988. Klel·

oe, !5'10--66.

220081;

SPRZEOAM c:1ZWIIł ogroclnlcZo-bu-

=~~mienltna~ee:Q

NAPRAWA, przMłr$nitl rt\1, . . , _
IOeloe, 555-18.
21424/g

di.~Kleloe,483-35.21894/g

32-58--37

WVNA.JMĘ\c:IQihlncloWyweamum

m lut! 120. Kllloe,

Kktle, 40 - 80

86---25--48goctl.18-18.

21870/g

INTBłl.oetJ.4
wynajem,
lwcJnO.
~Klelee,Głc:Mqtekllgo2,

SPRZ.EOAM blam ~. łapki kara kulowe. Kielce, 505-47
22025/g

453-62(11 - 17).

SPRZEDAM beWcJ 200 l KJt;loe,
562- 11
22032/g

l"'óMEENictWW .Kontrakt" poazukuje; domOw, rrMazkafl, lok.IA, dZiałek

SPRZEDAMpiece.o. ouowv 2m kw

lltv-flY, dmM dwuakrzydlowe pokoło-
- . OIZklone Kielce, 505-47_ 22024/g
Sf'RZEOAM ...ra 28", dymt 8 kołn

l)lelni!Kiełoe. Karczówkc:lwsM&4

do l(l(1edaty lub wvna.ltdL Klelcl,
Sleoklewic:za 78, 66-45-11 ~- 58
21455/g
(9 - 17)
lok.al rw; b1uto lub
gabineływcenrurnKlele {196m) . Klelce, 61-00-18po20
2206819
DO

WYNAJĘCIA

RÓZNE
TANIO~m- Uełt .Nłc:O"

zatnienit M

.FSO" 1990,

do

doe&a...ezy. Kielca •• 91--98.

ram.

302.

ATRN<CY~

łlubniiiZHtwn

~

SIATKĘ

....

ogr~

32-36-02..

Klełoe,

Kielce,

KARI...SRUI-E,Jr.4andlelm,Franktufł

Gl..AZURA.Hnkotll.kllie.•nltlria-

POśAEOiiC'iVfti ~
rnleukanla,arzeda!-wynajem..KIIk»,
66-45-32..
200551g

OCiEPlAJOłi(X):WYaSZ..ł..JĄCE~
kl dekor.cytne tułllowo-łclenna z owt·

taw.Klełc:e,te1, 445-81 .

planul7W'ZOł'OWinaltanlel uprodooanta.

SPRZEDAM

211502/g

muzyny

llollorakle.

Wodzlaławk.JfdrzeJo-,ui.Fiolnleza5

427/J

Kielce~~~~
MASZYNĘ ddewll,..q
80"kołor. Kieloe,31-łl9-55..

.dOulnltlk
2151\fg

ZDECYDOWANEłptDdlm
WJiwonni.Kiełoe,

2ddalkl

563-71 po 18.
22003/g

to....ANOIA-gllłl:ll-garU. Praw(g: o.ob,
umoehodOw Rl·

10ełoe, 504--45

NAPRAWA

188071g

LOMBARD,\okały.~poclzu..

Klełca,

LOMBARD

20922/g

452-39

UdZilła

natyehmiastowycłlpotyczek-ztoto

ITIOOIC)'-aztabkl-otlligaefe-lllltyld.
KantorHotei.Brlstoł"takmwnledzlelf,

tel. 66-2.-22.

21258/g

UNIEWAZJ'iAIIt~~

kt o tretcl:
Skowrońakl.

klefoWnik

akleCM-I Mellen
2136/k

MAM~-Iekz111b.ry-\«:q'

I'IO'MiłWory,l*ki,WII\tJObf,arytmlfaroa,
optorzełN ałonec:Dia

Kielce,

lelewlzOfOW

81-36-25.

19303/g

.HADES"

ro..nilt
20949/g

dodatkOWe dRwi

atai(MI . Kieloe, 31 -~

l prl)llatf. Wledo-

II!Otćodpe:riedzlałłwdo~(9-11).

Ryazard ~.Kielce, AomueJda/Jł~o

TV SAT,

N&W~wy,

rnortat.

antlny

22126/g

KUPIĘ ~ moat do "mercedNa
2071T. Klelca,31--5&-04.
2203elg

IQJPIOĘ.poionata"rozbltego.~.

31 - 79-32.

na

22055/g

MALOINAI'łe.

22012/g
~-

AUTO-MOTO
EKSPRES S8MS-

ezak.taeloa, 81-71-81 , 31- 17-51 .
21&47/g

IWf'tĘ..audl"1iió>81,82powypMIku.IOaloe, 483-1!5.
211!ł95/g

~WA
M-loł-94.

Kl..IAĘ~Kiak:e,31-2ł-3D.

221751g

31Cl/Hk

.fiCiONEZA CliORO"

gwt~r&nc:jl.

luty

1992

1'11

Kielce, 31-68-0oł. 22034/g

.AUTO MARKEr Kleloa, $lalnldewł
eza89,111.fi6-()C).-1 do 17.X.przyłmuje
ZIII'IOIMnll na C:Z~teel {r.-)doaamochodOw zaehoclnlcn Reallac:jl

22.X.92.

1'11

21829/g

~k.

2189&/g

31-87-93po1..

PRACA
22002/g

SALON_"..,_. ZMl'\011 n.ricurtylłkf. tOekll,86-37--co.

3815/Hk

pqcy~~BCE,~
i4i&LiśiC;iiti$1Wó~m
truclnl ~Mchara-daka-za.
l(lalce
5'-4-51(9-14).
21859/g
FHAAmtrudnlłynklnyM--

Kiek:. Kieloe,81-75-32 po 18. 212701g
OCJOAMYw~~

~lk:aerokopla.

Kleloe,528-31 do 15.

22081/g

ZATRUDNIĘ w zaldadZII kam\ln18fa-klm azllflern, plleny - ~ do

ZI'MJdu ~llfiluwMnych. SukOW,

Paplemlak.KIIIc.

22066/g

PRZYJMĘ leklernlka. zamlejac:owym

~~

mleazkanla.

~g

~~~:::
21582Jg
8TO-<ł83.

WSTRZEUWANE koekOw,

11
:1 -7::=,'8e=·
REKLAMY
wym&.r

podłvo4etlane - OOWOiny

Klełoa,

23-851.

2152Sig
21599/g

RTV-r.prawa,~,plloty,

telegazet.a.Kiełee,3 1--83-(9,

21571/g

DOMOfONV. Nll;nowoc:ze6nle)aze

r~II. Monta.t.MPfii-. Kieloe,

552-39.

21538/g

lAUJZ"EI.apicefUdrzwi. Kiałc»,

215201;

SlYl.DY, rełdamy, konetrukeje. Klel21453/g

ce,86-26--08.
NlENCJA.Wygoda·-~
c:l, kupno, apradat. Wfl'llłlm. bezpłatna

l.O<ŁA<WIE-

oferty,~obllugl,__.,

tw!~POI.~mc:hodnla.

wyeeny.IOtlloe, ul. Slenklew4c:za 78, MI.
20718

21510/g

rec:łulld. Kieloa,31...-...s5po16.

86-05-93.

~klbJ40mMaklep,IU
~.uaługli. IOtlloe,!510-8e.220 10łg

PóKOJdo W)'l'llllttdL KJea. KocN-

nowaklavO 10.

Skład

22008łg

""""''

HOl..AIOA - gatUI - giMda Oalro22245rlg
SPRZEDAM

.ur.• lz.oletmf ( 1987)

IOeloe. ~

22222/g

197

SPRZEDAM .!Mldt 121" 191), 13000
22227/g
km,81-0&-e2, 32- !52-98.
SZUflĘAta do lUli~ azlda aprzedlm l0eloa, 31~
22.232/g

WYWRóTKĘ Jaiem ~31 r, dt>NIQ&

lon.IIPR8(iam. KIIIce,3 1~

SPRZEDAM

=·

22258/g

=·

NAPRAWA, YIZCZIIInlanla ołc»n,
dn:WI. Kie&oa.28--17.
22208/g

MAR(X)....Senok-~my
Mil\. miNit

c::zt6d r.-, utywana do

zachodnlełl.Krótklele~rMitzacl.

~~~~- Kielce~
ZATRUOMĘ pracoMIIIWw w mwodlłlgacj\.

dach buóowlanych Praca w

Klelce,5'-4-51110-13).

222Wg

c:iv'lk .C-330'"

Huta PQ(Iyslc:IIWk.BIIłin..

1985.
22234/g

SPRZEDAM . 128cl" 1991 'tlllniiiiM.
......7-85_
22235/g
SPFIZEDNol~.-

31-24-05.
22237/g
SPRZBlAM.golta"dl..-19&4 KW-

c., 26-060.
22239fg
SPRZEDAM .,audi 100& 88. ,Jeaa"
222-4\lg

87. 31--5i-e9

SPRZEDAMkomłor1owa~. IClelce.

222-43/g
SPRZIDAM.IIIclf2105" {&4) Kleletl,
222Wg
SPAZEDAM .t28p"lW r. 32-31-11
222.7/g
SI"RZEtMM prUI(Iołalt. Klak»,
31-86-311.
222301;
81-27-81

ProiD 15121

DO WYNAJĘ0A pokol&. IUIIoe,
310--410.
223071;

Zarząd Szydłowieckiej Spółdzielni

9111g

38mleałtc:Yv-tlfiCII- ~
zritld~.
Centralne

Mieszkaniowej w Szydłowcu

zamld,r.dia~.,Preałiga·.

~..-..I.DNIIr"'Klllce,
1000-L.ac:laPP4,łiiiU14-21 we-Nn.
258,talltl.ll-łM-OI!.
21879/g

aL

21104/g

zaprasza do składaola ofert dziert.awy stoisk w nowo

tworzonym Domu Handlowym.
Do zagospodarowania:

- 230 m kw. powierzchni sprzeda1nej,
- 150 m kw. powierzchni magazynowej lub przeznaczonej na usługLAtrakcyjne miejsce, iatwy dojazd, ioł<a

A S. Ó. HYI..INJH. Brorft 79, Iłuliko
.,..._
34518

iizacja w środku dwóch osiedli Kolejowa i i Kolejowa li.

a::BIENi'Y ........ kloc:tti.WZ·

Promocyjne ceny za 1 m kw. powierzdml. Termln skła

c:zelklllp.c*)~włoM!c:hl

~KIIIoe.T~Il'*-

321-237.

20321/g

MAL.fC Monika zgublłlllegltyrMcłf

22073/g

CHJCłłAŁA RlldoałaW z;ublł

maq, ZSH.

lloglty-

1042210

NAUKA
..~IGak:la,24-e29Jf1a;;

-<la...,..,._

Kielce, 81-54-94 po 18.

219711;

KURS \ulmp.AirOWf - pociM8wy 40

goddn--480ł)'l.zł. Szkota~l

MarMtlngu 11.

T~

2~4.

szc::ze.-

____
··---·7J41
___.__",
_
_____
_
__
__
..,_'
-_
____
_. ____W--do--

""~

ZGUBY

I LO.

dania ofert do 31 patdzłemika 1992r. BUtszych

góiOw udziela Zarząd Spóldziełni, telefon 17-12-32.

17 S. tal.
20822fg

EKSPRESOWE

...,_

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

.IIOI.ONS,tolr/llfllłł*#llfl2.•··-"'-·

...
~0-ICl--~-~-
_OMo_.,....,:JO
...d . ,"..
. ,..,.,.,.,__
... __
nr-bnttd_", _ _ _ .............. _

k u _ o _ 10 _ _ _ _ 0 _ 12

nol)di--Z""'4,.._.__o

SO'Il

DOMOFONY-~ • ..,...,.,._

Kl&Q,86-40-00.

31-89-29.

LOKALE

..,.cłlm·

zamlo12=si

.ak.odt 1065" 1i82

-Mec:, 20-082

22257/g

PROFESJONALNE aułollamly .P'r*ltlga"~llrmy~"

MATEMATYKA-~-Uko

ELEKmOtNSTAlATOOS'TWó.
21744/g

81-32-89

~Jikołd"""ZliChoclnlełi. Klel

~1,5t~-~
Sz:kt;Jh~tel..e&-16-7.

22188/g

.IIOJ<SWNJEHA"IdiiMil łrWiaPOI'·
,.. 1987, kloU; jcmerta_)_ IOek:e,

oe, ul. Kolbirga 1, telllax 558-~.

RTV,..._,~ Klelol,
łlł-75-08.
21798/g

KSIE;QOWAz~~pq

ct. Kielca.31-32-85po 18.

IOalee,
219551;

SfiRZB)IłM

~- ~·1

6c141~~kl~, ~~

łya..rwdlomont.a!,lnt.~Jau.

VJU..MJ Budowlany ~ nawlerldrit z. koltek bnlkowycłl. Kielca.

WY'KCJNJ,JĘR)'Idy, ~Klltee.

81-35-18wkK::zotem.

Kl.I'IĘprzadpłałf KWoe,81-3G-ł7

Mannka58,tel. 4&ł-95,~9-17

SPRAWOZONE auet1e11rn1y od 700

KUPIĘ ;arat
oalaclu KSM. ntr
~ kolo \coltownl. t<Wce, Boł\.
Waramwy13120.
21i58fg

Klelcl,

TPlJ .TOa.JD" BA IC)rZtl(la ~
""-'d1501 - 31Zl(QOJ'Ml0tllu) C...do
~Kleloa.Sknitna25.
BO

22212/g

~

c:ztłel~- ~do~
•moehodOW ~ to.kll,

220531;

32-27-03..

FIRMA zatrudni tynklny

31~11

~KIIkli.Aia~43,tal

--.

~-230-53.

40otiHk

SPRZEOAM. 125p"c:ombl j1985186)
222211/g

5PRZEDAM lulcłf&a peralda. !Oek:ll,

86-18-35..

hDffAŻ tlolmfl, zab.dowy, azafkl.
IOeloe, 544-56.
22001/g

1986, tei. <W0-83od9óo15.

3\o-318.

Kleloa,!570-82.

221551g

Sf'RZEDAM tanio umoehOd .niiNn

NN'AA.WA lelewlzorOW, przeetr$riii . Kieloe, u.owt:zykCJw38B,mgr
Walczall..81 -~
22118/g

MOTOART - amortyzatory, kJt)W(a.

KUPNO

ehunki.Klelee,31-93-18

et.er('. DO wypadku, rok produkcji

Kielce, 32-32- 10.

uazcmlld.~lmec:zt*:l•m.

USŁUGI

towerow,

naj~
.Kets". Kiek:e,4l<'- 79
21358/g

60MófóNY.

przełazdy- po.woły. PUiawy,~

~M.go~~~~-~
81-95-3-4.
21104/g
Klelc:e, 66-09-31.

USLUGIIlllewlzy]na 1n1. Ceehowsld.

.HAL.SlXA" &Y ekrytka 12 kojatZy

mełłllńltloM~,zagranlezna,lob
kałlłogl.
38/p

21950/g

Sf'RZEDAM kury niOIIłd G.wrot'leld,
M\kl.lowk:e,IIII. 37-7•Susko. 22159/g

2178819

21959/g

-aprzedam.

31-38-42.

rolokre.ty, !WlJI
lalu$. Kielce, 81-2.- 26,
81~.
18630/g

FłCiat<ASEn',

l)lonowe,

polek!

22UKllg

ZNCZE prcocluk(:ja, ~ Ceny
kookurancyj... IOIIoe,AI'rrMCzerwonaj

21MOlg

K()MN(J ~ giMn hillz·
pWka. Kialcl. WWRawlk.l44if2~

Kielol,

SERWIS RTV Kielce, 31- 21-tJ
22131fg

CZił l ;w.2wya.2m,....,.",...oleol.kumulłteytne . Pll'lelOw, lei 125-80 wlec:zo.

ZBNAKl. łWIIPOI1 do domU. IOał222031g

ce, 32-48-1!5.

13-54- 79,
20202/g

SZKLARZ.

21373/g

22041 /g

~tr.-m,~c:Hodni-

DROBNE

~-=-~~~~

~hlltte.o. wodi,MI), ka.t

STRONA 1 3

SPRlEDAM .poionazl" po Wfl*lku
1990, burgunc1Kieloe, 86-23-71 .

22189/g

IWPIĘ.P()Ione..al" po nWym pneble-

~~-~wlatelełela..22~
ZAGINĘŁA ~ podatkowa l
C:Z~tłćraełvlków. • GEM", Eryk~
221ł51g

kowald.Kieloe..

ZATAI..IONĘ~. Kielce.

32-28-47
221i8/g
.PEUGEOTA805 SLD" diMII1992 r.
powypedlw.Klełoe,!535-66. 22197/g

O'OSZUI<UJĘ--

tydo~domu..81-20-54.

TRANSPORT311,5t~.

KJek)a, 31---72.

2101.1/g

WIOfOfl.MOWANE. twllo. KWca,
2e5-81.

reklam: .Exbud IJ• Biuro Retlam .Słowa

21122/g

221M/g

Zaklad Obsługi Urzędu Wojewódzkiego
Kielce, al. IX Wieków Kielc nr 3
ogłasza

przetarg nieograniczony na sprzeda!:
l) samochodu osobowo-terenowego _..ARO'". nr rej.

KIG- 492R. Cena wywoławcza 15.000.000 zł
2) części zamienne do ,.ARO" 2.500.000 zł _
Przetargodbędziesi~20JU992r. o godz. i Ow wafSZlacie
U~u Wojewódz.kjego, Kielce, al. IX
Wieków Kielc nr 3.
Przystępujący do przet.argu. winni wpład wadium lO '
ceny wywoławczej do kasy U~u Wojewódzkiego Kiel·
c:e, IDp, pokój 324 OĄjpótniej w dniu przeta!JU do godz. 9.
Zastrzega się prawo uniewatrnenia przetargu bez podania przyczyn.

samochodowym

t.uctu•, tel 448-SS, Kielca, ul. TłlJOWa 18.

http://sbc.wbp.kielce.pl/

INFORMATOR

STRONA 14

S L OWA

Sport

Telewizja- Radio-TVSat
\if'!l'® lill1!X

17.20
17.40

ml~

Białorusi

PROGRAMI

USA (poWL)

Domowe przedszkole
Porounawiajmy o dzie-

ciach
l 0.00 .Poaranicze w ogniU" (7) serial TVP (powt.)
11.00 Giełda pracy, giełda szans
11.15 Pn.yjemnezpotytecznym
11.30 Reponai
12.00 Wwlomości
l Z.ł O Program dnia
12.15-16.00
Tełewbja edubcyjaa
12.15 Magazyn
notowań
Mleko w EWG - Rzeka

role b

(7) - Układ
okresowy - serial populamonaukowy prod. USA
IJ.I5 Kuchnia- gra w kolory

Swiat chemii

13.30 Fizyka pół1anem
13.45 Rysuj z nami - ABC
rysowania

IJ.S.S Surowce - Tytoń - serial
prod. niem.
14.10 Spotkania z cywilizacją
14.l0 Co? Jak? l dlaczego? Mocne kule, wytrzymałe
łuki

14.30 Tele-komputer

14.50 Przybysze z Matplanety Zadanie z ryb
15.20 My w kosmosie- Historia

astronautyki
15.35 Joystick: - mag.

poś

wi~ny

informatyce
16.00 Program dnia
16.05 Dla dzieci: Tik-Tak oraz.
film z serii . Dennis za.
wadiili"
16.50 Ję;zyk ang. dla dzieci (25)

17.00 TeLeexpress
17.l0 ,.KtólikBug:sprzedstawia"
- serial anim. prod. USA
17.50 ,.Murpby Brown• - serial
korn.prod. USA
18.15 Encyk'opedia ll wojny
światowej

18.45 Sciśte jawne - wojskowy
program pubL
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.55 7 minut dla ministta pracy
20.10 Arcydz.ieła sztuki fil-

mowej - _Niepotrzebni
mDM odejść" - film rab.
prod. ang.. ret. C. Reed,
wyŁ: J.Mason, R. Newton
22. 15

Listy o gospodarce

22.45

Wiadomości

J. Kapuścińskiego
23.45 Powrót
bardów

-

T . Ois:zewski
Zakończenie

18.55 Europuzzle
19.00 • W roli głównej Cary
Grant• - film dok. prod.
20.00

USA
Reporterz y

Dwójki

przedstawiają

20.30 La la mi do, czyli poryki·
wania szarpidrutów

21 .00 Panorama
21.30 Sport
21.45 Koło ronuny -teleturniej
22.15 Klub Filmowy Dwójki:
,.lata świetlne"- film rab.

prod. fr.-szwajc.., ret A.
Tanoer, wyk.: T. Howard,
M. ford
0.05 Panorama
0.15

Zakończenie

programu

RAIUNO
6.50 - 10.00 TV

~

7.00

W'eclomt*:l 7.35 Magazyn ekonomk:z·

(f110.05Moly-seri1!1111.00WIMkmo6-

dz:Mediolanutt .40Ty!kotenhrllal:magazyn publlc. 11 .55 Pogoda 12.00
Słutba domowa 13.30 Wladornołd
13.55 Trzy minuty o_ 14.00 .Przypułć
rtrf,ie .• "14.30MaQ&zynmotoryzacyjny,
14.45 Maglezna azpada 15.50 Kroniki

programu

cejestl1ulem9.30ZkUperadarnuzytd

-.

5.CX)lakłyimlrdy8.00,

9.10 .Pokolenia•
9.30
10.00

W18Uddel8.10 Program reldamowy 8.30

serial

9.00Mrobik9.30Tenii-Zurlcłl{ko

11.30Aarot!Ck 12.00 Pllka no2nl

t3.oo SUpetaoss (Pary%) , s.oo Tem-

Sydney 17.00 Regaty olknplj$kle 18.00

PIU. nob'll 19.00 KoezykOwka 20.30
Kock-łloxlng 21.30 OdeMik aportowy
22.00 Tn. - Sydney

8.500AoenMarlhal-serlei9.45Bogad lpifkn-seria110.10Drii'IIC1 Marew Weby 11.30 Po;edynak rodzinny
12.302ycie}ostijn~-eer1ai13.20Kianl

Kallfornil 14.15 Historia Splngfieldc)w
15.00Qulncy- 8mietC wkalyril17.00

21.15CztowiekbezotPf'llc::zetl23.15
Golbc:tl* UIO Strasznie miła rodzinb
1.300t*lcy 2.25Drmed. Man::u1 Wfbj

35AT
połudnlowy13.45Frontal(pow1.)14. 15

~~t ~!~et- mag.

Pwldapm!boiów15.000isco 16.05Po-

ku~cycb(2)

dl:loiWltpt.cllmlodZ!ety)19.203aatiiU-

J~zyk włoski

dla

I~WJ'damnla.oaobłltt*:l(powl)

pocz.ąt

10.15 Jt:zykan&-wnauceitcc.b·
ruce(2)
lo.Jłl

Jozytfnncusti(2)
11.00 Na tyczenie - powt.

nąi

cietawszych programów

Dwójki
12.00-16.15
Pnenva
16.25 Powitanic
16.30 Panorama

16..40 Z kart krakowskiego archiwum - Hotele
16.55 ,.Kapitan Planeta i Plane.
wi.anie• (powt.)

samcmaruni•-toamatorst.wo...ĆWi·
r:zylibnytojutwPotsceWieTIZ)'. W
IGelcacb równiet, z; wiadomym skul·

Dem Dobnc byłoby, teby władze
miasta i szerowie ~bl)pW:)'ch fU1D
pomoaJi w budowie pror~neco
tlubu w IGelcach, t.lubu, który od
dłut..sz.eso czasu zadomowił si~ w
krlliowej elicie. W widu n1iutlch q o
wielewi~tsze pienilidze do wyłotenia.
Alenie~:n~nakogo ... MóBI ~w
K.iclcacb wiel.t..i ,.Exbud•, mote paftut i zawodowy t.lub, tlóry bęidzie walczył z M,jlepu)'mi w Europie. Piłtarze
ręczni _lmy-to Dpital wart klpitrdu.
Aleprawoprzyciganiadziałl w obydwie strony. Wielki plem.u lp!.ie do
wieltieao sukcesu_ Dlmco - czeta.
my na komuniW: .Iskra• - number

ooel!l

T. Wosla16.05Aktualno6cłdnlawopr. B;

9.00 Zlllt lm Bild 13.00 Magazyn~

-

.pror.•.

talent pcączony z: widt.imi pieni~
mi i wielkimi IDilZt.Oiami. Sam talent i

programu ." tfodt.
RADIOKIELCE

EUROSI'ORT

wz--teiegn118.00EJI9919.45Dobre,

prod.USA

~=~s~'=;!~:J-

n)'. dru&i bdrowicz, wspaniały skrzydłowy Luberecki i reszta chłopaków to
wszystko lntelicentnl, utaleotowani
zawodnicy, kandydaci na prawd1i·
W)'Cb
Jdli tetU .Jstra• nie
wykorzysta Okujl to nastwill długie
lata c.bude ... Pror~onalizm to wieiD

Powtórzenłe

16.00, 18.00,
22.00 BBC6.15Aiduaino8cldnla w opr.

bleły)

parkietu- Roben, który umie MZYSt·
ko: tief'OVo'lt zcspolem, strzelał i ak-

pod red. A·
gnleszkl KWK:zko-.Sondljl Mlroaława
Rolaka 18.30 .SUpermen" - film lnim.

ftłmklln.1.20Wczuieuclec:ztd-fllm

......

-moimzdaniem-...trótce~e.po
pe11'D01łci liebie. podslawoW)'m1J11(Umreprezet~lalji,profesor

nabraniu

17.3010mlnutn<Kpodred.Doroty
Nawrolet 17.40 Rady....florady, al.ld.
OorotyNawrotet17.50Twoja}estziemll
-mag. ełwloglczny pod red. Agnieslkl
Ogonek i Gratyny Gąllor 18.00 Przeła
mać ber*y - program IwOny s.bld

...

si~

Bo numer pierwszy- to
pieni11dzc. Nie ma w

pierwszorzędne

województwie dru&iej takiej drutyny
w gracb zespołowych z takimi IW\SI·
mi i rnotliwołclami. Wsp~nilły snl,jper UpU, wielki taleol Malmon, który

23.05 Kl.«utaln1

Kldtl-lllmUSA.22.20Diltantlhooder-

..........
15.05Hotel-lflria!USA 16.00Mac:Gyo,w

number one.

lELEWILIA KABLOWA
KIELCE

ngo 19.20 ~ IZCZ9łda 20.15 Karele

-..WUSA.17.051dtn1całotć18.15Bł

rzeręczni,.lstry"TN,jljls~boq,r:zy.

MełhOde 1/idor 18.00 Pytanla dO mistrza

18.10Karałe-lf8!ł.II)OrtOWy0orotvNa

niepn..eci~tne

si~ nap111wd~. Piłta

litalent, m-.illtetochotht.ebystat

7.40MethodeVIctor9.00Punld 10.00
11.00Refleka,

wrołek 18.20 Sportowe Et::hl

USA.14.30~-

pierwszy - liczy

Przestrzeń trankofońska

kitMgo morza (powt.)t2.00 Koto szcztk6113.35PodałońcemKalifoml-aariel

nia.tów, ktbrzy brali

obrazyzl(lnegołwl8ta 12.008unsedla

Speąalny wyliłannik

86t ap-

pienil!dz.c nie miJitC ani talentu, ani ocboly. by stać si~ numberocet A tylko

lVS

ludowei1020MOj lkatbprzybywazbtt-

zteczasy-eeriei20.15Koledly,kokldly

1.00 Panorama
1.10 Program lokalny
1.40 ,.Kapitan Planeta i Planewia.nie• - serial anim.

krymN!ny 23.30 Noc bestii - 1l'lrln.
proci.USAz 1989r 1.10SimonTempW-

ter1al 2.15 Siodmego pcnnka - (pOwt.)
MTV
7.00Awake on the Wildllde10.00 IIJ
Paul King 13.00WJ Simone 16.00 MTVs
Greatest.Hłts 17.00Tl'leMTIICocll-Cole
Report17.15 MTV at !he Mewiell 17.30
MTV Newa 17.45 3 From 1 18.00 MTV
Sports 18.30MTV Pr1me20.00Dial MTV
20.30 MTVs Misi Wanted 22.00 MTVs
Grułest Hits 23.00 The MTV Coca-Cda
Report 23.15 MTV at 1he Moo1es 23.30
MTV News at Nigłlt 23.45 3 From 1 0.00
HIUIILI<2.0011JKriltlaneBacller3.00
Yol MTV Raps Today

.....

Nie u

Od autora:
Spon wyczynowy w tomuniJtycznym wydaniu dosorr-. 1 "'laściwie
jut uiilllł i i posnebion_ Skończyły
si~ cz:uy d la danno7jlld6w l pruci~

18.30 Bill Cosby Show 19.00 l.llc:e San
Franciac:o 20.15 Przybyli dO Con:UyWllłemUSAz1959r. zGary Cooperem l
RltąHaywarth22.25Noc:nyiOkOt-eeriel

t9.00 labewa ze atownlkiem 19.30
Dziennik belgijskl20.00 Płn.-pld. 21.30

ph~rdlldl.e.

bL..

L.K. Takumdopomdł86c!B6cza
plaća~ ..

eerlai16.40Trick7-fllmy~

1.1- .... 19.40 Noa Kleoptdry 19.50
'MMbno6d l pogoda :mAC ~
w• 22..30 Wiadomo6d 22.45 $wiat(».
n .Europa" 23.ts Nłred Hltc:hc:ock
przedst.e:vM... 0.00 Yftldomo6c::l 0.30
DrieiliwpariMlencieO.AOPólnoclokollce 0.50 Wyadgl samocboclowe w San
Remo t .OOTenis-Bolzano2.tO Wlela

SATI

buchije 1ię a

14.10Milośćtowlłcel nitJednoiłowo

(powl) 15.50Twardo ale serdec:mle-

ploeenkl13.15 Dobni przygoda 15.10

8.30Sąsledzi-ser. euatrai. 9.0SSer

Czy z "Iskry"

. p ł om1en
. . ?l
rozgorzeJe
.....

(pooM)11.55 lAlce
San Franc:lsco 12.50 BHI Cosby Show
(powl) 13.20 HarTy Fox- serialluym.

Wlelklektan16.30Pieklllnypoł(lw17.45

noc-film

Sport

)esłetmy aniołami

~17.55~wperłamanc:łe
1&.10Wujei(Buck-aeriei18.40Ztolełt-

Rylykawnel-lelegra 17.45 SzCZfłde w

PROGRAMil

8.05 Twardo ale 88fOec:lnla (powl)
8.55 Agenqa Muweft - aerial 9.55 Nie

motoryzacyjne16.20Big!-programcfta

RnPUJS

23.05 Inne kino - program

0.30

PR07

18.30 ,.Poko lenia• - serial prod.

Dzień dobry
9.00 WiadomOL4ci
9.10 Mamaija

12.45

1990) 22.50 Opencjl Wietnam (serial)
23.45 ROta z amarron (ftlm USĄ 1952)
1.10 Raj żtdzy 1.55 -6..40PI:wń0mnłl

18.00 Programy lokalne

8.00
9.25
9.50

Ojczyzna- polszczyzna
Mojawiara-Katecheza na

NUMBR 240

17.00MinlllB 17.10CIIp 17.30Countdlo20.00~ek:lpefyrnent(apMdald
~

""""""

21 .45 Magazyn kul. 22.00

TEUS

7.10 Blm bam blno 9.35 LCiu Grali
(:IINI)10.25AuckZllctl:(\altgra)10.55

HoppoderTop(powt.)11.25TcmModll

(..w) 12.00 Dllki Z8ChOd (acńll) t2.35
"łoo Ort 13.0091mt.n blno 18.35WIIdCIM(eerilll)17.051graniezogniem(Mriel)
17.30LCiuGrlnt(eerlai)18.25Dk:Hut·
pln (Hrill) 19.00 Ruck Zuclc ~
19.35HoppoderTap(teletlmlel) 20.15
Nocny petroi (serial krym.)21 .05 POdWI!I;w tydl Kathy McConnldt (ftlm LISA.

RldOmSkimłiQ8ZYD niepełraprawnydl

8.50 Radiowa glelda pracy 9.00 Wlldomo6dlf"8lllokierowo(IW9. 10tłeczyta
te6-poełuc:łlaj9.15Muryk.ldlawwylt·

ldcłl10.00, 14.00, 20.00 Mlgazyn lnlormacyjny10.10, 12.05Kintogłoazenlo

..,,0.30.Mil;lrodzlnyK.ormltiOw"CZ.2
-.Przyta.zr:IDawidll",rap.M.KMpll"'lldee
11 .00, 12.00,13.00,15.00. 19.00~
mo6c:I11 . 10Sprawar.~: Fundec:ja

Rozwqu
cacłl

Derno4otr'aąl

12.30

Lokalnej w

Kleł

wlodowych ry1rrllch 13.10
w opr. o. Ston

0Jtatnle d11/ były bardzo bun/IM
dlo tOtlJi.Jt6w Jtołowyc/1 pl-nolip
wtp Evromfrf!XII Rddom. Opróajak:U
pomyjinO fJfU.fJ1 prrynolodr wono odnotawoł zdanOtle 11le mqJqcr wfrie
JIIJp6/nqo:eJponDPL Or6l"_}aą

z GdDiuluJ lłtJ (n11V1QlOY mea Ełlrotrli
ro:vz

Wl61otiłii"ZmłPobi4JIIfotwRIJdo

młunotrqfflllłtJrupe/llftllitoettlc:twtute

pnnziuxty.•Mr!tttdn". kt6ry"' podrół:awa/1 gracz~

o lłtJ/dfey do tz<fo .Eu-

romlraJ~"wllbfetlJ'mi'Okii"ZIJ.JioiJkro·

dzlolł)',

by odlłtJidf Jlt po kilku minią-

Podróż

z przygodami
r:odr.wW~ItZOSIDipoddolł)'pol;...

cyjtuj kont(Oif. Oluwiło Jlf. :U liGdolfi·

p~ o" wrtjntru%4łfnlof{Ydtoru.
nqd Lesulc Kvdumkiwnu J k«tpmi
u·qfl/1 Mpolftnlndcpołlqt. CAle netId~ wszyJtku:zyblullif wyja.hrtto l mwodni<Y uiąi;y/1 110 C/U do Rddomio..
Nit da Jlt ukrył, :U cało ta hiJtoryjluJ

k{nztowolaJporolltrWÓW.

,.STĘnF.ii

Rozmałtoecll muz:yka

14.15 Souland- aud. T. Jalwlow4cza
15.10Konoartda~ 18.30
Radiow\IZ8ł .Pnnla" 1PowL)I9.10Roc>
kowa fala 20.10 Rmo po kollełl23.00

----

Mieli swoje
mistrzostwa

RADIO .JEilNOtlć"

6.00 Przebudz:anld fTIUZ)'CZM 7.00
Powkanie 7.15 TrMIITftła muy łw\flell
ko6doła $w. Tft4Cy 8.00 Blolt muryczncHnformacyjiJ1- prow. ZbiiJllew t.uczyl'llki10.00Zagublony B0g ~
-kl.bi~JOzel2:ydflald10.15lkalątkl
mak s'M)j loe - aud. Doroty Klimonlowtldel 10.30 Muzyczny MIX - Rod Stewar1
11 .30Wspćlna modlitwa. -Anlol Pańlld
12.10Błok~R1-

W 1\cznej klas)'fiUcjl zawodów
%W)'dę:tyta ekipa LZS~ 726 pkt. wyp~IIC LZS PIMI'bwk:e - 719 pkt., T,..-~ 
SI6 ptt..., s,.tc IWWena WidU

m Mu

Mńz

(Stlllwczyn)- 47,16,

Selele...._. (Panyunt
I.SO,SO.anafeta4x 100m
sen.c.r--S7)7. skot" dal i ,..zwy:t
.U.... K.-. (Piotrkowioe} -4.49 i

600 m Ewa

Wodzdław)

prow. P. z.-tz:kl15.00 T17V kwechnle

-SOlpkt.., ~W....._ -

1.36, tuli Apieab

zmtJZYiui,~-Frydlrytc:Chopin

434 pkt. oru LZS Knd6w - 362 pkt.

n6w) - &,60, d)'lk VW.U. .......
(Suawayn) - 17,0'7, osza.ep Aa-

~~~ap.11

15.45 to.let*l Ozln1ik Rdowy- opr.
Krzysztof Kwiatek 18.00 Zlkońc:zlrie
programu..Willdomolclz.krliulz.ełwiała

-9.15. 12.15. 13.15, 14.15. Wiadomo6ci

!Okalne- 9.00, 13.00, 14.00. BIOłd rekiamowa - 9.30, 12.30

WłtóddzieM:z:.~~~.bezkOClkuteoc)}
ne obuły lit: ietkoalletki ze Strawczyoa - 373 pkt.. tiÓR! wyprzedziły
swe rówiełniczłi z: PlełJUwk - 325

ptt.i r.c.en -290pkt. w.,....uu..

Gii cbłopców pierwsza Iotata przypadła

LZS ftecriiMria - 394 pkt. przed
.......... z.....-. -37lptt.oru
LZSStnwa}w -3S3pkL0ton.J,jleplitnłodziletłoatleciw~l
oycbkonkuretK;jac:hindywidulłn)'Cb:

DZIĘWCZĘTA- 100 m ~
rDłll Odlał. (Pł1C11116w)-

14,59. 300

http://sbc.wbp.kielce.pl/

DniiMł.

(Paca·

.-...Dnld. -25,96.
CHŁ.OPCY- 100m Mllk-.z -r." - (Świt OziiiOI.tfCC)- ll,Sl, 300m

- - (l'loutowk<)-39,15,

IIXXIm ..,.. t.laula (Sędzla:ów)
l.SS,26, lwfeta 4 x 100m l.eMA Z.,.
...... - S2,36, &kok w dal IHll&na

~ -6.01. wzwyt llekrt()dftt
(Ldnit) - 1.~ tuli lłWa. Mr6a

(Krul6w)-11,20, dysk AIU6u(;.
{StJJ.wCZ}'Ił)-).4)6, oaa.ep SyłwaUr

-

(Wrull-14,58.

<•>
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Sport
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Sport

Sport
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mecz Polska - Rumunia

f'nJ_olę _ _ _ _ _ _ __

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

---la,jat-OZI'N.

wolony, iż niedawno ten zawodnik zagrał w pierwszym zespole ,.zielonych" przeciwko Pogoni Siedlce.
Drutyny Polski i Rumunii
przyjechały do Kozienic wczonU i
jak zwykłe, znalazły zakwaterowanie w tamtejszym ośrodku
spon.u i turystyki. W poniedziałek
po południu, zawodnicy obu reprezentac;ji przeprowadzili treningi
na miejscowym sładiooie.
Dzisiejszy mecz (p~ll: o JOdt.
15) wywołał w Kozienicach duże
zainteresowanie. Niewątpliwie licznie przybędzie młodziei sz.kolna.Organizatorom udało się takie
pozystać kilku sponsorow, co po-

- Korzystamy z billlej okaji aby
filtbolu w województwie r11domskim dostara:yt jak~
wlęctj eatocJi - mówi wiceprezes
urzęduj~ ROZPN, członek k.o.
misji młodzidowej PZPN, ...
mHośnlbm

•az J•aldewla. -

~ wq:ę

ftj--<l-

~my tata do J:IIWodów
J•lllieri•. a.ntzo dtętałe BUle ...
rerv~trt..,....,._

Jdllft!JkL Sbtll włMitle.eczwle-

de"""'-

Wiadomo już, iż w zespole
polskim wystąpi bramkarz RadomiaU T..uz Borkowski. Trener .........0 był bardzo zado-

zwala na ufundowanie upominkówdla zawodnikówjak i publiczno!ici. Motemy zdradd:, it dla
najlepszych piłkarzy zarezerwowano zegarki ,.casio".
MeczPolsk.a - Rumunia poprowadzi trójka arbitiÓw radomskiego GKS: Kuiaiftz GOnrUi jako sędzia główny oraz ~~j
$"'Pe1 (z
Kozienic) - sędziowie liniowi.
Radomski OZPN wystę:puje
takie w roli organizatora rewantoweso spotkania pomię:dzy Polską a Rumuni4, jakie ~dzie si~
w czwartek w Dęblinie.

-i..,....,.

-- -

.....,..-

...

tat z prnpozydl WlltPjszycll d:d.ałaCQ', bowiem

ldaby w PloUacla,

się 1111
przyjęde obo~ówgospodany

ZwoJenia Dle z.deeytloftly
stwierdził J.~

(a)

Znowu złoto!

Sport

Cztery medale

w Kozienicach

sbhhki.........-(•11111: 17)ruepalld&•atMIMie•a.zie-

STRONA l S

o...-. •

-

naszych kadetów

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

...

....

,..........~we:......_..

--..-....~-.

. . . . . . . . . ~ ......... a.ru.4Mru ząrun.ł...U
się ~tnHstawidde ...zea:o ter'tll•, .ao4zl DWOilaicy Zaicu h ·
clzuK::u i Platua Borlowlce. ztlobywW btcn1e cztery ..aie.
WśiÓd ponad stu zapaśników w
wieku 14-161at z czternastu woje'N6dztww ~u najlepiej spisał si~
w kategorii wagowej 51 kg Aa. _ . .... ze Znicza Podz.amcz.e,
wywalczając w pięknym stylu
pierwsze miejsce i tytuł mistrza

Polsll
Tytuł

wiumistrzowsti pny-

padł .......... ~z
Platana Bortowice w wldz.e 95 kg,
zd na tnecich miejscach uplasowali się: jego kolega klubowy AllulaJ.. (waga 83
kg) i AMruj G6nli.lt (95 kg) ze
Znicza.
Opróczczterecb medali nasi reprezentanci ~li kilka miejsc w
czołówce, ~ącdosłownieo krok
od podium.. Na czwartych pozycjach uplasowali si~: T _ . W•
btdl•ia (43 kg) i Paweł Kllllr. (65
leg} z Platanaorazbrat złotego medalisty, Andrzeja Huka, Paweł ze
Znicza w btcgorii 47 kg..
Ponadto piąty był PłrMł Cieli.... (43kg)aszóstyT..uzl.a-

w.we....

aa (10 kg) - obaj ze Znicza Pod·
zamcze.
Sukcesy te sprawiły, te nasi zapaśnicy up.l uowali si~ wysoko w
klasyfltacji drutynowej turnieju .
W punktacji klubowej Z.ia
Potb.a..a:~ znalazł się na czwartym miejscu w kraju, natomiast

,...._......,...na
województw

piątym, lM

w klasyfikacji

chłop

cy z Podzamcza zaję:li piątą lo~
'NŚród ~mocniejszych ośrodków

wPolsce.
Sukcesy te dowodzą, te w naszych małycb klubach nie brak ut.a.lentowanej miodziety, która z
powodzeniem mo1e rywalizow~
ze znanoie silniejszymi i mający
mi lepsze warunki do uprawiania
zapasów rywalami i os:iągBt bardzo dobre JUUitaty.
Tym cenniejsze są wi~ wyniki
młodych sportowców i ich treneIÓw-CinlawaZIIIIo~ ze
Znicza Podt.amcze i .UZda M.·
dejc:ab z Platana Borlri:owice.

(pU)

Pojadą

r:if

do Wrocławia ~

Zl&nM zWlodiUii?
W najbli!sq~r~ w Błoniu, eliminacyjny mecz do pilkanticb Mistrzostw Europy stoaą polscy junioay

do lllat. lchprzeciwniki.em~lil
na drut)'n.. 'ModL Z przrjemnoici4 infomnijemy, iż do stladu repreu:otacji
Polskiej drutyny powołani zostali dwlli
piłkarze czoł011')'Cb klubów Radomia i
Kielc:: JUab Bilke z Broni oraz lAdwz
Gros:D-ow zBł~tnych.

Na boiskach
klasy okręgowej
W Ule,illydl ~ aa Mbbdt kluJ obęaolftj w wajew6łbtwie 1'1ldo. .n. llosdo Ile spotb.aia "u sza:yd~". W"~Celi
tlen)' taiM:U, piłkun Zwolnia•ki potle;.owali lidma, usptSI
~•Piodi. Pe iii~IH'Z'eWep,.jalyaek:akHa:yl

o~ę,....,.. ....,o~ęa...... - · ...... .,.. - -

kilb łłaltsZ)'dl
-........
~1łi'HUk
-..
zwydcstwo
ó e j u..a.idlł
y o oltilbne
-Pe

Ple•• GarN... i to u

W)'jehlrie.

Nato..Wt w okr~ kid~ Qtery czolowe tlnły•J wypałJ
spotłautla i u..oatiły się na czele tabeli. Ostre stn:elaai~ a~tlrili

sobie pil..bn~ Uuii Sętldszów i Partyzanta Wodzisław, któny otlpnwili rywali z bapie• u:dd• 1oli.
D'.LCE
RADOM
Gómik Miedzianka - Hetman
Blask Odrzywół- Plon GarbatWłoszczowa 1:3 (1:2), Błękitn i ll
IGelce- Sparta Kazimierza Wiei·

ka 1:2 (1:1), Zwoleniank.a- Proch
Pion.ki 3:0 (1 :0), Broó JI Radom 2

~~!~~!)Kfe~~~~~~)~~:.: ~~~= ~~~ ~o~:2~i~~~

k~ Daleszyce - f?rlicz Suchedniów 3:0 (2:0), Uma SędziszówRuch Skartysko 6:0 (2:0), Pan.yzant Wodzisław- Piaskowiankal
Naprzód n Jędrzejów 6 :0 (I:O).
1. Spartabs
8 13 16- 5
:Z. H~huJI
8 11 11- 5
3. Sparta
8 11 16-13
4. P'artyzult W. 8 11 15- 7
.S. G6rwill.
8 9 9- 8
6.. Politttlulib 8 8 9--lO

B&ęmmi_u

8
8. Piu...wiub 8
9. ~rill
8
ID.~
8
łł.u...
a
11. ~
8
1.

,, ,,

,,

(as)

7
7
5
5
4
3

14- lo
7-14
8--14
7-16
7-16
9-27

{1:0), Unia Sędziszów- Szydłowianka 0:0, Radomlak IJ - Pilica
Warka2:0(1:0),Pilica Białobrzegi
- Derlach Drzewica2:1 (1:0}.

l.
l.
3.
4.
J.
6.
7.

Zwole.iub
Procb
Ond
Ploa

9
9
9
9

Kode•itt

9

Rado.uaii:D 9
9

Blu..

~ ~zr:·:_-u;

IO.Broj u

łi.Muowsac

U.Pilica W.
JJ.Uwia

14.Gatada

9
9
9
9
9

17
15
14
lO

1714l.S-8--

8
9
7
8

9 11- 9

9 14- ll
9 14- 14

: 1t 1~
7
6
5
5
4

U-U
9-15
11-10
9--19
11-18

Do Warszawy
Dzłal:ac:u llliu')' orgu.lnqll .utokarowywyjuido WaruDJ a~atnk
eyjllłe zopowiMrj.-=e sic śrorllowt
s,otkułt o lllistn.ostwe ekst:rMliiSy

piłbrzy ~Wuuawt..u
lsł.ra. Wyjazd w dftlu meczu o todz.

12. BUiszelDformsr,JemotaaiiZ}'Sbt
w siedzibie kluba )IR111ł.. Knbws·
ldej 7lw Kleii2Ch (lel66-*-32).

W łącznej klasyfikacji d'N6cb
turniejów strerowych szczególnie
dobru poczynały sobie młode radomianki. Nie miały sobie rownych w swych kateg.ioracb wagowych FJiu. S.na (waga 44 kg) ze
Startu Radom oraz MaiJoruta

Plendoola (waga48tg), llata52 kg) i Re:uta Sk6nl (12 kg) z Radomiaka.
Ponadto we wrocławskim finale walczyć będą: ~onata A.llaac:lyk zżauK.iełce -U'Zecia w

n}'UI Kias (waga

Rzuty osobiste

Jutro z

torlf 3pOłkaJt PWM~Holandia jUt
ldHJrry retrH punktowy f btamkowy.

Holandią

urierry~zHoland/4. wtkuglmmeczu
w lłlimlnlłC/IłCII gttlpOW)'C/J mfstn0$1W

Awio!ta. Nlkof/OniellzfibaZIIpf1WfllaC,. tt

Prz&dtyqodn/fłmnasza lelewfl/lłrnY

pomnlala dw at a~ m«:Z Polab-Ho-

Ovyft, Nee&kens, Kroł, Rlłf'dlflnbrlnll.
Rep, ~n Haneqflm. W tamtym oluesie
HoJantlis dwukroiTJie Z05tała wlcemłstnemlwfata -wi'Oiru 1974wRFNI
w roku 1978w~ Pocz4telrłat
otlltlmtlzJe:sitych{n'fflł66łjednakre

lfłlti.-IKrola.Nietllety,bołłotooat.t1t"

N!ed#ugop(jtnifliHolendrzyW'f(/felliJ

!erJdrzyl!llęonflłl po tytuł ".stndw

fen&

l!llebhl3:01wyełlmlrrowlllnriSlfff'llłlrJw

pyltowwielldmazy1u.Bylljednym;:fi-

ml.strzosrwEuropy, aporotru, pokHip$ldcll~nralgrzyskacllol'mpq

W'Or)tów

azech(1990J.Mlli"Oduzawl8dll~
Pfllf*6wk~Sl)'bko5wó/udllalw

Holenderskapilica notna&tosułlko
wopdtnoprzeCiłat;ifdotJUrOpfł/.sklejl

fwiatowejczołdwki.Wiatachlrrydzles
dwfł

razy

wystąpili w finałach ml.stn0$1W ~wiata,

mecz.ach. W roku

po~

Hl34

11'8 ~ouech

mistnostw

.łwiata

we

~o

l)m furnleju. Lsp/e/l8/XfJZfł()tOWIJ/Illif
nal'liedawnychmlstnosrwachEuropyw
Szwecil;dopifłf0wp(jłfina/epn9f1tll/l

IUJmymi Z rewe/acy/rryrti tJtmczykaml, • miel/ lWimi(': na powlOrzen/e
SUircesufJINZ8dcztenJchlsL
fZUiami

Rozgrywklwgrvpieeł/mfrllłcy/fłejdo

wyełiminowalllchSzwaJarzy(2:3),a w

mistnostw'*'istlł Hollłhdis aczęl•

roku1938W8Franc/lreproz&fltac/8Sk-

laltlie, od porażki 1:2: Norweghf ~

tualnych

~~ wlcemłstrzdw

Ma-

11-

polwnała
SI:O).a/enlemamy$/9Zc:Hp0cieaz)ć.

w fetltch liedemdllei!II41'1Ch

ta. Czechollłowacj/(0:3, .U.podogryrrtCfl). PraWdziwe fr)lllmfy Holendrdw
dopiero w larach sJedemdtfe-

Jutro w Rottwdlmle Holendrzy

al41)(:h. Dobne pam/f(amy" WS{JIJnllł

wfalciwle flllmirw4e Ich z tineJO.

przygzły

ł4J«<enastkf"ztaldmigwfazdaml}ak

MJ,L:le)TW,Uio/Szarmad!okual/llf
~lepsi o4 OvyfM, ,.__

zabraldo w "'*ach mistrzostw .fwiłłll
1982/ 1986. Na Jut w roku 1Wł8 Ho-

dlaPolskJchMbollstówbędzierospot
Turllamł.

landlenaStatHonleSI4slclmwChorzowlewroku 1975. ByiOMCOpoplł1nBt.
Legendamy zesp6l Kulmlerza G6rsi!Jeoo pokonał wtedy ~sttz6w
Awfaii4:J, a Tomaszewski. Sl)manow-

fł'Cł6~Mbolu,l!fdnJQO

lfłlnleZIJ8CZIIfetrudnlejszeo<JpotyczJdz

ale wypedll/i z gry jut

Trudno przewidzieć,jak nasze
judoczki poradzą sobłe w
konfrontacji z rówieśniczkami z
innych regionów kraju. Na pewno
kiJk.aznichst« nasprawienie miłych nie.podzianek.
(4)

młode

wwKNie~mytdf,l:ewhls

LedWo l1Jkolic1:yt/Ńnyllllrzełalnla na
,oostBWf polskich piłkarzy w meczu z
Tllf'Ci4(zlnłdemii/K1tlltl)'ll'l 1:0), a/lit
przyjdziellifemocjonowa(!lrolefff'(m
poiedyrlkiem o awafi.B do finałdw mlstnwtwśvrlatłl wi.ISA.,z.tdwelal& Jutro
o QO(hir»e 20 na tdadlonte FeyertotxdU
w Roiterdamie l'fł1J(fUWitacja Polski

I)'Ch jeJ Mboli§cl wpt'llwr;U'/e

wadze 48 kg, Ja(JIIa W•wrutiCZJ'.. (Żak) - trzecia w kategorii
wagowej do 52 kg, J•(Ju Ropb (Start Radom)- druga w wadze.
do 72 q oraz Uru:ala Odlbb
(Radomiak) - trzecia w kategorii
wagowej do 56 k&.

btCf4

~.oWSl)'SfiCO"-po~Uki:Polakarnl

*
lJS,.\ aremlate1nleurztdz&, On/17MJ124

http://sbc.wbp.kielce.pl/

wlellde~<*ut)'!Jy66rsldeQo.

#dchwMontTMJu, trenerGdraldpożeg
nrallięzteprUt~nfackPollld l W')1eeheJ

do Grecji.
JutrowRottardaln/e(n.tiC:iwłcO.mz·

/IISZOflym" porlll:q z Notweoł4 pił ·
karzom holendersldm wyblerpJJe znowu
nraptfdt;a sJdecony map6l Anclne/lł.
Strałlaua, wlrtótym z.tt>ra/Utle JUIII<owfalla (me Weoony Oł1poczyNk w Lh·

botl/eJ l pewnie Wanrdz#b l

Ktzyaztota

Wan)'Cłly(ezepoapecla/nienlelrzebe

Ulowat). Nie oczekiA/emy ~
PDMków, ale llc:rymy na dlJełrl4 ambtr"..porlłB!i~f9!nHl)'Chplłkartyl~
""""-CO~IICł#el'lle}Mpe.me.

.)

SŁ O W O

STRONA 16

KI ELECK I E

NUMER 240

Maluchy w inwalidzkich wózkach

Sprawne inaczej
.
.....

----

---.-.~-_......
..._ c::a1i:&1.1 biq --.łstlIMwi o nołdl po4opleczaydl iyretlorta

Ode._
OinMibO(oleki RWbll1toqJD<i ... Dded - · ll)'dt w Iiek:adl JftJ al Qęd6sUtj 23, MARIANNA PĘCZE.It

"OUod<OIJtlaaP--

111'da l SodałaYcb ZNP w KJelcadl
erpalnUe kuny Jwtiw obeydl:
angielskiego, niemieckiego i fra.ocusticao dla pc~CZ4;tłuj4C}'Ch, śre
dnio zaawansowanych., zaawansowanych i konwersacje oraz kurs
W1c:hnwcP

łloloaH

t

ołłozdw.

Zolędaodb,...,.. ................

b H ,Jedla ,o połDUła.lafo~
q e l - OIJP1S ZNP, ....... aL
Sieatlewk:za 68., teł. 66-38-09.
A OŚT- pałaryt lJe~

aL l..amkon S apnsza:
- 13 ba Oaodz. J8 U "JesieDIIIJ
włecz6r". W programie otwarcie
wystawy Jolanty M!Jchr:zyk
,.Srebro artystyczne", Alicji Micha.lewicz-Kufel ,.Malarstwo•.
lmprczietowarzysz)t bę:dzie toncert muzyki powa1ncj - Barbara
Klimek (skrzypce), Ludmiła Worobiec (sk:nypce), Łukasz Woś
(fortepian),

- 15 bm. o godz. 17 na festiwal
HARE KRISZNA.
- 17 bm. o godz. 16 na wykład
Instytutu Wiedzy o Totsamości.
- 16 bm. o godz. 19 na promo.
cyjny toncert noweao programu
Marta Tercza pt. ~MOż Mr'.
(ud)

Komunikat
policji
Iluowca tabówkl, kt6ry 17

c:zerwca 1991 r. około aodz. ll.ZO
"_..a~ s postoju pr:r;r pL Partyzut6w .. ul Jac'ello'*- w Ilelc.dl ~ ..to4ydll -tbJ:Ia l
...., kobielę pno.oar jat o osoWite ltnieukttro • ~
ll<Jooow<~Pollqlwlleko<O,ol.

s.wecwa .... ,. 108 łDb batakt

................. ~.64,~713.

10 maJuchów przywatonych
jest do ośrodka specjalną .n)'1ką",
nie mogą same przyjść, paniewat
poruszą,ją si~ jedynie w wózkach
inwalidzkich. Do redakcji ,.SL"
dotarła zatrwabjp infonnacja.,
te samochód dowo14Cy maluchy
ma być zabrany. Okazało si~jed·
nał, te ,.nyska• nic jeździła tylko
w wakacje. Od 10 września, dzi~k.i
pomocy prezydenta Kielc i Wydziału Zdrowia, samochód znów
zabiera dzieci - Ale ośrodkowi
potrzebny jest autobus, przyst~
sowanydo przewotenia niepełn~
sprawnych, ~cy przezcałyczas
do dyspozycji dzieci - podkrdla
dyrektorka M. P~ek- Myślę.. te
uda nam si~ zdobyć na niego pieniądze. Kieleckie zał.lady pracy i
osoby prywatne ju! nieraz wspomogły ośrodek finansowo.
Zanimjeszcze powstała ta spec-

jalistyczna pLacówka, cały sztab
ludzi dobrej woli, myś lał, w jaki
spogób i gdzie zdobyć miejsce, w
którym mogłyby przebywać dzie·
ci niepełnosprawne. Przy Towa·
rzystwie Przyjaciół Dzieci działa
ły dwa koła - dzieci z cukrzycą i
dzieci specjalnej troski. Żaden
tłobek w Kielcach nie chciał przy·
jtl; do siebie dzieci niepełn~
sprawnych, dopiero dyrektorka
tłobka przy ul. Chęc:ifl.sk.iej. po
konsultacjach z peBOnelem, postanowiła zaopiekować si~ chory·
mi maluchami. Do tlobkaju! od
wielu lat przyjmowano dzieci z
pora1eniem mózgowym, którymi
ujmowała się: doktor Wlesbn
C.wnt6sb, takte pozostali pra·
cownicy bylijut trochę. przygotowani do opiekowania .się. dzictmi
specjalnej troski. Budynek przy ul.
Cbęciństiej
zmodernizowano,

%

489-91, publkyśd 50 1-83, 487-42.
Przez klika dDl nie bę4ziit2)'U.y
numer <143-45.

Oczyszczalnia ścieków
na 105 tys. m sześc.
W niedzielę. z Danii wrócili:
prezydent Kielc- Robert Rzepka i
prezes KomunaloCJO Zwi42ku
Wodoci.gów i Kanalizacji. Pojecbali tam na zaproszenie firmy
konsultingowej
,.Abrahamsen
and Niełsen• reprezentowan•
przez dyrektora Karola Marcin·
kowslriego. W dul\slim Ministerstwie Ochrony Środowiska delepcja kiełecU podpisała umoWf o
budowie nowej oczyszczalni ścic-

ków w Kielcach o przepustowości
lOS tys. msześc.(alr:tualna- 64-65
tys. m sześc. na d~).
lłz4d duński przyznał komunalnemu związkowi dotację w wy·
sokości 300 tys. dolatów na opracowanie koncepcji i wst~pnego
projektu. Oczyszczalnia ścieków
madziaJaćjut w 1996r. Motliwoś
ci przepustowe obliczone są na
okn:.sdolOIO r.
(.,U)

IG

.....
12

...

Coraz drożej za zimno
Zdumlewq}qco rudlwalt: 110 tlt:
bit:dy poczyna-

wurutq)qcęj wokół

jqsobit:właduflnatUOwt!,st:rWJWce COIDZ Ul nowt: potlwyikl opłat.
wanit:.luzcunlt:wyst:ełrldlugopis
11a blllnkl«i~laiqit:CZlcia;yiUZOW(}
ul~tpnlowqpodwytąopłal.a}td
tnt:bll myJleć o rqufowoniu now~

Od niedzieli do niedzieli
W m.inio04 niedzielę. wiceprepełnomoe
zydent z.e...
nikds.kontaklówza,aranic::mycbZWpJn ~ oraz dyrektor tielcctiqo MPO -lb'aanl
~ po siedmiodniowym
pobycie w Szwecji wrócili do
Kielc. Do ptiny Skelleftca pojechali na zapi'OI'Z.tDie gospodarzy.
Celem było nawi4zanie kantak·
tów t tamtejszym przedsię-biors
twem komunalnym. Poznawali

Zwiedzali tct oczysz.c:a:alnię. ście
ków.
Gmina ta ma przygotowany
program dla polskich amin, daty·
Cl4CY funkc;ionowania informacyjnego systemu komputerowelO· ZwiedziU równiet aminę. HusJeholms. Miejscowa średnia
szkoła techniczna Z.ljmlijąca si~ oprogramowaniem szkolenia kom.
puterowego prqoie nawi4z_ać
współpra~ z odpowiedn~ k.iełee

organltację.pracyorusystemgro
śmieci.

ką szkołą średni4.

madzenia i segregacji
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Mtatnio ellołby m C6ltrafnt: ogru--
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Mię.dzygodz. 9•11.30trwaj.uję..

cia w grupach, obiad i znów ćwi·
czenia. Rehabilitacja odbywa się.
przez cały dzicó. Sale wyg~~
tak jak w innych prZedszkolach kolorowe piłki, pluszowe misie.
Tylko,tctuk.atdazabawkapomap. w nauczeniu się. jakiejś czyn-

Propozycja do odrzucenia
Osiłki

wystqjqa dziVt w dz.idt
11/lt»ml Małą llhdą WJnprudu>dnl6w. Wleaorm~
spotk« slf moina z propozyOq n f~
doodml«lflll: JJro}adrnllm(ysiqc
do wiM- potyar.
N/Qpdni~n~ lapdnO proiby
Wc:v slf- w 1tqjl~p3zym wypadlal
- klkJmponubollltln~ PoHqa,..
tt~lfdzy
to1J(Ją

Dziecijestwośrodł:upięłdzio
sięcioro, opiekuje si~ nimi 42-t>
sobowy personel. Jest lekarz, loaopeda, pedagog, rehabilitanci.
nauczyciele.- Uczymy dzieci nljprostnych spraw - mówi dyrek·
torU M. P~ek- a one w zamian
pokazują nam swój świat. Nam
dorosłym bardzo duto dąją. ą
serdeczne i pełne miłości. Nie mówimy o nich niepełnosprawne czy
upośledzone, one są po prostu
sprawne inaczej. Inaczej mówi-.
sł)'SZ!ł. bawią, si~. Ale inaczej to
ni&dy nie znaczy gorzej.
W ośrodku są jeszcze wolne
miejsca.. Opłata stała wynosi 200
tys. zł micsi~czoie plus 6 tys. z!
dziennej stawki za wytywienie.
Maluchy mogą być tet przyjmowane jedynie na zaj~a rr:habilitacyjne.
(MAG)

Zmiana numerów
Wor:a..deiDJ', łt • aaszt.) redUd! ustvlly maJ•ny awaer6w
telrfon••· Sekntan młakdl 472-ss, dzbl lntonudl 422-63,

go, paitlzlt:milwtWZo.Jkoku t%11 za
c.o./ rdyby przynqjmni(j prl/!NoJć.
zjakq wladu tlnni4Jq kiuzt:Jtlt: hl·
t1z1. polqaona była z dbaloJdq o

Kielce w szwedzkim MPO

"

działać.

Jest to jedyna tak dobrze wypasatona placówka w Kielcach przeznaczona przede wszystkim dla
dzieci niepełnosprawnych flZ)'cz·
nie, po dziecięcym porateniu
mózgowym, t eborobli Downa,
zanikiem mię$ni. Są tct maluchy
upośledzone umysłowo nie nadające się: do szkół Sł)cejalnych i
szkoły tycia. Dz.ie6 zaczyna się. tu
o godzinie 5.45, o tej porze przywatcni są pierwsi podopieczni,
jeszcze przed śniadaniem, najmłodsi ma.illu.i~z rehabilitacji.

nalci. Dz.ieci godzinami ćwiClJI
wymawianie liter, J)'JOwanie,
trzymanie łyili w ~· P.rzypi~tc
pasami do stołów pionizacyjnych
wyrabiĄ;II sobie mięśnie. Mus:ą
walczyć o to, co ich równicśnikom
przychodzi bez trudu.

Uwaga, czytelnicy!

2
%
2:

dobudowano~ pomieszczeń.

przygotowano phinety psychoło
&a.loeopedy, wodolecznictwa., fi.
tykoterapii. salę. rehabilitacji. l
września ub.r. ośrodek zaczął

dzawitldllmianlo wyMIUZlllłiłl pi~
niftfzy- ntZ'nl nit: lntmttt:nil4)ą.
Pn;ywyklijui do tqo, U .bcrobodt:• jestjednym z bonhit:j ni~ba
pi«mydd mk,J3c w Kklalcłl.
Cltt~liganl, pew11/ baJcllmośd.
są IH:u::ulni. PoliQtJiłd bcrad11L A
ttQ.8abywa11/ huJzlt:? Plac:ą. be vto·
Ją"_
(bu)

iwiatlao11t:zatoiLJługL Joknairo

nlf w blobcłr .amratllrowslddl"'
przy ul. Szkoln(} snon gruwco'
op6inlofU' zruJal w porOwnonill z
innymi t?jo11ami miasla o porr dni
z powodłl tlilŻej lllł'Orii. PaTfdni
K'Ztllo z l tuki na udt:ehf, by Zf'OWU
postraszyć zim11011 z powodłl k~
l<Jftt:j liWllriL Zima dopino prud
1111mi alt: ftJŻ lfiqHJkoi ntanlt:: oo
bfdzlt: tzptszt:, lcolqllt: podwyllci
opłat:wc.o. a;ytiiWIIUifalt:dtlodu
w tlom4dt7
(q)

Kieleccy sybiracy
Oddział

Lumik
z encyklopedii
Ka:.imierz Lisowski - kielecki
•rtysta lutnikjako jeden z. niewiclu Polaków f~Juruje w leksykonie
Luaendorfa wydanym w RFN.
Jest to tlijbardziej ceniona encyklopedia lutnicza na 'wiecie.
W br. otrzymał pismo z londyń
sk.ieao wydawnictwa The Strad, w
którymproszony jest o informacje
na tematpracyarytystyc:z.nej. Ubte~ to w leksykonie- The Strad
lntemational Yeatbook 1993.
(

....

)

Wojewódili Zwi.UU
Sybiraków w Kielcach zaprasu.
wszystkich członków na II Wa1ny
ZJazd.. który odbę:dzie ai~ 25 patdzionnka1992roaodz_llwZo,_

pole S:zkbł Medycznych przy al.
IX Wieków IGclc. ZJazd poprZedzi msza św. w tościele Św. Wojciecha o JOdz. 930.
(oa•J

~~~
• Cąść łllicy Ko~ikD w Kl~l·
cadl nocą toni~ w t:glpslcld! dm.·
noJdadl. WitiOCllłi~ s~ od

IH::zpin:zonyr. Falayanl~. dostać w
ltbl1dcz tl!fO nl~mi«rojJdJ/IIpol4.
• Na Mllcadl/(jt:Jc pojmł•ily sir

oświnl~nia ni~ morą tlatTWHJćwld·

mmodJody Mlt:jsldąo Pn~dsir

kl~muo.stronomowlttro.

biontwa 0o;yna4nla z napism.
.MPO 1wszystlw a;yst~~. Wszystko

U •·.rtrzy--

mo/Słolloc

• Na m11ru wjetlni'J z bram przy
plaal WolnoJd widni~;# napis:
.. WdJodzqctvsprvwdź;. a;yjutdM·

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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o.x.. rdybyon~ samt: flit:",..

tokie.~

brvdne.

lnltów dlodzL
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