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NIK nie wypełnia zadań?

Lech Wałęsa zabiega

o odsunięde Kaczyńskiego
Lech Wolęsa ośwlodtty~ l>e zoili- o odsunlęde l.ecba
flmkc;ll prezesa ~wylszej Izby KonlroU.

Kaczyńsldego z

".zabiegam o
Kaczyńskiego,

odsunięcie
według

bo

mnie i on, i instytucja którą

kieruje, nie wypełniąją zadall
im przypisanych" - powiedział prezydent i dodał, te

Za stan wojenny

KPNżąda

kary
w--.

W ciągu lO miesiR tego roku
w województwie kieleckim, policja drogowa zatrzymała 1729
prawjazdyo l.Sprocentw:i~jnit
w roku ubiegłym. Tra1;4je- zaraz
po zatrzymaniu - przede wszystkim nictrzeźwi kierowcy. Dla
niektórych nie jest to jednak probtem. bo~ tzw. wt6ntlkl (wyralta.h sobie 4nt&1 dobuatat. twltrdqc.:łltplerws:ązpbW)Ipeslap-

ws:zyst·

.h dlt Iwo• ~Idami. Proceder ten zostanie jut niedługo ukrócony- twierdzą w kieleckiej
.drogówce•- gdy.t weszły w tycie
nowe karty wykroczeó i wszystkie

cjonowała.

...

'llieddaiMid bntej . . . . . - -

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

- K P N.
• ~stanu wojennego
jest ~ rozchwiania moralncao i pqaoego współczesnej
Polaki" - llbrierdził Leszek Mo-

~na~r::=

- - - KPN Loaek

Mecmi:Mi, w IHde ~ poprotil prezyM:m I..ec:U
o JO..C • pedaalęda do ......

_ " , _ ..

kimi możliwymi sposobami
parlamentarnymi i prawnymi dokonania zmian w NIK.
by instytucja ta dobrze funk-

będzie ,.domagał się

cji moralnej państwa" oraz ukaranie przes4poów i aferzystów.
(0 KPN piszemy Id na !tr.2)

Papież ogłosił

nowy katechizm
(Al) l'1lpiet J .. Paweł D oclosU WCZO. . nowybleddzm.
W uroczystości wzięło udział
kilkuset kan!yoalów, biskupów

i ambasadorów z całego świata

Papiet

powiedział,

te nowy

katechizmjest punł.tem odnie-sienia dla wszystkich katechizmów narodowych.
Prace nad nim trwały siedem
lal Obowiązująca do tej pol)'

wersja pochodzi z 1566 r.

S-letni Kizyś czuje się lepiej

___
--·-tJ>o-

To nie była zabawa!
,...
...,.,...,.
........ KD:If(t.lę-~

który • u . c:zwutel tnll .. kie....-.raa~~~

plecadl

jotlęlej.

Przypomnijmy - malU. wyszła
z młodszym dzleckiem do pobliskiej przychodni zdrowia zostawiaj4C w mieszkaniu samego Krzysia.
Gdy whótce wtóciła zastała synta w kaJuty krwi a obok niego zakrwawioną zabawk~ ... plastikowy
sztylecik ,.Ho-mana• (o tragedii
pisa.I.Wmy w sobotnim ,.SL j.

LekArze zezwolili na rozmowę:

z

policjantami. Podczas
w szpitalu wskazał
im nieletniego chłopca. Ze wzgl~
du na dobro śledztwa nic motna
podać wi.pj szczqółów.
Do wczonJ nie znaleziono na~a przes~pstwa - oa pewno
nie był nim pLastikowy sztylecik.
Nic dokonanojeszcze klasyfikacji
czynu- nie był to typowy bandyck:inapad,aleteiniez.abawa. w~
mote wchodzić nawet .usiłowa
nie zabójstwa dJa zatarciaślad6w'"
(z mieszkania skradziono 3 mln
zl).
(kk)
Krzysia

przesłuchania

-..1--.

pol kjo-oł

50

-

rtletnet.o6cl. Wlfk:lz:o6t, po odebrwlłu ldW8 jazdy am,u

oulo w _ _ _

(Al) Podcza.s niedzielnej aukcji
francuski biznesmen kupił jeden
ze słynnych obrazów van Gogha
-.Ogrody w Auvers'"- .tylko" za
10 mln dolarów. Namalowane na
ki.lkatygodnipiZCdśmierci.t maJa-

na dzieło było tak tanie, gdy:t uz-

dane umieszczane q w komputcrowej ewidencji. Prawo jazdy
motnarównie!stracić,jeślidotu-

mentjest z.nis:zczooy i nieczytel·
oy, upł}'D41 termin jego watnoki
lub podejrzewa si'", te jest podtobiony albo skradziony. Podrobloay albo ..nubioay koszbQe u kleleckial bu:ane l m1a zł.
' Zatrzymany przez policję: kie-rowca, który przetroczył tzw.
polski prog trzetwości i ma we
krwi ponad 0.2 promile alkoholu,
niejesttaranymandatem.Sprawa
kierowana jest do Kolegium ds.
Wykroczeń. Win~ czeka za-

taz prowadzenia pojazdów od 6
miesi~ do 3 lat i grzywna od 250
tys. do .S milionów z! (wzaletnoici
od ilo6ci promili we krwi). Jcteli
kierowca miał jut wczdniej zabrane prawojazdy na okres powy.tejjedneao roku, to obliptoryjnie
musi zdaWIĆ eazamin kontrolny.
Dla wielu to sprawa dokuc:diwa,
bo powtórny egzamin, trudno
zdać i kosztuje. Pod tonice arud·
niawzrastaj,stawldopłaLIImnr
cazawO&Iowr,~WIZJSikleb
tecońe prawa jazdy, zaplad 1.180
tys.ll.(]eałillłlalllllslę:aWza

Jienra:JIII ruela). K.ierow~ amatora z kategorią,.B·~e. to
kosztowało 360 tys. zl.
(-a)

Hanna Gronkiewicz-Waltz:

W przyszłym roku
złotówka b8z zer
W - p l e - o- o u w t p o r o b - - i o -

llęekłpar:z:ltllowa.Zabiq;llrełlealazer•~ltubot6wobiep-

wydl pneprowadz.e•f jeOU zostule w-1993 I"Gb- powiNzlala..,.
illayJai ,rezes NutMlowep Bub Polskłeao Haua Grollkłewicz-Waltz
wtrU.dew~ąotbalaz~bubwcaaJlpnHslawlde

'-'Prezes NBP przybyła do Kielc
na zaproszenie Staropolskiej Izby
Handlowo-Przemysłowej. W towarzystwie wojewody dr J. Płos
lr:onld odwiedziła dwa kieleckie
banki: oddział otruowy NBP
oraz Bank Świ'"toktzyski . Wygło
siła interesujący wykład na temat
aktualnych problemów gospodarczych Polski ze szczeg61oym
uwza.l~enicm roli banlr:ów.

W lra.kcie dyskwjii kiełeecy
przcdsi~biorcy pytali o zmian~
systemu kredytOwania, transformacje gospoda.rc:ze w przyszłym
roru, poziom inflacji oraz przewidywane zmiany w funkcjonow•
niu banków komercyjnych oraz
sposoby oddlutania..
Pobyt prezes NBP Hanny
Gronkiewicz-Waltz załoó.czyl
koktajl wydany w Resursie Staropolskiej Izby Pnem}'!łowo--ł:lan
d1owej.
(bis)

"Tani" van Gogh
nanc zostało za pomnik kultury
narodowej i nio rno.te b)'Ć wywiezione poza granico Francji. Gdyby
w aukcji mogli brać udział kolekcjonerzyjapońscy czy amerykańs
cy - eona mogla by być pi(:ciokrotnie wyt.sza. Światowym rekordz~ aukcyjnym jest równiet
obraz van Gogha -.Portret doktora Gachet" -sprzedany dwa lata
temu w Nowym Jorku za 82,.5 mln
dolarów.

SłnQk w "Staize"
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Wstrzymano produkcję samochodów Zdolna szansonistka
WCZOI?J o godz. 6.30 w Zakła- przedstawicieli tej fumy, sytuacja
dach Starachowickich
SA
si~ skomplilr:owała Oświadczyli
rozpoc:zął si'" ~t okupacyjny. · bowiem. i.t dopiero za trzy mit·
Jesl:on kolejnymwyrazemprotes- siącoodpowiedz4codoewentual
tu załogi wobec niespełnienia nego nawiązania kooperacji.
przez fZ4(1 wysuni'"tycb przez KoJe.teli nie otrzyma pomocy fi.
misj~ PabryCZfUI NSZZ ,.Solidaroan.sowej na da.lszą działalność
n oić• postulatów. Dotyczą- one
produkcyjD\,spółka,.Star'"nicma
m.in. określenia przyszłołci fabryszans przetrwania dłu.tej jak kilka
ki. Od wielu miesi'"cytrwajej ago- tygodni. Ludzie :zdają sobie sprania. Roinie zadłuJ:enie, przekro-- ~z zagrotenia,jakie zawisło nad
czyło jut ono I bilion złotych.
przcdsi~biorstwem.
Nic wi~
Niedoszły dotychczas do skut·
dziwnego, te wczonij, pomimo it
ku rozmowy z koncernem ,.Re- był to dzień. wolny od pracy,
nauu• w sprawie współpracy. wfabrycozjawiłosi'"okołoł)'si4ca
Jeszcze nicdawno wydawało sit;. pracowników. Wśród nich nie tył
te Jtosownc porozumienie zosta- to członkowie ,.solidarności•,
nio parafowane w tym roku. Po os- lea tak:te ,.metalowcy'" oraz nie
tarnim pobycie w Starachowicach
zrzeszeni

.sur-

- Wczo~ wszyst.Ide samochody stojące na tałmie produkcyjnej
-powiedział przewodnicz4cy Komitetu Stnjkowego, Adam Krupa
- zostały zmontowane i przekazane do sprzeda.ty. Dzij produkcja
została wStrzymana. Pracować jedynie będą !Jłu1by utrzymania
ruchu oraz hand)owe. W Warszawie rozpoczynJJ' si~ rozmowy
Komisji ~owej .Solidamo§ć'"

,.,...,...

Do Komitetu

S~kowego

na-

pływaj' depesze z wyrazami solidamości i poparcia sl:usznycb tę

załogi. Tetearamy nadestali
m.in. przewod..nic:z.ący Zwitzków
Zawodowych Zakładu Zespołów
Samochodowych w Lipsku. (Hr)

dali.

Renata Przemyli: (na zdj~u)
zaprezentowała w Kielcacb recital
pL ,.Mało zdolna szansonistka'".
Artystka kokietuje nie tylko
skromnCJki4 ale wyszukanym,

starannie opracowanym repertuarem. Mimo do§ć drogicb biletów
(60tys.)na widownizasiadła spora
grupa wyjątkowo jednorodnej

Zamieszki
w Indiach

223--·')IDU.,..
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... - .

czas IIUIIeaH. b6re WJ'kcW1 ,.
dtmzleaill..eczdll

(Szaąóły"" 3tr.

3.)

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

publiancóci- jakby pl>}'lzlajed·
na, duta klasa maturalna (bez.
nauczyciell). Dźwięki wese:tneso
akordeonu i jazzowego sabofoau
nabrały zupełnie innego wymiaru
przy przcniUJtcJID &łosic arry.tki
uwatanej przez młodych za 010bowalć na~Ewy Dema.rczyt

(kk)

wKleicech
olerują
KleleclcleZ-dyllroblarslclłl
ui . Zagl1lłllolca65

tel32-26-57 łub 31-50--61

SŁOWO

ST R ONA 2

Z

KRAJU

Prezydent Wałęsa:
-~~

• "
słu 7UC

l

. _~ '

(AI) Ustawa a rw:tiu i telcwi7ji

:.:=:==.p:
te:ttnebamuzuuaeroftjejpad-

Premier Suchocka:

powinien

Każdy

Pruyde.ntl.edlWIII.,.odpo-

cy, bo takiej·est

prawo"- mówił

wl~caap)1mlea;yskonysta z; pn.wa lasld wobec: Romana

prezydent.,.Rozumiem.tewiara
motekomu§ nie pozwolić na trzy-

:::z'~:~mr:

swojej qlcey:tale 1 słu.tyt Jej .,.
r6wll)'cb :tas:adadL
.Jeśli moi syoowie słufą. jeśli

oiecb umotliwi takim ludziom
wobec ojczyzny w miejscu, w którym pozwolą im na to ich wiara i sumienie".

ta~ mimo ~tplitnJki. albo zu.
tolmnt weto i nie poc.tpisćjej, co

=::::=al~~: ::~::::~;b~k~i:~;m~:
słut.ą inn.i, toałutyć muszą wszys-

Przeciwko aborcji,

referendum iSięlkaralności
zdała
nhntld. prz:edwko

i
egzamin we wszystJdcb zasadniczych sprawach.

opo..-•._....
ęw .. 1 .. .._.e a
.,ifda Warsmwy"' prem.ler
Hanna Suchocka. Koalicja. zda-

alicyjnych, udaje si~ dojść w
DBjwatniejszycb kwestiach do

niem Suchockiej,

kompromisu.

(Al) Pbedwko aborqi i rere-

pianłe-taapiniacz.łont6w~
lu da. Radia i Tclewi7ji JlrzJ' Radzie

da. Kultury powołanej pny prezydancie. W td l}'tUiąi Belweder

NUME R 287

spełnianie obowiązku

renciiUil., ale

~~oloraslprze~:...dWdl poszcze&U
Pomim~lnnltnhych
in~resćkw
yc partne •..,w o-

Od l grudnia

OZilKD. ~e od poc:ząttu

procesu leaWICf.ineeo.

Sprawa Katynia

przed trybunał

cbowW-prz;yaotąl•uwaaidousta

wy i przedstawi• je prezyóenlowi.
Nljwi~ ,.,\tpli.oki wyratooo
wobec t:ODCeJIGji Rady ds. Radia i

Telewi1Ji. która ma dCC)'dowE
o preydzielaniu ~otliwołci
it:or:r.trolowć dzialalnOL!ćpubliez...

nej radiofonii i telewU,iL

Posel przemycal
papierosy

międzynarodowy
Zbrocłnb łudob6jstwa

zt,jdzietab.t:oniecznaićzapłaci
PoinfOJIDOW'ał

o tym
wcron,j w Warszawie pnewodnicqey Klubu Parlamentameao
Konfecletaqi l zapowiedział, te po
onec:zeniu Jlldu szwedzldeao spra-

.._ palta Zl,imie si~ qd p&rtńoy.
Przed dwoma
miesi4cami
cdnicy
_
_
....... Andnej
Andlze:jczat

usiłował

przemycić

t::i..lb. brtoD6w pap:iero8Ów.

e
e

zostac! oqdzou przez społea:
- u takim

11.1.

aołc! mlędzyJwodo"'

ro~m opowłedzialo Idę 11.1.

dr:blr,Jsl;ym posiedzellia Prezydium
PAN. W czasie dyskusjinadopublikowaną przez Instytut Studiów
Politycmycb PAN ksiątką,.Katyń
- dokumenty ludobójstwa., pod·
krdlano, te władze byłego ZSRR
przygotowywały represje wobec
Polaków jeszcze przed 17 wneś
nial939roku.

Partyjne forum

KPN Andnej
jest w SzwcQl, Idzie

wylłucbadziiorz.cczenia~uijełłi
~

popdDlo-

aa uldlkuastD ~ polskkh
ollcmhr l luycil je6c6w •o.łe•
ayda pn.ez wbdze b. ZSRR po'łńn-

Posd

(Al)

Andttc;icz;ał

Naspotbalezorpałzowuepru:z tła

.. --~

_

.ep.-lltbda~:JII~prmbl:nłdde J a:diWłe Ptlskltp

su-Id-

_.._....,_

n

lMtwep, Potoraalea1l ee.tr..,
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stwierdrił,teniemogłoby~ooood

b)tjeszc:zedwalata temu. Ustalono, te
próby porozumienia w sprawach wał
nyda dla m.iu i województwa mipjzy
partiami o r6toych programach ideoloJicm.ycb i ppodatceyt:b naldy tontyou~.tkzestnicyspotbniapos:tano

wili

1ł')TIZE

swoje poparcie dla

fądail

NlrMewtp IłU Plltil..r'. Jep

pracoWnik6w.swasA•Wfdl,iącsto

.,.._a..bl.eeeu.,m.di~IIOI-

IIOwneohriadC2Cliewtcjspmrie.
lrłMja

Jeden z uCZC$1ników spotkania

Będzie smqk? e O bezrobociu
Msza i oplatek

l t-bn.- .. ~
av.me IIIIU'j puC)'.
(ella)

rqa
~!::=~~~flrur..._. I Za-

W uJblllsq sobotę Koafcderac;łaPołskl Nlepodłqlej
pikietę

zorpllb::Qje
prud budynlde.. Prokura-

taty Wojew6cbJdej w Kłelcula.
Oce w łe.a spos6b .zaprote!ltonc!
pa.edwko pa.edłub,W:ym się pracom sejmowej KoailiQI Odpowiedzlalaośd
Koaaytueyjllej nad

Spr.nrozdl!liezKomisji~zło.

zwierciedloorwU5tllriebudt.da.-ej.Ko-

i Waldemar Bartosz.

mi5jaKR,io.-Jpoclkh~octwup.

Komilja~(l(I..XI-J.xD..br.)l*li~
ładwiewatoc~Pierwmznicb dQ.

dzinaym ltn;llu Ql61nopołskim ...
tu t: toc:qcym ~ sporem zbiorowym dQ.

I}'tZJ'tzw.Paktuopaedsi~Pro

~fOID4C)'Chkosztówutreymania.

jektyUiliWiroz:porqdzeó~
~lllplkl-,.,mdezpr~.W'CUI-~

Ihi:ł~sipwtqsprawieneg()(jagez

wniostie:m dotycqeym odpowfeUiamośd bruej i koastytacyjaej
autorów lłaau wojea aego oraz mi-

fl4dcmiwprzypadtupozyt}'WO}'d:lrezul·

zwiłuL [)yKUija

Wów prezydium mate odwołlt taplano-

l.erll1fB

Kozieł

DOpbziOWIDU.I przez

Dldaimi,mial:r.cbarltt«11q01jac:ii.~

nn.z-

ftllynal41")dnia~t..

dzrDIIZJDl~f%4dcmipraco

Zmądlte&ionud)'skutonłnadzadl

dawr.ami...IX!lZillła,temob:lłpoeytyW

aiłmim.ztu~wównoz

ftic~ic:bwy;tlit:i,alesta'l!'iW;

bicqccjl)'tuaQ:iipOI~u:.:j,

kiib nruntbw: l) je&ll n:,S utyje włu

jak i z PfUliiiDU m.ztu. M6wioDo &łW

oej.wi~toaliąiwSejmie,aby

nicobcz.roboci.urwtuz.c:zaowi~za·

~ZOII-'J~wfonniewy

mpiowaniu komilji zakładowrcb wpra-

IJCIOQowmcjprzez~l)jcilizosta

q.zbczrobołnymi

q do tqo pWctu 1l'lpJoc projctty-

dlchzatrodnienia,anutwnieociwiacici

taw:oimtylucjilbrbupa6stwaiopowuedmq prywatyuQi; 3) jdli uqodnieoia

iftfOI'lllltiii~cj.
Zln:łdRccioouzaprasz.aiJpudnian~

dotyc;qc:ectziałuXiXJtodcbuPf'IC)'wej

ms:z:;ht.winteocjiofiarsunuwo;enneso.

iaktywDcjpracy.-ra-

d4 wł;rtie I'ÓWnl:ler.dnie ze zoowdizowa-

Mlu ZOltanie odprawiooa w Uledrze o

aym tGdebcm pracy i usta~ o u~Jc:q)ic

JOCłrlnici2.30.21JIU(fniazebnoie~·

Cl:alilchlpOłccmych;

duRqionupotpooebędziczopla1kiem.

WUl1 'WltllllllqiJ

4)jd.di panD~

ł)'ciowej

119dzie

od-

Uczestoicz:)t~biskupitielcc:ą.

Pielęxniarce HALINIE PISKULAK
wyruy __,..aiHU 1 powo••

••em

OJCA
..-.waiCJ Prącbotlai Rejo•owęj ar 17.
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emerytury rolnicze
Z Oddziału Regionalnego Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach uzyUaliśmy
informacj~ te od l grudnia br.
wzrosły równie! emerytury i renty
rolnicze. Waloryzacja polega na
przemnoteniu kwoty emerytury
podstawowej, wynoszącej 1.081.500
przez wskatn.ik wymiaru ustalony
indywidualnic dla katdego świad
czenia. a zawarty w katdej decy7Ji.
Od tak ustalonej kwoty potrącona
zostanie zaliczka na poczet podatku
dochodowego od osób faycznych.
Od l grudnia podwytszcniu do
309.000 zł miesięcznie uJegają
dodatki: pielęgnacyjny, komba·
tanC:ki, za UUne nauczanie oraz dla
sierot zupełnych. Nie zmienia.ilł
sięl natomiast dodatki rodzinne,
które przysługują nadał w kwocie
167.000 zł miesięcznie na jedną
uprawnioną osobę.

Niezaletnie od wzrostu wysoemerytur i re nt oraz dodatprzysłu guj.cych do tych
świadczeń, od l grudnia wzrasta
wysokość zasiłku pogrzebowego,
którego maksymalna kwota wynosi teraz6.180.000 zł. Natomiast
do kwoty 3.244.500 wzrósł jednorazowy zasiłek z tytuł u urodzenia
dziecka. Nie uległy zmianie wysokości

ków

kości

pozostałych

świadczcli

przysługuj,cycli

z ubezpieczenia
rolników.
Wale~JZ&c;ia emeryblr l real roiDiczycb dokonana zostallie w pudBill, w ustałoaydl tliJ bidego
łwlada.ebłobiorey lemiDach płat
aołd. Wru: z plealędzml zal.attrespołecznego

sowuło~ decylję :t dokład

.......,......
ll)'a

WJ'Ilcznleal

połtleru.qo

(<q)

KPN protestuje

W Regionie ŚWiętokrzyskim "S"
tyli ADck7.cj

Wyższe

~

jutJ lata. Poltanowlaoo "~
t: tym, te tn:yosoby- Marii.LIZ Wal·
ter, KaDmien i Andrzej Woycie-

sprawdziła

śdpala

efektom d.ńał:d orpah
l spra-.łe41łwołd wob«

Uer~ti.ltbwaso'WJ'eh 

polaformowi u. kollferenąl prascnrej poseł JANUSZ KOZA.
OdpowicdziaJnoścU., za ten
stan rzeczy poseł Koza obarczył
polityk~ .,grubej kreski" zapocząt~
kowan~~ przez I'Zlld Tadeusza Mazowieckiego a kontyn uowaną
przez kolejne niekom unistyczne
rządy. Sprzeciw KPN i pana posla
Kozybudzi takie sposób prywatyzacji paflstwowych zakładów, który odbywa si~ ze szkodą dla budtetu pa.ó.stwa Prywatyzacj~ nalctało rozpocz.ąć od przcdsięl
biorstw nicrentownych a kootraheotów szukać np. na Dalekim
Wtcbodzie. Tymczasem w Pol5ce
najpierw liprz~esię:finny, k:tórc

same mogłyby doskonale dać sobie rad~ . KPN protestuje równie!
przeciwko wakacjom podatkowym dla zagranicznych kontrahentów.
Zdaniem posła Janwrza Kozy
organom ścigania w kraju (niejest

takte od tego wolne woj. lcieleclric) brak dobrej woli w doprowadzaniu do końca spraw dotyczą
cych do dziś nie wyjaśnionych samobójstw w okresie litanu wojennego oraz p~pstw związa
nych z aferami gospodarczymi.
Dla udolwmentowania tej ostatniej tezy pasłutył się raportem
NIK z kontroli Ministerstwa
Przelcszlałceń

Własnościowych

oraz materiałami z kieleckiej Delegatury NIK dotyczącymi mlD.
,.Estrady Świ~okrz.yskiej" i ,.Polmozbytu•.
Brakdobrej woli poseł Kouzarzucił tct sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej
zbyt opieszale zaj mującej sięl,jego
zdaniem, wnioskiem KPN o postawienie przed Tryb.unałem Stanu autorów stanu wojeonego. Są
oni winni zdrady narodowej, zamachu stanu oraz czerpania korzyści majątkowych i osobistych.
Poproszony o konkretne przykła
dy korzyści poseł Koza stWierdził,
te przypuszcza, iż fakty te wypły
nll m.in. w czasie procesu przewodniczącego KPN, Leszka Moczuls.kiego w Sądzie Wojcwódz~
kim w Warszawie.
Zapytany co sądzi o próbach odwołania Lecha Kaczyliskiego ze stanowiska prezesa NIK. poseł Koza
wyraził swoje osobiste zdanie, i t jest
to kolejny przejaw dątenia koalicji
rządzącej do zagami~ia jak nąj-

wi~ liczby stanowisk w rqdzie
iparlamencic.
(ełza)

Wa:o~ w sleddbłe Okręgu Radollłlkle&o IPN odbrfa się kollferenda pruon z ucł:dałem posła
DutusaSo6ty oraz pa.edstawideU .llerowu.lctwa Akfil Ble~ .
KPN zapowiedziała zorganizo-

wanie manifestacji w całym k:rsju
w przeddzieli rocznicy ogłoszenia
stanu wojennego. W Radomiu odbędzie się: onaprzed Sądem Wojewódzkim, skąd zebrani przejdą do
Prokuratury Rejonowej (nie do
wojewódzkiej, a6y nie dezorganizowli; ruchu ulicznego). Uczestnicy manifestacji ~4 się domagać odwołania prezesa Sądu Wojewódzkiego oraz innych osób odpowiedzialnych- zdaniem KPN za ferowanie zbyt wysokich wyroków po radomskich wydarzeniach
w czerwcu 1976 roku. KPN chce
!9wniet ukarania winnych ogło
szenia stanu wojcnnego w 198 1
rok u.
O. Sońta poinformował taktc,
iż przedmiotem jego zainteresowaniajako posła są spmwy zwią
zane z niegospodarności• w ra·
damskiej . tytorllówce", a takte
całokształt problemów związa
nych z funkcjonowanlem,.Radoskóru" i .,Łucznika" oraz dQC)'1ji
ministerialnych dotyczących Zakładu Przetwórstwa Spotywczego
w Głuchowic Ł Grójca
(woj)
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Fanatycy bindoizmu zbunyli meczet

Spoikanie mlniaterialne
wap6lnoty
(Al) w

linWoli-..

""""'-~aacaJu pn;yJOlOwabie~balaoaiZCZ;J'cicWąólbOCJ~
ptjltiej. Minilłmwie: ...... zqraniczeycbirol.nktwaZI!Jmłtitprzo

deWSZ)'Slkimtootrowen:yjnympo-

I'O'Zilfllienicm ze Stanami :Qednoczooymi oa temat tublydi(nr rolnyd>.
Miniiter rolnictwa PraDąi,
JprUICiwii.Mcf lit portllli.IDienlu,
wyra:ił ~

te inne pdstwa

uJ~ podobno

llanowisko. Jcco
to do
p~ porozumienia z

zdaniem

doprowadziłoby

USA.

Proces Honeckera
(AJ)W~kn,jo>irymwBcrli·
~li~~ li6dmc
posiedzenie w procesie Ezicha Honed::cra l S inoycb W11Qticb funtejonariuszy b. NRD. Oihriadcz.enio

nie

złotył

Kryzys w Rosji ?
/

7 j o w l _ .......... _

" Id .-te ~

JekJIIa.itr:DIWńdtlię

.. ...._..

bwkuspth~-rd'---·

.,O•~hpnGilf*n•sta

knda,~slę-~•Dt:l;uil11ic
I:IOńriJ:I~dan.·--.wbb.~

{AI)WMI!ibk.--wiłwa.rj..,_,.

i
i

IWI'łłłab ....._. Włth

,.UtJUw WJnD

alieUzopezyc;hwąmritZIICISbu:llia
J!Zefis6wea)'łll&~.

WRFN

Pomzumie:Diepru:widujeautomalyc:z...

Azyl

1l'!liolt6w uylowycb
udlodtc:ówzl}'dlmJów,•ttórycb-zda-

walki Kucanznów

(Al) W walkach, ttóre wybucb·

prezydentem

łyznowllsiłąmi\l(izymilic;jąszyic

~

azyiam6w do od-

wołania~.

ZmiaDI przepiJłnr IZ)'Iowyd! W'fiDIP
zmiany ł.onstyłu(:ji RFN, do czeao polamentama,I:Z)'łipoparcicopozy(iji.Dta

mi zginęło ponad IOOosób- poinformowano w Kabulu.
mics:zbńcy

połitya:nyd:t..QcraoiCZODetet~upra

wnienia

trubal.jestk1rllifikalrvan~par

qparti.iWahdata!riłamirz.ądowy

Liczni

aic:mwladzRFN-aiomapn.dladowlń

te&owłałllierądRFNpcuedłnaus4PSf

". wobec IOC'jalckmottalbw i, qodoie z
ic:hW'Itiostiem,Qif'Ulic:zyldo200tyLrocz-

opuścili

wschodnie dzielnice stolicy, sdzie
toczyły się DĄicięts:zc walki

Zagrozi lotnictwu?
I po śmierci wstrętne?
(Al) Karalucby w pełni zasłu
cu.ill na podłą reputac;ję i los, jaki
JOt\UIIimludzic. Nic doić, :te niszczą one i zanieczysz~'ł produkty tywnościowc, to jeszcze podej. aewa się je od pewneao czasu, te
wywołująaJergię. WWdym razie
testy medyczne przeprowadzone
w Lyonie i Marsylii wykazały,te 5
do 9 proc. Francuzów jest szczególnie uczulonych na te insekty,
moaące wywoływać poważne atauutmy.
Co gorsze, to nie wystarczy nawetskutecznicje wytępit przy po.

(Al)--__
-jeot-Telefoniczny
ekran

.
.__
.,.......,.

-

(Al)

Bardzo

poszukiwany

przez wszelłde organizacje pre·
ktgent, nowoforski miliarder
Oonald Trump.~60tya.dola
r&w honorarium za godzJnne wy-

a wite włfcel ntt b.
prezydent Reagan, b. sekretarz
stanu Klulnger ery gtównodostąpie n ie,

wodzącyoperacjąwZatocePer

aldej gen. Schwartzkopf.

ttól%)'p~tewscbodu.SoQal
demotrlciwywalczyl..irOWDid:llłll1riema

__
_
--·--""'

zaopatnenla~ewa wpomocbu..
Olf.Dit.am.\. Loty do miasta Zl.wioszono ro Oljmnicj do irody.

Walki
kurdyjsko-tureckie
- (Al) Sioclmiu. Klud6w i dw6cb
t.ołnietzyturecticb~WCD

......

tycb~~Ul;}'Sb,M,•poQalnf

W Wielkiej Brytanii
Przestępstwo

co2sekundy

Iiewymiany ()Jnia wpobli:tu miej..
Pułumut na MCbodzie
TurrJLZ ofiqalnycb tomunikatów
wynib.te~spr'O'MOtowalip&r

tyzanci kurdyjtcy ~liC
wojskowy pa1tol nuecti.

na

Ucieczka Diany
(AI)KO-OW..,tona
nastę'pą'trooubJYIY.iU.iecoKarola.

-

ipl.towala rzeczy i W)IJJtO'W'adzib

lic: poUJemn1e z bólewsklej siedzi·
by - poinformował 'II'CZOtll o.ily
htac8uctin&hamodm6wiłsto-

mentowaniatcj~i,uwat.anej

zaoetatecmykrotwticnmku~epe

ncjipary~

Bonn~

---__ --------"'--" ----

--"<>dnioi-~on:nawatiOWBonn.

~goili~?

Strona frlllcl.eW

zastanłMI •

let

CZ'f~~lllpn.f/lrrltll ......
tl'lllf)anynle}fltlt~qwadr$!Jie,b0

ptZtJd/ltw1990r.IJI1517t)&zwterzott,

dtotbyjedellłldlltHrbyl~lll

~~~~~~f)4-

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

llo27l)l&.~wlebotaforlldl

~·WC~.resztf·
wpt'ZfJifl'fflł«lt:cherrni:zntmł~

..,to _ _ _

mną..p/etwłzyw&op;e~

~.~l.fPIIWrltpon/ełle

E*,;z{IOddllsitjedynle.tew~
~

250

mln DM na wsparcie cz.terech IJli.
lion6w Niemcńw we wxbOdniej i

~nle}eał~i«f//MmcatM:

~II'I)IIZynlemtpt'Ddatnace-
lułch~*chfotllellleluttd
pned~~niedo

altlllmll)wrNW'
metod'ytesfo~Mtnie~•• , . .
.tuuldt~zosfatlle~

atafec:mlezt.dtn)cłl.JakptZfll«xttttslf

o co MJmnlel dM lata.

gdy IQfld , .

t.c ,..w wokół Jotnisb

inap~doniqodro

rodaków

o~JłldegoiW)fDbu.czy

ZW)icle~dzilłiBJp,.z.cho

llwierdńła,

(Al) Rqd foderallly umiem:

(AIJ~12n;ówWipdUJofy

...

(Al) w dwóch dzielniCliCh podmiejskkb. w pobłitu lotniska ., Sa·
.-.;cwic nadal tocq lię walł.i. ONZ

prt..emaCZ)t .. przyvJym roba

~I)OflłlnOWłllwBiukselł,leod
1a:l)anla1998ltiCZIIIeslf~,.

fesfoW-

Zawieszenie pomocy
dla Sarajewa

cowo&cl

Myszy i ludzie

...,

micctie:i. Kcalerstwlerdl.ił, tejcli
'całkowicłe niewinny.

dbcudzoz.iclnCÓ'II"',~od

Francuskie firmy~

mies~

w stnelaniu do uciekinierów na aranicy niemiecł.o-llie

dawna w Nlemczecb i~ DabJt
obywatclmvo. Uchodtq z tn,jów ot;9-

.. moo!Yi"'<tiecllu&<>wypotytzlt ,.;.

tlllic.busioess'".

2')9IOiłC z.ualłlfl. mpzy przy

60 tys. dol.

po nowemu
nicl~pm:siedlc:6cówniemiectic:h.

lowano w JUch ok. 100 trideofonów
rót.nych IIJIIld: dla sprawdzenia ich
W!p6łdziałania.

Motliwołć s:z.mzeso wprowadzenia go do u!ytłu budzi ju1 obawy towarzystw lotniczych o fretwcrK:ję w

pod meblami, q nadal toksyczne i

za godzinę mówienia

kt6r~~prowadzi30prz.cdsiębiomww6

kr1Jach Europy :mcbodniej. Zaimta-

dcofooy marti ft't~JQ>-Tclccom za
ok. 400 dol miesię:w::mic. :rM dla abonentów pryułnycb aparaty~ do~newci.1gullat,zaoŁ U:Oldol.

~:=~~~~~:;
wydzicb,A a1crgeny. Konieczne
jest usuni~c icb bez reszty_,

Po co bowiem odbywać daleDe
pod:róte, by np. wrozmowach bandlowycb spojrzeć komuś w oczy storo
można to :uołJt dtip:i ebanowi .wlcfonic:mcmu•.
Na RZie trwa faza do6wiadczcń,

Kesaler. Zarzuca mu al~

współudTJał

pch uniemat.l.iwU,M kontynuaQ9

ne odrmwlie

w Kabulu

Wloepmtier

Stblidb~-...,..,.~

(AI) .... I F N _ .. _ _

Oężkie

b. minislerobrooy IW'Odo-

wej Hans

ETIOPIA

Konkurs
z "Univexem"

Sklep

tirmowy

Od 30JCL do 1o.xn.92 codzien-

nie druhóemY w tym miejscu kupon retlamowyUlepu finooweao
,.Univexu• z kolejnym nr od l do
8. Katdy, kto wytnie kolejne ku·
pony i prześle pod adresem: ,.Uni·
vex"IGclce, ul. WaliiPry 1-wetmie
udział w 1050waniu radiomqnetofonu ftrm)' . Panasooic". Zap.-.szamydnwspólnej zabawy.
BO
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Jakie społeczeństwo
- taka policja
....,dl

Perapławsow Pellce ,.P.rilię aiędzyJwMGWJ bdeb pollquta.
cąll
w ..Dekłanldl• ,.ticjr". Jest to 4obme•t ra-

.wr...._

~Jftl:l()rpalbqęNarM6wZieclaoc:zo-.)'dt,jabrealucP

uOO. Pebb,.uą.,.ldMI.,.,_][o,qresklf.uopejskJm.n!praeato-

wau

,na

Nlezalefay SulerJIII:Iy ~ Z..wodOWJ Połlc;lutów, :tiOS- •

W.llfZ1Jęta H ~wQ

()rpaiDQI PołkrlHJ.

PoUQa niepolityczna
Oetlaracja jest zbiorem norm
wsbza.nych do przesta.epnia
przez policjr; jako orp.n.iza.Gię~ i policjantów. Nłjwa!niejsze z nich to
m.in.problel:n1b.umani:l.aqipolic;ji,jej-iromi{ldty~apołic34-Zle&O

oeól.oo&O tbłoru norm l Ulld WJ·
łl.llitA ~ pa.episy i z.alecc:aia
.azczee6łowe. uniwersalne., załc

cane do z::uto10wanil. w katdych
wuunkach. U nu jednym z watniejiZJcb problemów jett uchronienie policji przed uwikłaniem w
polityk~. Podobnie rzecz li~ ma z
ufywaniem przez połicjt; siły czy
uJeaaniem działaniom korupcyjnym. Wiele konttowe~i- nie tylko w nueym ~u- budzi sprawa
llOSOwania przez pollejanta broni
palnej oraz szkód spowodowanych przez policję podczas działati. zleconych pnez władze . 0&61nie rzecz biorlłC - policja zawsze
ma trudnoki z właściwym. odpowiedzialnym ilkutecznym działa

nicmwimicniu

idlaspołeczeilstwa.

Kodeks polskiego
poliqanta
Jat pot~ nieraz sprzeczne
intcray, np. moralności policjanta i .ieao pru:kooall z rcautaminowymiprzepiu.mi~

ao podczas

słutby?

Kiedy poll-

nia zadań, jeśli Otrzymaj~!, polecenia niez&odne z prawem.
Zbiór obowi4zuj•cych w innych ~ach zasad, zawartych w
.Dek.laracji o policji• - to nic są
przepisy, które nalety bezwz&l{ld-

odmón wyk~nania =~~ni~C:.~~:~

Qant mote
rozkazu- polecenia? Czy nasi polic;janci ~ mi{ldzynaroclowe
wqulowania_ prawne., doty~

icblłutby,ctytizawodowej,praktyki zawodowej? Obzuje li~ te
n.icwic:lu- i to rylto na~ a6-

cji, tJ. zatwierdzeniu pnez polskie
władze. Powinnyb)'Ćjednakwri9te pod u~ i stosowane przez
policje atupłone w fP'CIIliach uwodowych poi.K;janSów.. Takte
pn.ezpotsąpolic:ię:.~

:&~~=:::=~ ~tattcpoliqantbw.
toZCZIWlie w trdciach zawartyCh
wewspomnianej.[)etlaraqio ~
licji•. Zblór jej przepilów został
przeUumaczony. Ma b)'Ć przcc1..
miotemszkolenia.zatównowjednostkach tcm~owych, jak i w
szkole policyjnej. Oczywiście, nie
bęldzie egzaminów ze ZD$molici
tych przepisó-w, ale katcłemu-tak
chce u~ zwilłZCk policjantów
- nałety dostarczyć przynajmniej
.esencj~·, abymotnabyło upaznać si~ z obowi4zującymi w jwiccienormam.i.

PoHqant,
czyli mzędnik?
Okazujcsi~,tenp.u nasniema
zawodu .policjan~.jesl unoelllik
(funkc;ionariusz.) paflslwowy. W
prqmatycc słutbowej obo~
jc start przepisy i rcJUI,a.miny,
wzorowane na rcguluninacb
wojskowych. Rozkaz ,jest łwięcy
- podczas gdy pollejanci innych
kn,jów nic ma,ją t.akiqo ~
MOA nawet odmawiać wykona-

- Tilicll ust=te6, -oś

ci, kłopotów z przeniesieniem
norm międzynarodowych do
polsldej p.utyki pol;cyjnej .;..t
mnóstw<> - podladlil Andrzej

Kosiak,

przewodniczący

NSZZ

Policjantów. - Nie mamy obowi\Zkll odładowania ślepo innych policji jwiat&, ale czujemy
sit; zobowiązani do doskonalenia
swej pracy dla rwzego społeczeń
stwa. Po Kongresie Europejskim
Policji wStrasbursu nasi przedstawiciele czuJ4 si~ zobowi~ do
przeniesienia na polski grunt zasad, jakie obowiązttią. w innych
policjach. PnepiJów nie musimy
prub.łkowlt!Niewszystkodasię
u nas zmieścić w reallach społecz

no-ekonomicznych. Taka policja
-jakiespołeczetlstwo,takiejej
motliwołci, jakie stwarza jej

paAatwo w imieniu tegot spoleczcłlstwa. Policjant to przecie:!
tattc obywatel swego krl,ju.
(T.K.) (PAI)

Za ile na świeże powietrze?
Można do Honolulu, albo na Małediwy

Za dziesięć średnich pensji
Tradycyjny otres .d.ru&ich
urlopówwypada w zimie, na przełomie roku lub podczas łwiąt Boteao Na.roduniL Przed laty trwala rywalizacja o miejsca w~p:.h i ośrodkach wypoczynkowych, a reporta!c z zatłoczonych
dworców i a:pitali nalctały do
_stałycbfrqmentó.",.dziennikat-

stich relacji. Pokazywaoo mo:wlne wyjazdy, zagipsowane F{lCe
j nogi -co łwiadczyło o nieprzepartej choci wczasowania :zimowcgo.
,.Białe aak6shro" kOIZllde
Teru: kilkudniowy
pobyt
gdziellł w górach -jakkate tradyc;ja
-kosztuJe wraz z podróq tyle, te
OłOM sobie na takie wyd.atki pozwo~ coraz mniej liczni amatorzy
,.białeao szaleństwa", WJZClkiej
mdci ,.sylwestrów w ...• czy po
prostu oddycha.nia 'wietym powictnem, tak:tc oad zimowym
morzem.
Jak nietrudno sit; przekonać
np. dwa fyJOdnje ferii szkolnych
koło Zakopaneso czy w S:dlanticjPorębiekosztujcl,4-1,7mln
zł, :wówno w domu wczasowym
jó:iprywatQymmałym~na-

cic.Otakichsamychtwotachmus:r.ąpom,śleć amatorzyzimoweao
~wania oa Wybrzetu. 2:eby
byto mnic:j tal tym, któ~ nie Nsq sił :t micjlca zamieszkania,
warto wspomnieć o cenie urlopu
narciankieaO na Słowac;jL K.oaz.ty

1,7 - 2.S mln 2.1 obejmujejedynie
wytywienie i nocłea:i, u przejazd
i np. abonament oa kolejkt; linowe
czy paszport (SOO lub 250 tys.)
trzeba zapłacit oddzielnie l - l .S
mln zł.
llmowy spacu aa plac PlpJJe
Ale to są ,.dziecinne igraszki'"
w porównaniu z propozycjami
opłat za wczasowanie i inne sezonowe szalell.stwa w bardziej odległycb rejonach jwiata i zacnej
ciotki Europy.
Nasze biura podróty nie mOM
b)t gorsze i muSZ4 trzymać fason.
Propozycja wyjazdu na narty do
Szwajcarii - minimum 4,9 mln zł
za tygodniowy pobyt- nikogo nie
dziwi. Podobnie we Francji· S,S6.S mln zł, ale koszty wytywienia
amator narciarstwa w podn~dnej
stacji alpejskiej ponosi sam. Podoboe warunki propom.Ue Słowc
nia- tyd.ticft na nastach kosztuje
3,3- 7 mln zł. Jeśli ktoś lubi sobie
potallc:z:yć i to konicc:z.nle za
granią wysłuchał informacji, te
.oto oadlzedł nowy rok", u 5dniowy pobyt w Pal}'łu (dojazd
autokarem) z butclą szampana
na sylwestrowym stoliku zapłaci
• 3.S mln. Atrakcją tej wycieczkijak pocb,ją orp.niz.atorzy - jest
obejrzenie paryskich prostytutek
oczetujNch zimą na praet; na
placu Pi,plle.
A BtOie .,łwester w BoaoluJa?
Komu nie ma.tl.4 .lit; rozbierane

atrakcje mote wybrat, np. z propozycji ,.Orbisu•, tygodniowy pobyt na Cyprze - wyspie Afrodyty
za 12 mln (w tym wycieczka do
Kairu). Podobną cent; ma tygod·
niowa wizyta w Izraelu, a :zwiedz.lt motna wiele atrakcji, o których dotcd tylko się śpieW3ło w
kol~ np. s:zopk~ w Betlejem.
W ceoicpobytu miesz<:Złsit; tytko
łniadania, kolacje, koszt przev.·odnika i przyjazdów wycicc::zło
wych. Jak komu mało, to motesobie zafundował pobyt na Wyspach K.anaryjstich - za 22,5 mln
albo tytko w Tą,jlandii u 19 mln.
Bardziej wybredni muSZ4 skorzystał z propozycji pnejecha.oia sit;
do Turcji za 6,5 mln, albo na 2 tyaodnie uc:zerpnąć powietna np.
w Kolombo - niedrogo, bo tylko
17- 20mln2.1. KOIZly przelotu 1111molotem - niestety - trzeba ~
kryćjakby .z drugiej kieszeni•, ale
samemu. Tak więc radzimy nie
mijał obojętnie wystaw z oałosze
niami o wyjazdach na sylwestra.,
czy tylko na narty do Austrii lub
nałwietepowietrzenadWyspa.mi

Kanll}'jsk.imi. czy innymi Maledi·
wami Ws:zystk.o jest dla ludzi.
,.A kto pi~w nie ma, to palcem do aolttictki'". Kto ma. oczy-

wikie, mote
Wieliczkj,

ptzejccb.ać

sit; do

GRZEGORZ WOROSZ\'ILO
(PAI)
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Nie będzie
przywilejów na kolei
Od l stycznia 1993 r. pasaterowie n.u:z.cj kolei traq większoitć
przywilejów do ulgowych przejazdów. Zniesienie ulaowYch biletów dotknie przede WS2:}'łłkim
emerytów i pracowników administracji państwowej. Ponadto
sttaą moiłiwość ulaowych przejazdów pracownicy nauki, woj$kowi i poliąianci, Nauczyciele zachow.Ją prawo do uJ&owycb biletów w pocią,pcb. Olobowych.
Kolęj tWZeka na deficyt. na
zbyt niskie dopłaty z budtetu
państwa do kOI:'ltów przejazdów
OIObowych. Zkdliwi ~ :te
nasza kolej jc:źdz.i. są IUZpłdu,
dzięki cnerP elcttrya:ncj i dlatbJO. te istnicM jcsz.cu pa.ewozy
towarowe. OpłaJ:y za przewóz towuów .. ałównym U6dłem latania dziur kolcjoweao budfetu.
Ptawo do ul& w opłałacb za
przejazdyzacbowujcd.ticci w wie-

ku 4-71al,IU w roku przejazd ulgowy ze mitq 50 proc. przysłu
guje emerytom i rencistom oraz
ich małtonkom, na których pobłeraJe dodatek rodzinny, s tak:te
mJodziet studi~ i u~ca &ię
do 26 roku tycia. Do bezpłatnych
ptu:jazdów zacbtl\V\Uą prawo
dzieci do końca 3 roku tycia.
Bttpłatne przejazdy przyiłu
Juje inwalidom l pupy. ale tylko
w drusJcj klasie poci.uów osobowych. w innych rodz.ljach ~
sów inwalidom wolno b{ld.tiejet-

N-.

~zez.niik4.S0proc.

jat łUwu . . _
po Oltatnicj pochrytce cen biletów, t.ołej nie.ińt w stanic popnWE jatnici podlótowanio. Czy
zmieni się! w llycZ.niu 1993 r.
W)'J*Ia -.tpE, bowiem. przy tej
oku,ji nawet nikt mniej lub bardziej &foloo Dic zapowiadał poprawy.
T.L (PAI)

c:a

Betlejemskie światło
przyniosą harcerze
Była to inicjatywa skautów,
którzy z Betlejem ~owili
przewozić do Wiednia ,.Światło
Pokoju•, potem odbierane i roz·
wotonc do innych krl,jów.
Jutporu drugi światło , betlejemskie dolne równiet do Polski
przed tegorocznym Botym Narodzeniem. I podobniejak w ubiegłym roku stanie sit; to u spra-.
harcerzy i instruktorów Związku
Harcerstwa
Polskicgo.
Tym
razem zostanie odebrane bez.
)XlŚrednio z wiedeńskiego dworca
zachodniego 22 arudnia -jak informuje Rafał Pisera, szef Biura
Prasowego ZHP. W lampce oliwnej święty ogieć pczelcroczy paniet; w Ciesz:ynie, by potem za~
.lit; w innych naszych miastach,
Podobnicbowicm,jak:stauci w

całej Europie., barcerze rótnymi
środkami lokomocji rozwio:ą go
w przeddzień Wigilii poealej Polsce. Z harcerskich komend ogień
trafi do domów dziecka, pncdazkoli, szpitali, do burmistn6w,
wojewodów. Betlejemskie ..Świa
Uo Pokoju• mote zapłOQ.1Ć takU
w na.s:eym domu. Kto miałby
takie tyczenic - niech w wi&ilijny
poranek wybierze lit; do siedziby
llljblitlzeso hufca lub chorqwi
ZHP w swoim mieście. Tam bt;dzie na nicao czekało jwiatło nioqcc ciepło i nadziejt;... A tak na
marginesie. Trw~ą obecnie rozmowybarcen:yzdyrckcjlłPKP.by

w Wdym ekspresie znalazło siQ
bezpłatne miejsce dla barcen.a,
który wicźt błdzie jwit;ty ogicft ...
(T.l<.)

Guenter Grass w Polsce
W Pobce przeb11Pl autor .BiaaaDep bębeab'" Gaciiłu Grus.
PnJjazdzukomltqoplun:a""DilJ jest z pro~ koltja~ Mo
~ kt6ra ma dę llbzat u

_."...

.Wrótby Kumaka•, bo taki tytul nosi nowa powieść Orusa., pojest dramatycznym losom polsko-. niemieckiego pojednania.
WinstytucieGoethqowWuKZawic odbyła się~ konferencja prasowa pisarza. Pytano go m.in. o ocent; ataków na azylantów i obco~owców w Niemczech. Pisan
powiedział:- Jeśli chodzi o lkinhea-

święcona

dów to w Polsce, jak przypusznują oni szereszego
społecznego poparcia. W Niemczech jest inaczej. Nic llll,ją oni
mo!e za sobą milCZ~tCCj większoś
ci ale silną milc:7.4ą mniejszołć ,
która oficjalnie ~ki potępia,
ale wewnętrmiejepopiera.lstnic
jc tet politycy. nie prawicowo-.radykalni, ale z pan.ii takich jak
CDU/CSU,którzyjut21atatcmu,
w sposób dem.aaogiczny nadutywali probk:mu azylantów w walce
przedwyborczej. M6wi4 oni ionym, ban:lriej wygładzonym języ
kiem, ale mówi\ to samo co tdcini.Auslanderraus".

curn, nic

Skradziona Biblia
powróciła do Pszczyny
Do Pol*l powródla lkradzloaa
wallieaiJm rob • Pa.czyułe z:ahJt~
Dwa BibUa nłmanb. z 1711 nh.
Jest to niezwytle cenne niem!eeko-.jęz;ya:ne
wydanie jwi~ej
bi3i w tłumaczeniu Man:ina Lutra.
Jest oprawiona w drewno obciuni~te skól\, ma mosiętne okucil
oraz licme wspaniałe miedzioryty. Celnicy niemieccy napanicy z
Czccbosłowacją pn.cjęli od zło
dziei Biblię~ jut w kilka aodz.in po

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

włamaniu.

Zainteresowała ich
przyczyna zdenerwowania ld1ku
tur)'lt4w. Bibilia powróciła do
Polsł:i dzięki Interpolowi oraz inicjatywie lokalnych władz niemieckich.

Ra:zemzBibtiąz.&inro-:z:z.amku

statuetki wykonane z mGnicó.ltiej porcelany w dru&iej połowie
XVIDwicku,pru:dsta..Wącetzw.
małpiąoltiestrę. Nicstety,koleko

ja zqin~a bez jladu.
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Szwindel prowincjonalny
Pan

Redaktor Naczelny

"Slo-Lodu"
w zwi4liu z artykułami red.
Jadwigi Karolczat pt. ,.sami
swoi•, ,.Upadek" i ,.Szwindel prowincjonalny" opublikowanymi w
trzech kolejnych numerach waszej gazety z 20, 21-22 l 23
listopada b r. pod tytułem ,.Gdzie
jest prokurator?"' sugeruj~ z
jednej strony biemo6ć,azdruJiej
potrzeb9 zaj~da się przez proku·
ratuftl przedstawionymi w tych artykułach poczynaniami członków
władz spółki .Cinez•, uprujmie
wyjaśniam, :te oczekiwanie by
prokurator ujmował się przyczynami upadku sp6łki i rozJiczc..
niemjej mienia tylko z teao wza]~
du, i1: byli członkowie jej władz
pomawil,i4 się o podejmowanie
niewta.łciwych d~i, które do
takiej upadloki doprowadziły lub
te:tzuwqinato,:tenieJ4Wstanie
przedstari dokumentacji obrazującej działalno6ć ~~
spółki,

jest nieporozumieniem.

Nalc:tybowiempami~~ . :teprzo.

pisy prawa, np. ustawy- prawo upadłołciowe, wyratnie okrdlt,M
kompetencje i zadania paszczo.
aólnych orpnów państwowych
przy rquW;ji teao ~u sytuacji i nic są to zadania lc:tące w
kompetencji prokuratora. Do procesów u padłOIIclowyc:h. które w
aospodarce rynko~ są codziennałcią b9<1ziemy si~ musieli chyba wszyscy pt:Z)'%W)'czd i qdzę.
te same w JObie nie ~ one
wbótceaensacJ4JOdn4publiW;ji
prasowych. Upadło6ć to prteciet
swoista tara ekonomiczna za
niewłaAciwe dccyrje aospodarcze
podejmowane na rynku, które tylkows.t.n.ioycbpn:ypadkKbmOA
nosit mamiona przeRWilW, a
-M~ prokuratornie ~ujmo
wał si~ władzami b:tdej upadłej
sp6łt:i i interaował si~ katdym
postę;powaniem upadłoiciowym.

Odpowiedt pana prokuratoraJerz.eao Misztala na cykl moich
publikacji, stanowi swoiste uz.upelnienie teao, co było w nich zawarte.Dzięk\U~zatensuplemeot,
z którego,wynika, te nic istniejlł

takzwaneprostcrozwi~:ani
dla dziennikarza. ani dla prawnita. Co przeciot nic ozoacza, :te

Proturator bowiem wkracza tam,
zostało naruszone prawo

adrie

karne. któreao prupisy ściśle

okrdlaj"jakie działania i ich U:utlrl IDOIII powodować odpowi~
dzialno6ć karn4, a na pewno nie
nalc:ty do nich samo podejmowanie nietrafnych decy7.ji ekonomicznych i doprowadzenie do
upadłałci spółki
Oczywiście prokuratorjako organ stojący na straty prawa w
PIZYPadkacb sdy wymaga tego interes społeczny mate takte
wszczynać stosowne post~powa
nia cywilne czy administn.cyjne
lub p~pować jako strona do
jut prowadzonych tcso ~u
pi'OCM6w, jednak fl8.'!4puje to
wówczas sdy osoby czy instytucje
do tego uprawnione takich działali nie podejmują. co w tym przypadku nie miało miejsca. W tej
sprawie prokuratorowi po:wslało
wi~ zbadanie czy działania konkn:tnycb osób wchodzących w
rótnych okresach czasu do władz
spółlrl,.Cinez" nie wypełniły dyspozycji przepisów prawa tameso.
W takim tet zakresie - po otrzymaniu doniesień od niektórych
członków władz spółki jak i jej
pracowników - prokuratorzy ba·

doją dziahlna!ć władz spółki . .

pl'"lCitneni całesaokresu jej funkcjonowania (chodzi o ewentualne
naruszenie norm karnych kodeksu bandlawego poprzez umyślne
działanie na szkodę sp6łlrljak tet
niektórych norm kodeksu karne·
sa np. doL przestępstw przeciwko
dokumentom}.
Poniewat ~powania karne
IDOJIIbJt~tetylkowówczas
&dY zachodzi uzasadnione podęj

ru:nie

popełnienia p~pstwa,

a niestety dane przekazywane do

prokuratury przez ~ch
zawiadomienia z rquty nie dawalypodstawdoptzY.k.cia,i1:takieuzasadnione podejrzenie ~pu
je (np. dOnQiSZ4C O szkodliwej dla
sp6lli d~ J. Gila wydziert.awienia z pruznaczeniem na za-

zawiło.ści prawne- zawiło.ściami,

ach~iumieję:tnościrozwi4zania

~~pod ~cznymi ~:

__
---- --Kącik z bratkiem
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poclj~decy7jiowszczoc:iuwtej

sprawie śledztwa. Natomiutju1 w
. 1990 r. Prokuratura Rejonowa w
Busku-Zdroju, która otrzymała
bardziej konkretne materiały przy
zawiadomieniu o popełnieniu

-·-

wanie
dot. niekorzystnych dla
.".....,_.,
spółki .Cinez"' decy7ji o wycenie i
sprz.edaty

~lłtku

®działu

sp6łlrl

w Busku spółce .Cintre:r" i
pollWOwanie to w zakresie z.anu.
tu prz.edsta}'?oneao Józefowi Gilowi umorzyła, natomiast wzakrc.sie zarzutu postawioneao dyrektorowi oddziału Józefowi Krupie
- po uchyleniu postanowienia o
wnoruniu pruz instan'<kl nad~-nadalprowadzi. To,i:to
takim stanie apr~ow nie wic nic pcł
ni4cY ostatnio funkqk: wiceprezesa ~d u pan Kazimierz Zielonko świadczy ()'lło o wadliwym
przepływie
informacji wśród
władz IP6łki, której z.atZ4d był informowany o prokuratorskich decy:Jacb. Dlatqo tet nie motna si~
za~ z uwapmi red.. Karolczak
o Jp6tnionej ciekawałci prokurator~. w artykule .Sami swoi'" z 20
listopada br., z ~ nieprawdziwymi -jak wynib % powytej
przedstawionych faktów - informacjamj zawartymi w artykule
. Szwindel prowincjonalny'" o bli:tej nie otrdlonym oddaleniu pos-

Jest prokurator!

,.Cmez , ,.Cinex", ,.Cintrcx ,
"Buspol•, wreszcie .Agro Sysmotna zaprzestać poszulrlwaó
tern• - to ludzka, a w przypadku
przyczyn i skutków coraz liczniej- prawnika- ta.kiezawodowa-dąts:zycb niesodziwołci, tak gospo- oOLit. do zrobienia utytku z prawa
datczycb, jak i mi~dzyludz.lrlcb. przeciwkobezprawiu.Rzecztylło
Wprawdzie cała wykładnia dobra w energii działania.
i zła mieścisi~ w dekalogu, jednak
Nieaposób niezsodd si~zpaoOII w tym jest, :te- obok niego- nem prokuratorem Jerzym Miszfunfcjoouje takte prawo. Znacz- . talem,teproccsy upadłałclwgos..
nie bardziej skomplikowane, podarce rynkowej, to codzieo·
aczasem-WftlCZ.ułomne. Wszak- nałć. 'Że niebawem- je:ieli rze:tenawetoagruncleteaoułomn~
cz:ywiłcie ~emy mieli prawsa prawa motna zrob~ cot przy- dziwie rynkową gospoda.tt~ zwoitego.
przywykniemy do nich i nie ~
dzie o czym pisać . Jednak nastąpi
Pan prokurator Jerzy Misztal to dopiero wtedy, kiedy~ wyprzyms,je, te nowy syndyk masy nrt.ne reguły gry: oto ryzyku~
upadłałciowej ,.Cinezu'" - mecemoim wiiLSQym nazwiskiem
nas Kazimierz U"J&ZdOwslri, ruszył imąi~tt.lrlem. Doprowadzam się do
energiczniespraw~sp6łlrl,niezraruiny; moja sprawa.
f:łU~tc się niepowodzeniami dwu
Do tego jeszcze daleko. Na
poprzednich syndyków, którzy ogół,wprzypadłuspółek,ryzyku
złotyll broń. Wi~c, zgódźmy si~,
je li~ śmiesznie małymi wkładami

(-)

kład prz.~ budynku kurnika w Ostojowie członkowie Za!'"Z4du IP6łki me byli w stanie
przedsta~ dotumentów obrazuW;ych wielło6ć nat.ład6w na
adaptacj~ teao budynku), konieczne było prowadzenie włas
nych czynnołci, które by odpowiedziały na pytanie czy istotnie
prokurator ma uJmować ~ spra·
wami spółlrl w poslnKJwaniu kar·
oym. Nie było to - przy totalnym
bałapnie dokumentacyjnym upadłej spółki - spra-. łatW\, ale
czynnałcl takie pruprowadzone
na polecenie Prokuratury Wojewódzkiej przez Komend~ Wojewód.z.k4 Policji doprowadziły do

....

,...,. lllta ~ - -

--·-

~Jat-b'r*·~
JWW...~.,.....u

wym.a

........

wiJ.cotnoić

powietrza

IPrzria~Diejslx:muwzrostowi..Aby
14 podnidć w naa:yd!: zbyt sucbycb

udziałowców.

Jednak te wkłady
:tcby brK kredyty
bankowe, robićjalrld interesy, za-

wystatcuJlb

ttudniaćludzi. W momencieogło

upadłości okazuje si~, te
niktnicniema-samedłusi! Fakt,
teobok,podzmienionymis:zyldami, wyrasUj' nowe spółki tych
biednych bankrutów - musi budzE powszecbn4 io'tac:K· Driennibne, którzy wysoko sobie oe~ przychylno6ć pana prokuratoraJerzqo Misztalad.la prasy- takte u nieao ~pomocy w odpowiedzi Dl. pytanie: jak to moż.li.
we. :te ,.sp6łtowieze" albo kupu.i4
za bezcen m~Atek prowadzonych
przez siebie - at do upadku - fum.
albo łupide niemiłosiemie?
Przy okuji - nie było moim zamiarem stawianie zarzutów prokuraturze. Pyll,j4C, &dzie onajestzdawałam sobie spra~ te ZBIJ·
duje się w miejlcu dla niej przez·
naczonym i w stosownym momencie zarequje tak, jak powinna. Jednak nie mieściło mi siQ

szenia
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tępawania [toStytucja nieznana
procesowi karnemu) przez prokuratora rejonoweso w Kiekacb,
który jak dottd nie podejmował w
tej sprawie t.adnej merytoryanej
decy7,ji oraz nieujmowaniu .li~
przez Prokur&tuftl Rejono~ w
Busku-Zdroju spra1r4 doL od·
działu sp6łlrl ,.Cinez"' w rym mie6cie.

Odpo~więlcoapyta.Oie

postawione w tytule artykułu
motna stwierdzić , :te prokurator
jest na swoim- wyznaczonym mu
przez prawo- miejscu i wykonuje
czynnałci jalrle do nieao nalet4
cbocia:t w tej specyficznej spraw:ie
realizacja jego
zadań
jest
s:zczeaólnie trudna. Motna tylko
mieć nadzieję, te obecnie przy
współpracy z nowym aktywnie
podchodzącym
do realizacji
swych obowi4zków syndykiem
masyupadłałclowej ad w. K. Ujudowslrlm i przy skorzystaniu ze
słu1b kontroli lkarbo~, które
takte nie tDOIUak dDL\d rozJiczyć
upadłej spółki i 6 listopada br.
zawiadomiły
prokutatuftl
o
bratu dokumentów pozw'i..I..IĄ
cycb na ustalenie jej obrotów jat i
dochodów, czynności 61edcze
prokuratury prz;ynic)q us&ałeoia
pozwai.IW:e konsekwentnie i w
pełni wyjaśn.C czy i kto z byłych
władz apółkł naruszył przepisy
prawa bmCJO. Nie oznacu to
jednak, i1 prokwator ~c
kompetentne instytucje rozliczy
całoić działalności &OIPQCI.atczej
upadłej spółlrl i :te jej straty to
szkoda, ~ra w całości jest wyoilrlem działalności przest~pczej, a
zwalczanie przez prawo karne
takich przypadków zmieniłoby
oblicze naszej rzeczywistolei (to
zdiUe się suserować autorb artykułów). Takie stawianie sprawy dCllit :ueszt.t powszechne w ostatnim okresie czasu - wprowadza
niestety w błąd społeac6stwosu
seru.iąc mu nie istni~ faktycznie .proste ~e· naszych
trudnych problemów aospodataycb.

--wNocodoiiiW-

_., JłllZY MISZTAL

w głowie, :te słutby slwbowe si~
działy cicho, nie rozliczały na bi~
1..ąco obrotów i dochodów spółlrl
.Cinez•, te nie wniosły z.atalenia
na proceder, który prowadzi do
grabienia skarbu paflstwa, czyli
kieszeni nauczycieli, rencistów,
pana prokuratora i mojej. Ze motna nie płac~ pracownikom skła
dek ZUS i ZUS tet pokornie czeta; na co? Ze na gruncie jednej
spółki- te same osoby- zakładJJił
kilka innych, konkurujących z fli4.
2:e ot, tak sobie, motna ubrK
watne dokumenty billlOWC. jak -

.....

nieprzymierzajtc-cbustcczk~do

Pan prokurator Jei'Z)' Miszta1
ma raQę : uwat.a.m, b,t mote

naiwnie. :te zwalczanie takich

przypadków _.zmieniłoby oblicze

nuzej =czywUia!cl". mniej na ()'Ie, :te skrót RP Rzeczpospolita Polska- nie byłby
rozwijany, a ma to miejsce coraz.
cą:ściej, niestcty, jał.o Rozkrada·

nal'olsta.
Jeszczeraz.dzię:ku.Jłzalisti

lecam ~
kuratora.

po-

uprujmałcl

pana proJADWIGA IAIOLC1A1

mn.

F"LkUI)'podlcnr.raqumiart.owanie.,
zim4 - wręcz
Fikus lyftta :Ue
mDli WIZCrtic 'l.IDimy, które t~
~ił' czasem DaWetc:attowilym ~
ciem lik::i. Młode roiliny powinniśmy

*""'·

pne:sadzlćcoroc:mieprz.edwmowio

mem wzt01tu, 1tanze- co l-4lala lub
WÓWCZM &dY ton..enia cał1owicie wr·

pośrtd11k.twml

Wa.Jzy"m

rt111kDch

włqacurywr

t

Wd·

tyiiiJim

Jwlatł~m prudwwrglellfJim, aby MlO tli~ robl/1, albow/me .rbt«mi~

oJI~plqJą}Qdqodl :m 11/mL Tnld11o
powiNzi«,jtJb 6iupofłl powodvwd.f11ifde przycilb od fYCh
iw14td, al~prawdopodoblłl~jest to
(Yiko dolllwtl chfł łltfłldlłiDria InlO''" -CYci4.1azda za aD'WOit)'m rt/-

~

ld:torrmszcząóln/~wduzczu.]ut

miiDII~ mtczqa:r.
.IZ~

kl~rowm

Co trqjdzlwnltJ-

}tJdqq :r filkim
wie o (Yml

Jwlatl~m drukonal~

Zwykł~ lwiatła

w Zll/'dffold ,..,."..
tarczJW, tak td .rtanowi luHida.

Naprowdt trawtt tr4}czamlt:Jszy .fa·

1Mch6d widać w 1UHJ1 M porruby
dodatkOWf!lf) }tipiteru. NIUII'WQ mi
lłl.flt WJJXIMtłlutl~z tfkdawnt:J)Dz·
dy w "'61L Doronilem miatfowld~
.opla• :r wlqa.olt)'m ty/lfYm
lwiadme pt"UdwmzidtrYm. oJ~

ro

nl~wyprudulme:ti/WąiMdqwl

dOCZlloJć

1 raplmł po pofłl milłu
tach mój poprudliile wylqczyl to
lwiadol Co dekawe, SIJRłOdr6d
mllJI pobkqffdutrar.XT.J.

Foto

EXPERT

•

PORTRET
W dzisiejszym numerze rozp~>
czynamy cykl anyt:ułów poświ~
conycb ró:tnym rodzijam fotoarafii. a w pierwszym z nich uJmiemy sio;o..:m. z n.Jbe.tdz:iej populamyc:b form - portretem. Tut
paed D woi"4 śwWowo walała
wynaleziona metoda otrzymywania neptywu barwneao i n.aslf.pniebanmych~. -
jat* i tnrtało6ć ztijęt barwnych
pozostawiały wiele do tycze.nia.
~ powu..cclmo6ć barwnych
Zlljęć w dowodach datuje sio dopiero od koilca lat szdćdziesi4tycb i początku siedemdzie:si4-

tych. Hlstoria portretu fotopafiCUieiO si"" jednak roku 1144
(pierwszy zachowany ~plarz
wykonany przez AntoiDe • Oode ·. ,
a przedsta~HenryCsoFoxa
Talbot&. Portret fotograficzny,
początko~wykonywany metod4
daserotypLi rozpoczął SWił karieftl
od naśladowania malarskich mi·
niatur, które powstawały na podlotu z kości tłooiowej i były oprawiane w charakterystyczny spomb. Oaaerotypi.łci. starali sit; naśladować teao rodz8ju twón:zaić
do teaostopnia, :te cz~o podbarwiali akwarelami swoje prace i
oprawialijeidenlyczniejatminiatury malowane.

Pods<aWQW\ -

Jak4 miał
by-

spełniać porutt fotoa:raficmy
łajeeowa.rto6ć J)a.Dli4tkowa.a

po-

niewatbyłowieletallszyodmaio

waneso, stal si~ powszechniejszy.
Z czasem nabrał rOwoiet znacz~
nia przy identyfikacji 016b.
Jednakte portret indyvt;dualny
czyzbiorowy (do zbiorowych zaliczane są np. zclkcia kolorowe,

pupowe,

uljęcia

uczestniłbw

spotkali. zebra6, ~dów itp.), to
nie tylko talrl. któTY wykonuje fo-

temiwuemza~cąjep

ponretu.

~doolc:zlf.Nf,jlepsz:adotqo~

lu jat mieazauina ziemi inlpebowej,
torfu, i pWtu w PfOpOf'Qj 4:2:1.

211

dtciałłlymproJ#Ć bltJdw-ldmrw

aSw Jddblc;ydt w ltOmUJinydJ

toaraf-rzemieUnik - to takie prace, które aame w Jobie q dziełami
IZtUlrl, metaforami, czy wa.riat;ja.mi na otrdloDJ temaL Twarz
ludzła wiPI)I6ba:zczeaólnyfascynuje wielu fotoaraf6w- jed.niebą
pokazać ptócz niej samej jaą6
016ln4 pra~ o człowieku za ~
twafZ4 skrytym, inni próbu.i4
przedstawić siebie pod prete:b-

mlerzbołach. naletJ latem stoaoWił
UUZIIlłe ro61ln, •
--(-)~.... wo4

n:JU]ame

Nie
oślepuq

ANNASwmtcz

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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STRONA 6

Radom targowy
finnJ z Włoch. Francji. Holandii i
BiałoJusi

W prosramie roku ptZySZłeao
umiem:zooo 23 imprezy WJOwo-wystawowe. St podobne, jak
w roku mMcym, ale tet nowe.
M.in. maszyn i materiałów budowlanych, wyposatenia szpil&łi i

pbioct6w lekarskich.,
odbyło si~

jut 9 wystaw zorpnizowanycb

przez CWHorujedna- Juicnna
Giełda Skóry i Wyrobów Skóruoycb- przezPolsqlz~ Przemys-

w

łu Skórzanego w t.odzi.
arudniumali~l'll.tomiulodb,twysu
wa dywanów, wytładrin poeBoao-

wych i płytek PCV stosowanych •

UI'"ZIIdzeń

twystycz:nycb, wyrobów szkoloycb.
Organizatorzy myślt o przeniesieniu tar&ów bl.itej centrum Radomia. Spełnienie teao postulatu
zaletcć jednak ~e od motliwości pozystania takiej bali oraz
ftn&MOwych. W tym celu rozwata
~ motliwo6ć dokooptowania do
CWH nowych udziałowców lub

budownictwie.

~ksz:coia kapitału zakładowe

Nł,lwi~ W)'lti.WCÓW ZII'Omldziły tny płcnrn:z.e imprezy: l
~c
Skóry i Wyrobów

lO dotycbczasowycb..
Ze ~u na t.,jcmnjq: bandl~ nic prowadzi ~ statystyki
ani licz.by, ani wysokości zawartych transakcji. Fakt jednak. te
włród wystawców 511 tacy producenci. którzy uczestniczyli w wpcll w:ielokrotnie przekonuje., te
był to dla nich opłacalny inle.res.
JAN WOJSZI:O

Tarai

Skórzanycb.,NAPPA ·9r,J Mi~

=~-1~:~
Mleczarskie .EUROMILK "92•,
w bati przy ul. Kieleckiej swoje

wyroby

upn:zentowało

około

500 wystawców, w tym równiet

BIZNESIE

Inny "Punkt Widzenia"

BIZNES

w roijajecym roku

O

Gazeta

reformatorów-biznesmenów
Na zatłoczonymjut rynku prasowym jawi si~ nam w knóc:ówoe
listopada nowa, i.Dte~cagaze.
ta: miesi~ "Puntt Widunia
- Point olVicw". Jakgłosi informacja na przyozdobionej w herb
z: lwami w winiecie jest to "czaso...
pismo" pieTWSlej w Potsce prywatnej Wytszcj Szkoły Businessu
i Administracji. Jcdnak1e zasin;
pisma nie opanicza si~ jedynie do
murówuczclni.Miesi9CUlikwna·
kładzie.napocątct,S tys.ep..ma
ambicje oaólnopołstic. "OJ.cem.y
dotrzeć ~e tam- jak twierdzi rektoruczelni i jejjedyny pry·
watny spoDJOr prof. dr Tadeusz

Koiluk - adrie tylko o.u zecbą
czytać i adzie istnieje zainteresowanie problema.mi. którymi
ujmujemy".

~

S.dz4c po
rozległe.

blematyce

powsr.ec:bnej

sporów i kontrowe~i partyjnych.
Rzecz ujmowana jest od strony
pa6.stwa_ jcao kondycji społecz·
no-gospodan::u:, l. wniostami
wynibJącymi z istnie.Mceao stanu

dawctop!Jitaoowit~lpOI6b
rozdziału

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

alQi mi9Cłzy ptK01mit6w.

Ak<je .po
. ......._._
. . . . .Ultau
- pnewiUleloae

Dbale' lkzby ,IZ1drJdo-

Jed>o .............

pracoWillków ak~l ale ..ofle dwU-

Do..._.._{w

u..... ....,....._ .. _

~ & artJbłe•
t.leała

prawa" -

,.SbHal ...
ar.l54)

U.aie"ióej .UwNmletn:edl

pDyaa.leblłkerułllii}CIIMA.

Gazeta zawiera takte wiele innych ciekawych informacji dotypolakieso biznesu, szkolenia i przygotowywania do nieao
młodych kadr ni tejte ucz.etni
oraz wiele wildomołci z tycia
cącycb

szkoły. Słowem warto przec::zył.Ć
i zapoznać si~ z innym .Punktcm
Widzenia" młodych, bztlłącycb
biznesmenów oraz pracowni-

~

ków naukowych, jednocześnie
i praktyków stuWytszcj Prywatnej Szkole Businessu i Adminisuacji.

rzeczy. Mówi o tym zarówno arty-

wykładowców

p~cb ~w

ANTONI LEWANOOWS&J

O'AJ)

ak:qcy~

...

,npua~e pewuecł,-

rłWDOI.zadumo.Jesttobxystalej

~ lpOS6b nwbiału:

akdl IlU: do-

PAWEł. ŻARKOWSKI

11KY

A -vista ROR

16

16

LOIATY'IEIMINOWE- wpłatytłotówtowe. Kapitalizacja kwartalna
wpłaty dewizowe. Kapitalizacja

roczna (praw-

dopodobnie do llOW'eiO rotu rxbunti AVISTA
podlepć ........

-"""""'i.

tatit:b dotumcnlów nie posia-

icb~ie.Swiadc:z;Jtoot:rm.
te pu1 bwmiltn niadJ powatnie nie
ID)ilałopruj(.ciuW)'dz:iału.

___

prac:ownik6w ukbdu pr.cqic z dala

...........

Wedlu& pani Kil innllucble 1D0A

priCOWit zdabod domu. nie IDO:te.to

Chmidnib. Zp1nle z tym aanowil-

cownikombczłwiadczcniaprz.cztyd:l

wict~iemjatetooomia.Doto

mistrz Stndomlti zlccit AOH tM!diDia lll: inne wykorzystanie IW'OWQ. z.
Ounidnita. To'lil"łaniezafZ.1dzatta..
du od 1987 r. czynił r6tne ltarlnla w
ticiunku zmiany profilu produtQi.

ntU.crozlicz.miawWciweso~u,

odcz:u~4C

u.dne11 Muszęotwiadc:eyć r6wniet,

o.oba podcjmuAci ten temat, musi

zut;ycie wyt:Win.aneto produktu, t,j.
iłu bcntollitowqo. To u.t1ad tlocał
AGH badania, opracowywał oferty na
ZI&QIPOdarowaniC Chmielnfta dl1
tontrab.cntówtrt,jowyd:lil'...,r&nicznych, proponował pUnic od 1987 r.
pn.ej~c
wydziału.
WIUIItie
działania Jminy osnniczyty ~tył to

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

...,.
................
0<1- .. - .,........

milłn

da. pomimo te ..."..tnie prwiUł1111 o

N"~jc:strównie!,tl!tobw·

PodstaW\ urqdzania jatlmkoł·

dokonać

analiz;)o ckooomic:tntJ lub
pn:ynljmniej sprawdd anal~ IPO-

Mt,i~ ~ na wql~e
stwierdzam, te tadna z016b wypowia·
~·olitwidlqikopalniici4-

-

ldeao.

kuł~ny~strótcmwys
tv~ienia na inauauraGii roku
szłolneao - prof. dr. Tadeusza
Koilub, jak i artykuł "Portret
Rzeaypospołitcj - moz..aiko~

-~~-Jeae

....................wnł1-

wm,.uuzprz.ew;dywaftymitoa-

flittami~roz.dzialoatqiUIU~

kn,ju
świato

wej. Niestroni si~ tu lakteod poli~
tyki, ocenianej jednak z punktu
widzenia ..aJobalncao· i z prób 4
zdystansowania si~ do bieqcycb

sceny polityczneJ-- prof. dr. i za-,
razem prorektora uczelni oru dyrektora Biura Badań Strateaicznych PWSBiA. Jerzqo Muszyńs

Skandal
w imieniu prawa
.. -.w-..
_ . _ ...
-.o...-. ....._
...._.....X.,.W~Uwuew.U.

illfti~tJtYjaJdt· ~ llioodpaacu~do!Oproc.atqidla

14

"'<<....wd_",__,

oci.iattetu.stawa.o
..SL"
..............,_.......,.., _ .. _Wj, ...... ..".................,._,
,...,...,...._
....... .."........_ ...

jetlDOWdiz.aąiUita.,.p~

gospodarczej

w konte.tjcie gospod.att.i

----·
_
-----·
-·
----·
___ _ __ _..,., __

~patietdo20proc.atąipm:7.JlKZO
nycbdlaJII'liO(l'WDit6~

-.b6r-qmt,i4prnodonabyda,tycb
aUii po prefermqja:,.:b ceDKb. Pro-

nume-

szkoły

Dotyc:::q nie tylko sfery

Śladem naszych publikacji

Jak dzielić akcje
dla pracowników
WUilaWie.O~i~
biontw~"'ZOitllotreilo

pierwszym

rze, u.interesowania

nauczania, ale przede ws:zystki.m
stupia,ię si~ na współczesnej pro-

ILI tecJmolociczneao przaóbti iłu w
Chmielnitu nie upozmłl. li.~ :r.e
'ft'lb:tnikami etooomk::mymi. ani td:.
tedlniCZil)'m(. l wszelka wicdu. tyd:l
wób c:wpm1 b)'ła od portierów lub
i.nn)'tb ludzi, którycli wiedza ctooo-

finaniowo

teclmoło&k:me

do~4pUmdozatłlduod

r. Tyma.ascm w 1991 r.

1987

pon.ieliUś1111

tiemr.atbdmillpłac:Epru:r.trzymie
a.=eWJDIPOdu:niel;1tł&lnianympca

pracowników PI'C)'. TU:ie ~
nie byłoby etonomicmie i społea.nie
tetatdyzezwalnianycbJ)r'ICOWilitilw
Olreymlll: od

zatładu

wymapDe

p~

piami odpr~wy picn~c.
Znt,i~cz.teroletnledzlałlniazat
ładu, zmlcru.l~ dopopn~wysytuacji

ekonomiemej

wydziału,

utrzymywa-

nieJOmimopr.eynos:z.onycbJinlwła·

6niezuwqi l'laludzi tam pracuMcYcb,
zapropoOOllfmie pracownitom in·
oycbmiejatpr'IC)',mu~wl)'mmieja

ItR.~ na produłc;ii iłu z

cu zapytć , co pul bwmisUz i

do&cilmiliardaS67millon6wzło...

uobll opróczr6tnych detJancil lłow11~ dla mowmia w aminie Il!il
micjtcprKJ, storo bczrobotnyd:ljest

powodu ocn·
nk:zaDia produtqi (brat zbytu) w wr-

~

mic:zna.;c.t~iwa.Ziznl,czam,te

l)'dLWróf:DycbdoniCiicniac:b~

wsz,.-tim..obomdącymupoznE

wrcb m6wi ~te ił odbienło z.,..

litwi.dal;ii

..............__..._
_..".....

działu.4Qprt.edsi~omw. Topn~wda.

1200.
TrudDo llllOillntowE •

prQpOriOWIII

Pn.wąjeltr6wniet,teWIZ)'Iłk:icte

WIZ)'Iltic:bunutówpodDOSZODJdt•

~z poruiWl)'lll teml1an

toptiDi. zar%4d

zatłldu

cycb wypoatenia

t.edmicznc&o

W'f•
działu, wstl:taikó• etooornic:myd:l,

motJiwoid

produb:Jjnyd:l

onz.

:l:adnazwób lrieWJtaulatymi dan)'mizalnlete«rrl'aalia.Widoc:mieicb.
zdaniem JlQftier lub IZt}'Pf b,U w,.
~autorytetami.
Olobqspra~q~cdzibw·

do

fiDDJz:łot)'łyzm:ilwicnianarokJ992

artykule,QI6lnielłwierdzamtylto, te

wilołd21XX1toa.podcz.alplyzatład

niCJifh'd4jestjltoby:

byt zaprojctlowany i produkował pl:y
24.10l ton W.
Tatic .. flkly ctQDOmic:z:l)e.. których pan bwmistn nic ma mi d:lo8

c:iłnleó, ponjewat niJdy nie miał
tatk:br.amlatów;
• złote Witało miszczooc łub byto

bJł rentowny

"""·

Wtym~IDUIZ()fitlllloAin·
tow.ć do l:lpektu społecmcso

zwie·

•zatbd1tf~trZ;:rtn.trozbió~wie:ty

..._.,.,

•niemotnabyłoprowad:rit.•po
ZOitlłycbobiettacbdzialaJnak:i;

zaneaozlitwi~wydziału.()ezywi

•nittzz.aiQMiub1tłladzamitereno

na il, ro~by produ~ materiałów budowtanycb itp. W tej l)'tU&Qi

kie, litwidaQajott tJoaq dla praco•·
nitów. Nie m1CZJ to jcdDat. by było
to podlta1tf\ dla manipuJICji l budowania uzasadnień etooomicmycb,

trJilSZłudaćjednołJlkopytanie.S~

ttóre nie mtJo\ nk: 'QPÓIDCJO z fatta·

wyminie TOmllwiat.
Przodstawi~J.,c powytsu; lic:z;. te
CliOby wypowiadl,iotCO lit: w artykule
1tonoeotnU4, si~ na rzoczywiltyd!.
preyc:zyniC.b bez.roboQa w gminie,

ro pan bunniiUZ powlinie m.yjlat o
~uW)'działuwruz~to

ml.jatcz;ynitobunnittrz.WJdri.ałnie
był nJiiwi~w pinłc p~

ctaru• z Kratowa.

idzie" malizy toniecr.ne dla ZMą

biontwem.

miJuu. miasta i

aminY Clmielnit.

Panbunnllłt2:twłetdzi,temiałbyzhyt

k16reprm::ictaie."W)'IIIY'Iłem;wl:~

du Miuca l Gminy Chmidnit dla uu-

pnc:ownitbw. WIEl)'Rtlm zauudnio-

AdnieolacelowoKitat.qo~

nymw cbwili litwidaqi upropoooq.

Wydt,ie łli.t;, !o w
lfowami powinny pójść
bo .Wiłoda!T' nie doprowadzido 1ll*fku pr'Uidli~iontwa lk::q-

noprzejidedoinnycbjcdnosletorp-

CICIO

~wytazanła~z~

cia,

~

wicitoki produtgi,

w 1991 r. Ulrudnial 47

niDcyjnyd:lzwi~jeclnocułnje
'łl'}'QIIrOdzenie. Czynienie

ilad D

działania,

I.SOOOI6bwbrawk)ciceict~

-

mM:mym rattom tylko dJateao. by za.
do'ćucąnićint.erclom47016b.

zbytu itd.

ZDKZDie

TyJtotataanalizaiiJOiłabJtpc:Ml.
~do odpowiedniej uchwały rady o

załładowiumuu, tejodnoltti to
znllidu.Msi~ Dl tererue Polsti potudniowej jest puadotsalne, plyt układ

Z-Iom

pJU:i9ciu ruNku i cleqtji wojewody
o tomunałi:ZI(j i.Oa::ywijdc. panbur-

posiadatyttoWiemiejsc:apriCJ, 1200

mgr łnl. JAROStAW BAl.ASZ

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

RELACJE

SŁOWO

NUMER 287

W zamkniętym
kręgu niemocy

_..... _........

pnewodał~cym

------...,-

Klełec:tlqo

alklłw obrad doł:JCZIICJ'eb eceiiJ IJ-

,rocea. J~Rbztalcelli~~e
......
_ _ SD.U...,.._
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- Pierwszym naszym konkretem jest opracowanie i złotenie
dokumentu pod nazwą ,.Projekt
proinwestycyjnych zasad kredytowania", który przekazałem wojewodzie i kilku instytucjom gospoduozym.
*Oc:odaMdwty-.opracowa-

- W licznych dziedzinach,
rn..e.i4cycb bezpośredni wpływ na
poziom naszego tycia, województwo kieleckie zm,jduje się da1eko
ponitc:j średniej ~wej. Nie tylko mnie niepokoi brat zdecydowanych działań dla poprawienia
tej sytuacji. Niepokój mójjesttym
wi~Uzy, te chciałbym aby Kielce
pozostały .stolią.• regionu. Proszę mi powiedzieć, kto zechce wybitnE i wspierać taki regjon. który
~duje się w kiepskiej kondycji?
Nieukrywam,tewynikatotai:tez
mojego lokalnego patriotyunu.
• Pnedd:~ llftnmiDI.Imu-

- Uwa!am, te obecna sytuacja
gospodarcza krąju wyrnap prze,.:
de wszystkim licznych przecbię
wzięw! inwestycyjnych. Chodzi o
stworzenic nowoczesnej bazy
produkcyjnej, szczególnie małych
i średnich zakładów, tat:tc z dziedziny przetwórstwa rolno-spotywczcgo. W moim przekonaniu
jest to szansa na: szybkie zwi~k
szenie dochodu narodowego, nowych miejsc pracy i - sprawa nie

Jo ... ..........,,wojewodo.anęir

bezznaczenia-dutąelastyczność

~welktołtam,leszcze.
- Właśnie. Struktura organiza-

cyjna paóstwa, moim zdaniem,
niejest korzystna. Samonądy nic
wychodzą poza opłotki gmin, wojewoda Z9,imuje się sprawami jemu przypisanymi, ale z wylącu
niem gmin. Ministerstwa sprawu·
ją nadzór nad jednostkami. dla
których są organami załotyciel
skimi. Każdy ma swój wycinek
spraw, katdy widzi oddzielnie
swojeinteresy.Nikt,natomiast,ze
swego obowi4zku nie działa na
rzecz kompleksowego rozwoju
województwa. Ten stan mott
mieć fatalneskutki dla przyszłości
regionu. w którym tyjemy.

• Kto, pUallllaałea,. .....,,. łub

Zllht

powłain
się twone.Jem
lołdowtj wbłł województwa?

Słowo
Brawo Senat!

ca-

- Uwatam.,te powinno to naleteć do obowi4f.k6w wojewody,
pod warunkiem, te rozszerzone
zostaną jego uprawnienia. Natomiast działalnością inspiratorsk.ą i
twóf'C"Lił powinny się zająć partie
polityczne istniejące na tym terenie. Zamiast spierać si~ o r6tne
kwestie ideologiczne, wyszukiwfli:. tematy ~pcze. mogą zająć
się sprawił podniesienia rangi województwa w kniju. Dlatego zadeklarowałem udział naszego stron·

w kształtowaniu profilu produkcyjnego.
• Przedei Pan. wie, te dziś tyiJI;o
nleUcmychstać aa rHłizadę takich
pn.ecldęwziętz włullyck fimdaszy.
Natotaiutpozysbnle: kredytu baakowep l skatki tece pozysba1a dla
l.awe~tyejl

W'fkOIIYW"UYc:b w 2-,

3-lelllłm

cyklu. q wręcz zablijcze.
-Zgadzam się z tymi stwierdze..
niami. Obowiązujący system kredytowy jest zdecydowanym hamulcem dla podejmowania działalności inwestycyjnej. Dlate&o
wlaśnie proponujemy zupełnie

inne rozwiązania.
•Jakie?
-Inwestor zawieraJ by umow~ z
bankiem. Przedsięwzięcie inwestycyjne byłoby początkowo finan·
sowaoe ze środków własnych
inwestora, na przykład do wysokości 30 proc. wartości kosztory·
sowej. Dalszy ciu finansowania
przejąłby bank, który stałby się
współwlaścicielem inwestycji. Fi·
nansowanie ze strooy banku trwałoby at. do zakończenia procesu
inwestycyjnego.
• Załoteala q llltere~
Proszę jeszcze powied:deć, w jaki
sposób następowaloby rozliczenie?
- Inwestycja jest zakończona.
Inwestor podejmuje działalność

znacz.kówpocztOwycb.składljącasic:z

24 znactków l bloku. Na znaczkach
pncd!IIA'Wiononastwu.j.-:e dJJCYpliny

Sukcesywnie; w uratalnym, wykupuje od
bantuje&o udziały,atdocalkowi
tegospłacenia banku. Cena wyku·
pu udziałów baniu (na przykład l
metrakwadratowego powierzchni
wybudowanego obiektu) powinna b)t zmienna poprzez zrewaloryzowanie wartolici i powiększona
o - na przykład - 20-procentowy
Z)'lk banku. Innym kryterium ustalania ceny wykupu mogłaby
kładzie

---·
być średnia płaca krąjowa.

- W'!IL'PCY zainteresowani. In·
westor - bo zaczyna byt obcilłta
ny kosztami spłaty banku wtedy,
gdyjut zarabia na siebie. Ponadto
czas spłaty bantu pokrywa się z
okresem ulg podatkowych, wyni~chzrozpocz:ęciadziałal
ności gospodarc:zej. Bank osiUa

zysk pozwalający na jego utrzy-

manie, oczywiście, znadwytq na
opłacenie oprocentowania depozytów. PozostBjący w banku depozyt ludności miałby zagwarantowany przyrost siły nabywczej
oszcz.ędności (np. 2 proc.}, cz.ego
niema dziś.
• A co się stule,plyblweslorale
będzie aaiał molliwołd

splacellia

banku, bo m.ft:StyQa llie wypaliła1
- W takiej sytuacji banł przej·
mie cały obiekt, sprzeda go w drodze przetargu i odbierze sobie ca·
ły dług. Ewentual~ nadwytkę:
mote uzyskać inwestor.

• CŻy ...... Pu, ....... boUI

.......,
q

piZJIOłowaae

do teco

~

- Prawo nie stoi na przeszkodzie do wprowadzenia tych zasad
Niezbędne
jest,
natomiast,
wzmocnienie słutb inwestycyjnych banłów dlaśledzenia procclJÓW inwestycyjnych. W początko
wym okresie banki potnebowalyby, poza depozytami ludności, finansowego wsparcia, na prz.ykJad,
z budtetu pałlstwa, czy funduszy
zagranicznych. To wszystko wymaga dopracowania. Od czegoś
musimy jednak zacząć, by wyjść z
zaklętego kręgu obezwładniającej

niemocy.
Dzlękv.ię

:a rozmowę

CEZARY GĄTQEWICZ
mynr8(7+1),biC104Cfwłrodkugupy

posi&d&numer9, 1 bicpcztn.ccinumer
64. W ten spol6b odc2ytat motna
8916141, a wi('Cdzia'J. OliiWy na P1&l:u
NiebiadskiegoSpokoju.Preypadct to

sportowe: tos:z.ytówkę, gimnastykę at·
t)'StJ'Clll.\ stoti do wodyi podnoszenie
dęt.arów. Na bloczłu przedstawiono
sześciu marato6czytów: troje z nich ma
na piersiach czytelne numery startmu,

1 kupcy

z.ttól')'(:bodCZ)'tltmotnaczarD4da~·

bloc:ztawzrosła4-kro!Oie.

ne,jmlodst.ejcbińaticjhistorii,miano

Na posioduniu 23 listopada br.
l.arąd ~u PZF w Kielcach pod-

gospodarczą.

•ItoJjaliekor.eytd.wlty t

ala?

CI:JotywleniCdziałalnalciopozycyjnej
-wtanaw;..j.sięfilatcliiciwEuropie.,
rob~

dobl')' iotcn:s, bo cena

J_NOWOŚCI

W ucbwałę o ~u, zaodoie ze

wicic datękr1vawej rozprawy z manifestantami na Pl&cu NiebiańJDcao Spokojuwdniu4czerwca 1989r. Odceytuj~

seriibożonuodzcniowcj~Narwegii.

statutem PZfl', tampanli spratrozdaw·

numeryilartOWeodlewejstronywidzi..

OtoreprodutQad116cbmacztówtqserii.

cro-wybortzejwtołachPZF.Rozpocz

nic się ona JS stycznia i trwX b(ldzic
do tS cu:nrta 1993. w tym okresie
koła PZF do~4 wyboru nowych
1llładz, ~4 program działanja na
DQW\tadenGię onz wyb~ deleptów

na walne zebranie sprawoz.dawcw-wyborcze otiwl, pncwicbiaac na pat.
dziemit. 1993 roku. z,odnie z ucbwat4
toła do 100 c:zlonków wybie,.• jcdneaodcleptanawalnezebraniewokr;gu.,
apozostałedodattowopojednymdelo

pdc,

(według

stanu

na

31.XII.I992 r.) na tatd4 nOW\
pnckrxu,i4ą

SI

dzieA
setkę

członków.

2. CIEKAWOSTKI
• 25 lipca br. ukuMa lif; w Cbmsticj
Republice Ludowej olimpijska seria

Czytelników

"Słowo

Rozmowa z EDWARDEM WÓJCJKIEM,
Rady Okręcowej Stronnietwa Demokralyc:l.lleco w Kielcach.

• Na ..,p s.Jmlh Somo......-

. . Wojew6dz:twa

STRONA7

..

• s•.Mitot4ijcsttcmatcmteaorocznej

Ludu• {311.1992) prze.
drukowało za .,Potityt.ą"' artykuł
pani Ewy Nowakowskiej pl ,. Upokorzenie i kpina• redałc;ja
opatrzyła go nadtytułem ,.senat
przeciwko samotnym matkom• .
Nadtytuł ten jest Wf.Ktkowo
nietrafny z co naJmniej dwóch powodów. Po pierwsze Senat nic
dyskryminltie samotnych matek,
po pro&tu niechce im przymać ula
podat.l:owyeh, a wi~ lepszy byłby
nadtytuł ,.Senat nie chce b)t dobroczyiaC4 samotnych matek'". Po

wychowywanie d.ziecl ." rodl:i·
nach niepcłnych. tadne rozqdne
paóstwo takich preferencji nie
ozyni
Ulp taka dyskryminowalaby
równie! ~ Dnęki niej
decyzja kobiety o rozbiciu
małteftstwa
byłaby
dla niej
łatwiejsza.

Reasumu;.c trzeba stwierdd,

te o ile państwo szanuje prywatne

drugie,jeśliktoł oiecbccspełni.ać

decy7je nie tylko kobiet. lecz w
osólc - obywateli, nie powinno
ich za to ani nagJadzć, ani tar.!:.
Oczywikie jd.c:li te decy7je Sil
zgodne z obowi4nU~ prawem.

czyichś zachcianek nic 2:naczy to,
te czyni to 2: wrogości. Na przyk·
ładjeteti kosiarz kosząc ł~ę łcina
równiet maki nie oznacza it jest
on generalnie przeciw kwiatkom.
Przystępując do polemiki z
przykrością muszę zauwatyć, te
pani Nowakowska w s:zlachetnym

P.S. Nie""""' s1o ~
mać od okazania rado6cł ze
zdań .Panowte c1 kolą. Jedno .."" chcą odbienlć zarobione pien~e, a drugą W81cazuR

porywiesercazupełniczapomnia·

la o celowoSci przyznawania ul&
podatkowych.

Otót,

państwo

ANDRZEJ TOioWIZEWIIIQ

na

mlłoslerdrle

gminy". Nic tak

nie raduje serca prawicowca, jak

takle

ełowa

w ustach

socłalilłY

ulgi podatkowe obywa·
tclom aby skłonić ich do podj~cia
lub zaniechania okrdlonych
działaó. W tym kontekście uiai
podatkowe dla matek samotnie

(W tym przypadku - socjallstłd).
Bo to przecież my ludzłe prawicy
twierdzimy, że państwo nie ma
prawa zabierać ludzJom ciężko

wycbowującychdzieci oznaczały·

zmamotrawfwszy

przyUJ~e

by, te nasze

państwo

preferuje

zapracowanych
rzucić

płeniQdzy,

obywatelom

aby

wl(lkszo6ć,
ochłapy.

Opinie Poglądy
Kontrowersje
Ustotwarty
W 1980 r. z chwilą podpisania
porozumień sierpniowych z ówczesną władzą, za potyczone pieniądze udałem się: do Gdańska,
aby podzi~kować osobiście w
imieniu świata pracy ze Starachowic Panu i innym stoczniowcom
za to co wywalczyliście swoją heroiczną walką dla polskiego świata
pracy. Mieliśmy Niezaletny Sa·
morządny Zwi4zeł Zawodowy co
było ewenementem w bloku komunistycznym. Def nadziei pokładaliludzie w tym związku, któ·
ry pótniej przyjął nazw~ NSZZ
"Solidarność'".

Na bazie ,.Solidarności• pow·
stal prętny ruch społeczny, który
obrał sobie za cel wyzwolenie oj·
czyzny z systemu totalitarnego. W
&rudniu 1981 wypowiedziano
nam wojnę i wieluz nasosadzono
wwię:zieniach i innycb ośrodkach
odosobnienia. Jednak .SOlidarność • pomimo delegalizacji dalej
istniała. Poniewat ludzie wierzyli
w jej sens istnienia. Nadszedł czas
ponownej legalizacji. Erektern
działań .Solidarności" było wygranie pierwszych wolnych wyborów do parlamentu w 1989 r. I od
tego okresu zaczyna się właściwie
nowy etap rozwojowy Naszej Oj.
czyzny. Z gospodarki nakazowo-rozdzielczej, sterowanej centralnie, zacz~łiśmy prze<:bodzić do
gospodarki wolnorynkowej. Za·
ct.ęły paliE jedno po drugim
przedsi~biomwa państwowe lub
jęSZC%C egzystują na traw~
bankructwa. Lawinowo zaczęła
ro~ liczba bezrobotnych. Gdy
w którymś mieście fuok:Giemowalo
lrilka czy kilb.ndcie zakładów
pracy i na skutek zmian systemowych spl.ljtowal jeden czy dwa, to
taki ałrodek pomimo jakichś tam
kłopotównadal egzystuje. Wtadomo jest całej Polsce i Panu PrnJ·
dentowi te!, te miasto Starachowice i przyległa okolica ·egzystowała i jeszcze weaetuje dzięki byłej F3bryce Samochodów Cięta
rowych,a obcenie jednoosobowej
spółce Skarbu Pa6stwa Zakłady

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

. Starachowickie .ST AR• S.A. która to spółka zatrudnia obecnie
znikoDl4i liczbę praeownikó• w
porównaniu z minionym okresem. Wzrosła natomiast ogromnie liczba bezrobotnych w mieś·
cle. Z powodu ogromnego zadłu .
tenia i braku pieni~ na zakup
materiałów do produkcji samochodów, na które jest dalć spore
zapotrzebowanie, rabryce grozi
być mote bankructwo i za.mtnię
cie zakładu, który jest tywicielem
tysi~ludzi.

Od 7 grudnia zwi!ł2łowcy
NSZZ .Solidarność• ze
rozpoczyn.ljąstrajk okupacyjny w
celu ratowania swego zakładu. Ich
główne postulaty to oddłutenie
zakładu i uzyskanie kredytu od
państwa w sumie 1.5 mld zł na za.
kup potneboycb mate.riałów do
produkcji .stara•. Jak do tej pory
nikt nie chce im pomóc pomimo
usilnychstarab izabieaów. Podejmujlł wi~ w obliczu zimy desperacki krok STRAJK.
Jako radny Rady Miejskiej bolej~ nad tymi lud:f:mi, którzy tak
uparciewa1ez~~o swój zaklad. Zda.}9 sobie doskonale spraw~ z realiów gospodart.j wolnorynkowej.
AJe w przypadku uwatunłowafl.
Starachowic
konieczn,
jest
przejściowy
interweoc;ion.izm
paóstwowy. Bez teso miasto
umrze. Pom6tcie nam odbić się
od dna. ZblibJ• się: święta Bote&o Narodzenia, a miasto żyje w
ogromnym napi~u i myłlico da·
lej. Wiem, te miał PanjutiJ&nałY
o dramatycznej sytuacji mojego
miasta i obiecał Pan pomoc,jak na
dzień dzisiejszy nic nie wiem o
t.adnej pomocy. Apel~ wię:c
publicmit do Pana, Panie Prezydencie, uczyó Pan co w Pa.na Oli>
cy, aby złag:odzE ~ napię1.4 atmosfe~Y, abyśmy my i nasze 4zicci
przetyli godnie i w miarę spokojnie łwi~ta Botego Narodzenia.

.stara•
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- 4 miJa tego roku podniesiono
podatek obrotowy od soków do 20
procent. obni:tylo to na5Z4 produkc;K o ponad 60 proc. - powiedział ,.5łowu" dyrektor pińczo.,..
Załladów Przemysłu Owo-

kich

co~Warzywnego,lł;rslaN

lat-

_....- Wytonystanie automa·
tyc:a::nej linii produkcyjnej spadło
o30-40proc.
Pińczowstie zakłady produhtił w tej chwili 120 tysi~ litrów
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W komunikacie o tym wydattcniu czytamy jeszcze, te werdykt w sprawie Bartotittskie&o
,.skompromitował• llr6:!ów prawa a lUte iolc;jatora lc&O procesu
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biorstwem ,.Dom~ pro~
nujemy czytelnitom konkurs do-
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........ ....._ STAIOf<li5IIOO

tycący ~omośe:i ~et ak·
tualnie Ulłjdującycb si~ w ksi~

Wyllan:Zy prawidłowo odpona podane nit.ej trzy py-

-·
_,_ __ ---

MlkrofondlaWSZ)'ItldcłiiA!rakcje

...... . _ _......
Proezt~Dehowaćl przeke-

...

..
- ..........-..,..o~ ....
..... ..,..PIW1

tania, wypcłnE kupon tonkursowy i przesłać so pod adresem reda.t.:Qi.,51ewaiMII"(l.S-5llllelc:e 15,
,.at. 47, l

..,.aWJddwo,

które opa bllkonlo pcnrłdt HerWollb ,.Bu.at IUI okręde"1
3) Jaki ~l DOlliiobli powlełf
enł;Jcma, Dąilua w rob 1957

..........,.
IB:UII

• . Pnzeat.

.... .,."..., obnbilrkl l

~..,. Cąa.w.,clr.J-U I U-IT, w

*·

...-.x-.

.-..-....-),by~
udziałwl010waniu rl8,1r6d: ldnk-

------

. . . 114 u.aop.a;

ABC
_
_, __
I)J..
Wo111;2).~Jr",3)

Men& (Kielce, ul. Wiosenna), Wlell:aw UU.... (Kielce, ut
Wojewódzka), Sz;ymoa IaUta

O)'D

____

l) Jak uzywa dę

{IGelce, ul. Paooramic:zna). Po od·
biór nagród prosimy zgłaszać si~
w redakcji ,.słowa Ludu•, Kielce,
ul. Targowa 18, V p.., pokój działu
spon.owego.

AtePiic 1104ipseado.U.. PulluRe "qe!

KUPON KONXURSU KSIĄŻKOWEGO
1) .... ··-···-··-···---·······--- ·-- --···-----··---------·-···-·
2) -·-·-······-······ ·············--··············- -- ------·--·-····--··--··3) - ·-·-··----·····-·-·····---------------------------
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u~

czlonkćw kłubu

ocl)fddllllt11grudnla92r. ~k)

gamiacb . Domu ~· na tcrc·
nie województw kielcekiego i radomskieao.
wiedzieć

tPO!kanle

ogoctz.18.

...

w.- TI!Wi

-

AD Klubu Centrum Bb1laeu

rm)mle lnłormule. bł I'IIJbllmze regu-

latninoM

Termin nadsyłania wypołnionycb
kuponów upływa po tyaodniu od
daty dzisiejszego konkursu.
l ) Ile jat aulorui dwaiO.owt,J

Razem z kieleckim przcdsio-

wtadi. łfodr i Jitlklwaodi. J-11JO, w lliedU:k

0,.) FoL D. Gacek

zadeklarowali

Ml1lltiM STAIOtmir.Go lftiiNlC.

.TadJQt ...._.~. e:ą..
·~aw.lti l ...., . . . .,.l5 ....

apedt" oferowuy w 4 uaabcla..

Bartosilisld

Konkurs

•

~Z)":. ptaat1u1 jest
ser .,boa
S~- ł!Jły aąnwdę dolne..

,.nieozłomno6ć w waJce i trosce o
przyarloić Polski oraz &Odne ty-

SUCIIIDNIÓW

NAGLOWICE

FOCMI" CMiwle4Dio kllbset -'b.

~ poJU..~ społr6d 5 praealowuydl ptuk6w desą~
dę ser ,.tu:u" zdo~d611 PRfllniiW. Str,- te 111 prodakowane u PoIDODilt l -,ollklep aleb l i wyk~ recephu Z 0aaH f Szweql
Niestd,-.qoaeo ot. 10 proc.llroł:aeo4nykl}dl fl6łttc:llser6iw. N-JtlrDf:.

Kielecc:ylide~partii ~li

do~ - li6. - RRCtt.,Ll5, J.Il

łllll.lliJłJ)WOU.I.MIIOWAUJA•

bafet &r.y

S. Bartosi.6skiemu dyplomy uznania u,.oleskazite!n4 postawę~ obywatelsq - godną prawdziwego
Polab - patrioty" (•..) oraz

IJNO .......• • .[..ca!Dpl~~

.,...,pocza6ftlrXIXIXXw.l ~

W łJObM,e w Delu: T..,...,.. .,Lo4hrlk" J1Q 111. Staalca wllelc:ack
się ptbzl ,..,.c:m~~llepstadaatńw WJPrMakOWU1c:llw Polscez

t6J1
.,.._._ledmolooJLW....,.budooodda"LbHlaalll

WL

SĘD11SZÓW

c:odrla!lde •J.9 - 16, w~~

Polsko-szwedzkie sery

prz.edstaw:iclelc kieleckiej reprezentacji Partii .)C" podczas spotkania z mieszkańcami W~badło

IAl1MIERZA WIELIA

NOrww.-ńtl-&~ - l;:lJ'IIIIID

spłacenie dłutu·

ma nowych obrołlców.•Daleko
pomoe mcrytOI)'CZI14 w

OMO.llddl"-liec:ąlule.

UWA lADWAHA (OMIW

wa dla przedsiębiorstWa decyzja,
którojld: dził pnyaotowało si~ do
zimowej produkcj~ w mapzyaach 111 zabezpieczono surowceJYI'OPY owocowe, tartonowe opakowania. Na zakupienie ich, zakład zac:i.un.4ł W)'IOko oprocentowane trodyty. Tylkospnedatgotowych artykułów urnotliwiłaby

id.\ą

IJMO......--~

lWA~ DL MlECZYS-

,._

s:zy cen~ o około l Oproc. - 1.-ld

trzymana -twierdzi dyr. Karmiftski. Nie ~o to, oczywiście, łat

Skazany werdyktem s.tu Rejonowego w Piflczowie za ob~
prezydenta RP mieszkaniec w~

..m. i~~
ł'IŃCl.ÓW

NOWASLUPIA

____
·-Id-·--

- Jeteli produtqa ~e
nieoplacaJna, to ZIO(Inio z prawazakłady w Pińczowie
~ musiały prze~ robienie
soków,linia zostanie po prostu za.

mi rynku.

Bartosińskiego

c:ea..iłwaodl.l1·11, w

liNO,.Idlb"-~

dziennie soków owocowych,
opattych przede wszystkim na surowach krajowych - cw:nej ~
neczce, jabłkach, riniach. Rynek zainteresowany tetjest soka·
mi przygotowanymi z syropów
owoców egzotycznych i cytrusOwych. Wszystkie napoje robione
III bez kollletwantów, opiert,Mc
si~ na nowej ~bnologii produkcji. Utrowe opakowanic bardzo
zdroweco Jaku z czarnej porzeczki kosztuje obecnie w burcie 11
tys. zł, pomaraó.aoweso- 10 tys.
Nowypodatek obrotowy podwyt-

mm...,.

dekoruje

cbadłowa Stanisław

Ml!l.llJIIIII.OIIAJIAI.f.C0- ....,11.
. . . . . . . CQDE.::odrx.ir.Cipf6a,am.
dzilltbwtlflldz.f..l7.

.-r.ear-

NUMER 287

Ministerstwo podniosło podatek obrotowy
od spnedaży soków owocowych

:=:-:=:k
. --..
i~;. :=·

:=:·.;.

KIELECKIE

nazwisko:·--····-·--··-·-·----·----·-----·-

~i
Adres: ···-·---···------·--·····----·---·-··- ----·- - - --

-

·---- --···--·····-·- ·-··········--·---·- Telefon: - - ---

SŁOWO

N UMBR 287

Z regionu

KIELECKIE

STRONA 9

Z regionu

Z regionu

pałac?
s-wa..,...__.
Labc:zr
.............. l'llllrD1WielowieJ*IdL<W........

Komu

Spolldr.leblla Niewidomych~ w

~

(Jadu Woddoln) ...... ..,.".

w

IIIeipprnlwjeoljeco......,..wWddelmi,JIIIIIboby ... wlęt

..........w. .... Dle- ~- .......... ,.,.,..._ .. 1611111lon16w złatyda.

Cen-

Ponicwat lwia ~ środków
na remoni bpitalny pocbodzila z

Zwiozku
Sp6łdzicłai Nicwidomycb, z cza.

fimdwou

tcm pGIIalloWiooo, te po1ł'lllJUe.
tuc:enb'Umrcblbilitleyjno-~

~dla-inwati

Me1i <mi prz.obywiĆ
w Lubczy na dwu- lub trzytnod·
aiowycb. turoUliCli ~
dlłwwzrotu.

nu:wrotu.
RemontuJ4c

pałac,

kierownik
budowy Ja..~Uw~Kzadbał o litO....... iDfiutruktutę. Obok .....
cu w y b u - oczym::zabUo
i prz)'lotowano plany
wzniesienil ośrodka zdrowia.

łcietów

--liooieopoclal
mole podstawowe;-buen. WIZ)"'lkozmyśł4ope~Qjo.
nariuszacb oirodka, ale nie ulep
wąrpliwołd,te skorzystała na tym
wieś. Do oczyszczalni. która ju1
pracuje., pociłpono m.in. tutej·
IIZ4 fdi9 michałowickiej lladniny
koni. Ohodek zdrowia jest ju1 w
stanieanowym.
W 1989 r. zmienił się ustrój i
zlikwidowano Centralny Zwi4zek
Sp6tdzicJni Niewidomych. Po-

tc:m. poniewat nie było zbytu na
artytuty wy~Wanane przez inwalidów, ~ zamybć spółdzjel
nic. ~ wprawdzie ocalał,
llcttzobabyto-utNdDicnie. Mimo 10 tp6łdziełnia z.
trudem wabia na nroje utrzylnli-

me.~--
lo~owypaedaty~ i
masen.lów budowlanych
lubect.im ołrodku.

w

Mimo me dotoóczoaeao remontu pałac 'WJII4da impoau,kco. Zacbowaoo jego dawny charakter, dach przykryto~
b~ Mot:na tu z. powodzeniem
unodzEiubusowy boleJ dla 6080 osób. Jest mic:jloe na rea.aurację:, kawiamio., q
do ćwicl;có.

czuem w lp()łdzielni brakuje pi&-

Wol<olo~ - · Cót, kiedynie ma chetnYcb nakupoo,aza
ro~te roboty płaci! trzeba.
.~ zalep m.in. Praoow·
niom Ko01Crwaą;i: Zabytków w
Sandomief%ll z z.apłat4 za futryny
olrienne.Napocz.etd:fuauPKZzabrały .maszyny ltołarslrie. Tym-

dostać ~ do kielectietO wojewo.

~

nawet na penJje dla pnt.·

cowników.

s~ się: więc

łubecticjbudowycosię

z.

daz.nwe..

riałów i środków trwałych. ,.Pro~rac:iun41 tet kredytpod u.

taw pałacu.

Kierown:U: Jatwiec próbowill
dy,tobyopytaćczy-.,.

nie pokusiłoby R~ o odkupienie
obiektu. w ICtmariacic: powjodziano mu. te takich interesantów
jak on jest wielu. a pien~ na
ta.k.ie zbytki nie ma.

LIDIA ZAWISTOWSIIA

Z poc2Jłltu próbowano maletć
jakiegol .,..,..,., do Lubczy za•
pruuno tU:U kontrabenłÓw za.
&mW;z.nycb. Wsz.yscy rezypowali, kiedy okazywało si~. te a,ie
uregulowano prawnie stosu..o.tów
własności. Dopiero w czerwcu
bietącego

Spotkanie
krwiodawców

Stanld!owice

Upominki
dla sprawnych

roku ,.Promet• odkupił

od gimny na raty skomunalizowa·
nemienie za S40 mln zł. Za podstaw~ wyliczenia przyj~ to wa.rto6ć
obiektu w momencie wejścia na
budo~. Wedługobowi4zującycb
kupującym obiekt za.

przepi96w

bytkawy ponadto przysługiwała
witka w wysokości 50 proc. War·
toAć obiektu rzeczoznawcy wycenili na 16 mld zł.

c:.r...-....~-..---

_.., ___ __...
_____
--------

Ostrożni Duńczycy

---IL
___ _
--...---·
-v.w.v.m-•-..-

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

..U..I~.......,c:IL

nie załotonych kwot zystu jego
budowa nie mate si~ rozpDCZ4Ć. Nie~ wskazane sz.cr.eaółowe infomw:je o naszej iniqatywie -

IB ........... ...._.,._

zaszkodzi\.
- TnnJą prace pnyaotowaw-

- W - a l L V.

czenadrealiz.lcjąpnedsi~
- infomnUe naczelnik Wydziału
Inicjatyw Oolpodarczych U~u

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

,..........,1 ..........
Do ko6ca lutqo piZ)'IZieao ro--

tu,joł-wiccdyrettodk

my.--~

-~obli=rua
opłacałnoki

Wladu. Bez. wyrat.

Radoszyce

pocltre&JawiccdyrettorPawlon-

ta. - W przetwórstwie owooów
istnieje duta konkurencja iju1 we
~ elapic mostobynam to

Kolejka
przed pocztą

Miasta, a - Sle6uz.- Nie motemy-powiedzieć,=f
zakład bę:d.zie przetwattał wiśnie,

porzcczlri czy jabłka. Nie do ko6ca
potwierdzo04 informac.i4 nic
chcemy wpływać na decy7Je plan-

-dotyczo<oz.uadtatorbw.Nadalprowadzimyn~

i tworzenia p~biontwa..(•)

Starachowice

PCK- dzieciom
2'.afZ4dRejonowyPCKwStara·
chowieach od wielu lat z.aanptowany jest w niesienie pomocy
dzieciom, wywodzącym si~ z.
biednych rodzin. Wraz ze wzrostem ich liczby minie skala
potrzeb. Aby je chociat w czę:ści
zaspoko~ powi~~ si~ nakła

· dy.
Jedną z. form pomocy jest fundowanie niektórym dzieciOill w
wieku szkolnym posiłków. We
wrześniu ZR PCK. wyasygnował
natenccl8mbu:t, wpażdziemitu
-9) mło z:ł, w liltopadr.ie- 11,9
mln zł. W puclniu kwota nie po-

~

S.Stadc..

Sd:..,.

~.

SłancHwlc:ac::k.. taUt

w Aduwt-

.... - . ...... l w -

Niezaletnie od teJO swachowicki PCK rodt.iela też Vriród
dzieci i dorosłych odziet ufywa·
ną. otnyrnywane 2 datów zaara-

nicz.nychartylrułytywnościowe,a
nawet środki higieny, jak mydło l

proszek do prania..
Ą zjakich f. ródel pozyskuje pieniądze na dotywianie? Głównie

Oficer dytumy Komendy Wo-

:_~~~-~=
informuje:

6;::~nt.blt~~~w

ki e = Jłatem 126p• nlijecbal na

~~o~~~~~
doznali obrateil Ciała, a lrieru.J4cy

- . -·- http://sbc.wbp.kielce.pl/

winna

....

....

l;rzUWla.

b)'ć mnicjtza.

H t'

z-

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

ze sprzedaży cqie:lek, kwest
ulicznych, dokonywanych przez
staracbowiczan wpłat, a pnede
wseydim

z. Funduszu

Dora:f:nej

Zarz4Cfu

PCK.

Pornocy

Głównqo

(. .)

odjecbał 2

miejsca zdarzenia.
·W-pnyullley-

monla 6 b~.J..·o godz. 2l.JO Zyg·
muntZ.(latw)napadłznotemna

~G.,

której

lkradł

retlamów·

to z dotumentami i pieniędzmi.

• W Mk:lpillde (&m. Pietoszów)S bm., oaodz. 21.25wpobli·
tu drosi znałtriono pobitq;o
m~~ o nie ustalonych per·

~=:rs,s~:~=

kiem poliqi w Piekosz.owie.
• w Ilelcada przy ul. Pollow)c..
kiej S bm. o &odz. 19 prznodni
przechodnie zatrzymali w bez·
polrednim połci&u Mieczylława

K.. który

us:r.kodz.ił

samochód

.volklwqen solf", oałef.4cy do

GneaorzaG.
(JII)

-.....--·
___
__
____
____
---
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MAGNETOWIDY

ODTWARZACZE

RADIOIIAGtETOFO
SONY-PANASONIC-AIWA
ANLUX-SHARP ,...,

-

"'

.'

'

7fl.fl00 , ,
".~.<-~~·~.t'"'"_.~,-..

;.,

~v~~
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ELEKTRONIKI

iiNPORMATYKI

KJEL.CE, ul.llornaazowl.ka 106,181.: 420-01 do 05
v.P'RASZN6'f w godz. eoo- 1100, sobota eoo- ,,oo

,"_

l \ ' 1"()\ l!

ZAKŁAD

~l...':::ll.JU'\..J

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

llloloo,ol.a....W,oot-.

rr .r.

NUMI!R 287

""!'"*:tli,.
~: ~

~v:~~.."-

~o lcylactl

ruc:homo6cf

_ _ ....._ 5 1 - d o _ _ _

_____
-------___,GARDA._... ___

- - - - - -... moMcY-

22JOLI2r. o godz. 11 wKWc8c:ll przy uHcrT~ .. ..,..

EtEK'fROMtS S.A.

- -· iypA21F,non;.-Oil'l,roi<--11110cegodoPii 1 'at l ..... tturtow.go SkupuArtykul6wAf»>o-

.._......._T__.__..,_

HURTOWNIA KIELCE
UL ZAKŁADOWA 1, NIEWACHLOw,
TELlFAX 66 4042

-

.._

13.400.000-. Wdumw..,..ako6cl10 proc. ulllzciD .........

--..,.",

.....................
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,.,...........,.
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--~•-•s•~

I I,.-UIZ8-3J-c:..t*l,

~-lllldl•262..
14 -!Wpiw
DDecb,

.,....i ......

llłbwieero!Mtae

Kielce,
tel.31-3l-50

.................o-

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

14-1'---Al.a~

łiiiPiecb .. ~

--·--,.........,~

IJ-16-~0..

~sro. ~

___...,._,. --.-..··
.--~~~
~

Op-loA:IDiillb'lle,Z**IIIl

.....,..,651,Ja6wa.....,.
•467,J---.Ja6w,

1.5- 11-IW-.uuł:.dl u 66,

-10/-----ZII- .",,."....,

l

atXMnilrdW~

PĄLARNIA

PACZKARNIA

KAWY

:l..omtd GilliDy w Mooawky ogłasza konkurs ofert 1111
wykoaaDle projektu ledmi<ZIIOIO budowy lwWizou;il
saaltam~ l oc:zy!IZC1llbd śdekóww Mooawlcy.lnformac:ie doly~ pnedmlotu l W1111111ków pnelugu uzyslw! moma w Utzędzle GilliDy w Mooawicy, teL

z"""'

114-692. Plseameoferty
stwbotnolezy" leominie 30 dDI od daty ubzaDia się Olłoszeala. a_.,.._
nie ofert DOSIQI wdQu 14 dDI od daty Zllkollaeala Ido
........... OwyDibdlkonkursnore....dpowlodomleDi ......_ pisemnie. :l..omtd Gminy - . _ sobie
poawo ""oiJociDep wylleru ofereutów bltdt odsqpleala
od wybora bez pocimda przy<ZfDJ.
"M
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18-D-Ahillna,
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SLOWO

N UMBR 287

REKLAMĄ

Z

DYREKTOR
POOSTAWOWEJ

---

SZKOŁY

WPOTOKU
21-128Polok,.gmN.,...

-

8.510.000 zł.

Przetarg

odbfdzłe

alt 18

r. o godz. 10
w Szkole Podsla'MJ'Mif w Po-

lol<u.
Wttdlum w

proc. ceny

'l(y80ko6cł

wywoła"M:Zej

10
ne-

ietY wpłacić w kasie GZEASz..
wSzydłowlenaJp02nlejwdnłu

przetargu do godz. 9.
Ogltdztn polazdu mo2na
dokonać wdni robocze przed
przetargiem do godz. 14 na
plapuazkolnym.
W ~ku nledołłda
do skutku ple:rwszeQo przetargu 11 przetarg odbędzje alt
tegoaamegodn1aogodz.12.

DO KOŃCA ROKU

IIII
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..,...,.,..,J
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W ..... U11.1Wlr. ....,.
.,_..,7511'0"_ w~ z•nebldł.
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....... ,.,4,td.4JJ-M.
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l

po#flcfiiit:

..,_ fJ'ZfiiWOIY fill/wYIDei1**1.
zrlrowa,smac:zne:
- dblmy od 4700 zł,
-1011( og6lti, ""...", " " _ " . ,....,.., ~

- "."".".,. .. ~ polliiidla /Inne
-wfna:
drlnl(' (ł*leJ- 14 ptOC.- 8000 zł,
• ... dtlnl<" t - l r6IDwe} -12 ptoe.- UOOzl,
.,lroney drlnl(' 13 ptOC. - 11500 zł
,.lrufdoooln"13 ptOC. -111100 zł
-l inne

·"'*'

"""'

OPEL CORSA - 124 mln.
OPEL AS11łA SEDAN

__ ___

.OMKrAR" Sp. z o..o. w T8n10111e

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

grudnia 1992

SAMOCHODY OPEL
WOLNEODCLA

Zlllftdy~~~

.,._.,. ...typD-60,

STRONA li

Krakowskie Zakłady Zielarskie "HERBAPOL"
ogłaszają nleogranicmny przelarg pls.nny na sprzadaż
linii technologicznej do produkcji olejk6w Mwycz:nych,
składłqącej się z dwóch kolłów parowych typu SR-1 ~
(rok bud. 1978, 1984), po remoncie,
oraz dwóch apara1ów do destylacji olejków typu EAA-8,
rok bud. 1982, z przynależnym wyposażeniem.
Powyższe urządzenła można oglądać

ChłopskJch

w KZZ ..HERBAPOL"' Oddz.

World Pol sp. z o.o.
Kielce, al. RobotaleD 10, tel.31-10-05
poslllbde kadydata u staacnrbb DYREI.TORA

ul, Batalionów

KOMPUTEROWY

W)'miii.Dia:
- wytszlałc:enie wytsze ekonomicme. handlowe lub techniczne w
branty odzietowq,
.. - ma,iOtn<B!j~t.a zacbodnieco (an&iełsti, niemiecki, francuat.i)

~ P:::e C:~!:~ii.xn. br. pod ww. adresem.

0

PORTRET

n-

w3 minuty

............. Haoolbcll, .............. l ..........
.,PUCHA"IB".

W..,.W.O. ttóny
.czalllic:zyli

Kierownik Urzędu Rejonowego w Jędrzejowie

·~·

ogłasza konkurs
na wyłonienie kandydata na stanowisko

- - .-ęia i ojca

HENRYKA

---·--·

Plńclów,

52.

Oferty w zamkniętych kopertach z napl&em .Przetarg•, nalely składać w sekretariacle
KZZ.HERBAPOL"' KrakOw, ul. Chałupnika 14,w tennlnłe 14 dni od daty ukazania sł9 ogłoszenia .
Otwarcłe kopert nastąpi 15 dnia od daty ogtoszenła.
Zastrzega się prawo wybOru oferenta i uniewablianie przetargu bez obowiązku podania
przyczyn.
BUtszych szczegółów technicznych udzkl1a dział techniczny KZZ .,HERBAPOL"' Kraków,
telefon 11-79-02.

KIEROWNIKA

KUBlECA

Rejonowego BiDllll'nlcy w Jędrzejowie.

Dom Pomocy SpoNc:miJ. Zg6nku Dtrudnl:

- Inspektora da. bhp l p. poi. z yprawnienlamll Pf'8ktyluij

.a. lntonNe:fo moinil uzy.ut pod N". łiNfonu 66-lS-75,

66-75-52 lub • Dorra. PbmDc:y

~ •

~ N"

sa,

...__l()gó-.MARLENA"
Llkwldltor

Klolce,

·-1

u l w o . - 147 (-.NON STOP IWIKET")
zapraiD

"""'

"""

11

grudnł8

o godz. 12

Kandydaci winni posiadać:
- wykształcenie wyższe udokumentowane
odpisem dyplomu,
- (preferowany) wiek do 45 lat,
- drświadczenie w kierowaniu zespołem

udokumentowane opiniami o pracy,
K..a.

TERESIE
PAWLONKA

- majomość zagadnień bezrobocia i obowią
w tym zakresie przepisów,
-bardzo d obi)' stan zdrowia udokumentowany
zaświadczeniem lekarskim.
zujących

no..".-t--wtym'
----·7

- illdy chłodnica l zarnraiartd
- w.gl elektroniczne
- azaty chlodnłcze

do-

-kiosk wypołyc:alnllcaMt- łl '-mln- 7 mln złotych
(chlk).
~ -rto6ć wszyatldch lldaldnłk6w "'~Mtkowych po
wycenie przez rzeczozrwwct- 251.502.100 zł.

OJCA .

z----·--·--

- rnnzyna

Zo--...-....nleodlnfonMcjll pod nr. teL 31-01~.

Skład

.

-·

'''"''

.

reklam . .,Exbud 13 B1uro Reklam_.Słowa Ludu , teł. 448-58, Kielce. ul~ Targowa 18.

: . ... ....,.

Pisemne oferty z wymaganymi wytej dokumentami wraz z ankietą osobową,JXXlaniem i tyciorysem
należy skladać w sekretariacie Urzędu Rejonowego
w Jędnejowie, uL li Ustopada 83, pok. nr 10, I piętro
w terminie do 14.XU.l992 r.
Blitsze infoi'IIll!Gie motna uzyslolć pod nr. telefonu

637-4llub 637-42

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszc:zonych ogłoszeń.
...
.::. ,,

......

http://sbc.wbp.kielce.pl/
1!1 ~ • ;t.:_ ~.. .
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",''łłDD:X"

REKLAMĄ

s.. z ....

~......WI .......... "'80W~~~-~ul~11,N

Toi.DJ-IIw.llloU6-II-U

,__.....t._k.p.c.~do~~te1CJCłt.l2otoddllle11ocltlfddol ... dn9__,.~

Ofenje:

1)~~·A[hłiANNtiUW11a,rokprod.1110.nrłlłlr.1S271,-.,_.._:4.200.000.

Ncnroczeue IM*rJda liiicliowe z
illllldly ~ .... 0,5--

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

lałierłw-: ~dl .............

__

2)---..-JW-200"1Wrej.KEOaoo.,rclkprod.1 . . . 1W ...... I4M2.1W_.....Sł101a,-~

:ll ............ ..........,..,_.,_.._ł.IOO.OOOlll
4J~~01153,M-'d.UOI,"*prod.1117,_..,..._1.500.000Jil
lł.....r......"_..02'12S1,nr....._U05,"*prod.1ti7,-.,_.._1.500..000Jil
lł...a.-td

....... 1004l'V,N"tur.111041,nr....._S-143ł,n*II"Qd.1111,_..,...._10.000..000Jil

,.......,.. • ._....z.w.d6w"_.,.......,.R*O"•IIwib*'-

, . _ _ , . . . . . 8-14.

''?' ........ ...., . . ,..,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~tall..a

.........,_,..__........_,
wllllelc:.dW........M

46Z ... d .. - . aL Ollopob 20.
l ) - - . . - pow.l43 m kw.- spnedUz ~- <:e1111 orywG!awcza
7119-d-j.w.
3) _ _ _

pow.Z34mkw.-spneddz~--~

4151111ad-j.w.
4 ) - - ZBM- 3 pow.162m kw. w Klelaoch, Slwt,yKu l Oslnn•m Sw.._..,__301111Dd
S)zopleczo- (9 - w ) w Klelcodll Jędnejowle,c:emywywolawcze90 mln
d
6) Zllfleae- f i - w ) w ~Kua, ceaa wywolawcza70 mln d
7)....,..._....._(5-w)wOstrowc:aS~ ..... wyw.SOmlnd.

r-.

Mbęllde się 17 ...,...1992 r. o pdz. 10 w łwledlq Zespola lloz w Jllaloaonle,
111. Ollopob 20.
~w/w ....... -~w~ldaltlbllzaqi.W-.w..,...kośd
to-.._..,.........llllletT~w-pnodllębionlwadepdz.9wdlllapae

-

llrpw-.ll'

h','l-wllelaodl,ai.W-44~

:l-.pllę--Jab- .......... c:zęłdlabcaloM!be:zpodaala

---..-.

P.P.~.~

w--Św.... ~27,td.521-811biOZW

c::e-..,.....8 . . 11

10,wałedzłbieQMiep.

prN..I914,

Sprzedawaae ~m.in.:

_"" ..

l...,.,........b..,.(-le,

3)..-udęluo.,."-3W200"(........,.a.lo...,.),

rot ,M. 1981, ceu.,...otawcza 30mlazł
4 ) . _ ......... _S601",nll<pMim,
Cf!IIIIW)'1f01..30 ... d

l '

_...,lip~

2) komputer llJuy IBM AT

0)--.. -·-

3) ncl towarowe SOO q

S)~OIOkwy.,poloaa.tSOOcaro•,,.~~;pnHLI991,

_k_ . . .

lafOI'IIIUJI o to'nrada

50- zł

ceu ..,-.ol.l,I..Ja :d (po

201)_ ...._.,...,...

... _ ... _.Sp......

2 ) _ . .........,."-28", ... pnł..l914,
(:eM.,......lO ... :d

ctU wyweł.

_

Syadyk P.W. ELMA L.t.cL w
ąadlokl (llł. Arail Cr.enro•d

_..,7...._......
...........
.....

_.......,..,......_,_dęjld:

n-.-.-·....

IUiępt

....
pod .... lei. 553-22 ..

pdz.l6-21

ceałe złoma).

Pa:etara: o6ę4:de tlę l2.XU2 r. (wtoz:ek) rMz. lO

w łwkUkJ zakWowej.
W/w,."_.,......_ sprzeUae wlł:aa.łe teclutlcmymjU:
•dlthl pr:zetup.
w..a.. • WJSOkokllO pn~C. ce111 .,.,..olawczej aald;,. wplsdt do

tu
2619111

btypneUięblonlwawUia,...._olopdz.9.30.

t.
l.

"Polo~te:zlSOO"

wen.. W.

3. AaiDMI.Jelcz 043"
4.
t..m...-.:tsu-6
S.
ban.w -...od. tsH-6
6.
baw ...U. R-061
7.
tanwiiii!Od.ADK-70
8. tar.w-...odl.ADI-70
9. tar.w lł&IBOj. LEOł
10. PoOełallr; P-183
u. loputaK-606
U. Kopub-sf'ydL E02621
13. S,,U..UDT-75
14. Spydwb DT-75
15. Me«opo•paałutowa
16. Moto,...,. szlutowa

_.._.aleladdol_..., .... s:zo.al

Zulneouorseble....,.olo-alapnetup .... _ . . .

-..

SYNA
_I_Gooa~J_
",

-Uohlo·-----

aleopulc:loayu:
I) .......C-3W'
l
) _ ._
..._
l) _
..,P.IL7

at.l
at.l
at.l

4).._......,...... _ .

.... .

S)-

6).._........

.... .
....
.

"1)-a)-M:-5

.... .
at.l

______
_
___
_
')-PZ-5
11)_1__

.... .
.... .

--Dęii.XL9lw-SURw._

.......
,.
w....
,.....,

-o-10--1

-epG:iaktt,n.etara-D

Lp.

...- 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .Jwłro66wl

1)8MIOCh6cl "..-!'

.... 2

2) ..
3)..
4Jcll!tlnlk

.... 1
at..1
.... 1

5) ..

"łllrplin"

..-o"

"c-380"
"c-385"

.... 1

8)"
"LKT-80"
7) przyc:apy
1 . . . - . . . . . . . - ... 18.XJL82
aOwłJIII....,...dnluogodL11
"r«•ł
Pll\czl6ow, ul.

at..1

.... 7

o.-, 8,

w-...ble

.aoea .... 23, w. 722-11 •
l Pnvott""'-clo-wlnnl wpł-w
"--elltdłtłnlctwaWIIdlumw..,...._

------- -·

10-.-W7WOI-wdnlu-

clo.-,e.

....... -~-...--
... ....~~~~-----""

weledalblelładlalnlctwa.

._...lubwceło6cl_..,.,.".......,.....

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

Nedla.. tlctwonleponoeladpc 1Fibd..no6ola._"
uliryte . . . . - .
"""

Nr JejJewlcl.

17.~rolejcnry

18. W6zell trusp. WNB
19. W6zell trulp. WON
lO.Wńektnaup.WDN

21.W6zektrusp.WDN
22. Zbłonllllu cata~l z-25

...

wWJIIWdll .... cay~~Mtfątldl!w .... . . . . .

~ontwo BMonktn Pm.mflloweae ,.lPBP- BICI• SA ZUWT'rwpocto~, lldct., llL
Qł.,u.łd71._.1JłldUIDłeDcnaiCUB111ąntlłdJiwirtdk6w~:

Nazwa 1typ
,.Poło•e:z 1500*

OJCA

~

......,_..-*-~·*""~·GN~ul-~117w81wb*-lfMIIMMII-

I)----.40S•kw.-spneddz~--wywola-

(l

NUMER 287

-OUCYTAC.II

llldoe., ... ~ . .

Pi

Z

KIG-419Z
IUH-735G
DH-U3B
743-16
743-45
743-73
743-88
743-89

642-61
743-94
~82

580-71
~113

580-126
441-1
441-2
630-3
768-98
761-106
768-107
768-122
at. 16

BillliiDiw

Roll prod..

Ceu .,...oaawcu

t989r

50 IDłl. d

1989
tm
1968
19'75
1917

SOiłlllld.

1981

1931
1968
1981
1m
tm
1980
1985
1989
1989
1985
1987
1987
1989

1S mlD. d.
IS.Iul.
l4 mln d.
30 mlD d.
.JOmlad.
.JOałDd.
25 lllła d.

-

50 mhul.
so ..hul.
50 mhuł.
llmbul.
2llllła d.
5aWul.
S mbl :d.
4mlad.
4 mbro d.
7 mb1 d.
711l1Dd.
7ałalł.

po 6 lllhl d.

Pnct:lrJodtędDclie: 16.XJ.ł.9lr.o)Odz.9wPriclliq'zakładu.Oglpdzioysp~ ISXIL92r.wJ(Idz.9-13.
Wadium w W)'S.10 proc. ceny wywota'II'CZCj nalctywpłlcit wkasie tt1ładu do ISXIL do &odz.l. Sp~ nic upłyrmiony wl
prz.cłlrfU wdmic udbalw pnctarxu .. t)'m samym dniu poobniton)'Ch c:enacb wywoławaytb:. Odbiór sprz;-tD ..,,

n

stanu na dzień prztWpl. laiład nic ponosi odpowicdzialno6ci u wady ukryte oru zutrup sobie prawo unientnicnil
przcWJUbtlpodaniapnycz)'IL

*"•

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

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

SPRZEDAZ

53-22-68.

~-=-=.ł=
31~1"...-z blumnr~

oe,~-~~
MONTAl~ 32-27-89. 24363/g

ce.='f~~

chvll.~~- -=---~
8ZVl.DV,,...,."..IOiłc&, .....2i=Oi
25711/g

-=~~~':f
~=o..~~

=~~~~

~~~~

łT~pr. dcndZlWo. lnCif'Dl.~li

~~Killoe,~

LOKALE

,,~NJZJQ.......,.M\.t~

5F'RZEI:IAM~ti.500.
po ,..
21121/v

łlt.530-23

·~~

-

1/8

-·
-·

-~-Gri'
.TFWWfTA" IWplf, ..._fiiS-~

\IIOECifl.MCHłANE.IOelce,23():6i

-·

ce, ta 61--M-84.

VIDEOfll.MOWANIE. Kleloe, 422-20.

t.l.~f~1500"~g
11 ~AM.ocHccnt"l1~g

-=~~

.SliPERMRAAORI· clleMl m

~~~

"*t~s~=

~

E-=~ .. ~.:;

_,_. (11&4).:z:u

zpowodo wyjudu sprzodam
49 proc.= 270 mlD
udzblówwlbmie

322~ .12Gp" (1188J~

SPRAWNY t11r1t1: .zaaawt 1Uló"

1:'3.-:2"'· - - -· ~

::ft:FL~~-=

--=

Kl.AĘ~. -·1s;.~

-·

~~~

~~~~&fa
~~,~~~~~

Haadłow"..IJslu&owej.

Oferty 2fR(f1 .SL" Kielce
3 dni od daty ogłoszenia.

_,,

Nowo uruchomiona
przetwórnia owoców i warzyw

0.,~--~

~~~~

Ska.rt.ysko-Kam. ul. Wary6skieao 10, teł. 514-124 i 530-578

28802/g

Anril~t~S:U(~
TMIO~

lsut;:a~ ~

da.~~do~

~~~~- . . g:~

du" Kielce.

~
."sW'W: LUI)(J

11

SPRZmN.IM-4~- ~

25881/g

~~~~

(1~~d"111iS~
(191!Q. !OIIa,!t-

~~-audl . . . . . . . .Jdl

106".f0elce. 513-51 .

1rduzu .....dl. i1rWł. illrek.

""""''

a:.~~a
ce.~plec~

ZapeWiliamy ciułośt dostaw.

~~~.3"~g

Zapruzamy do współpntey odbiorców hurtowych.

5PRZEDAM ,.NtCIIdeM. 407 D"

""""'

1\~:---· -~
~.~mebli·~~

-~~~

dy~saucznetanie,~~
dom.~~;::oi:."ilduly

\8810

~~~~~
68-~~~~

ROZNE
452"'"39udZ:łełll

608~~~
nie~"".~~·~
lVSAT~I<Iełee.

57o-92.

""""''

·=---

IQJPIĘ~.!Oik:e, 488-88.BO

tel66-2

- -·

HOlJrH)IA garda, giełda. ~.

61-11-10.

25356fg

31~~-gatU!t. 28~

Dr ANDRZEJOWI BĄK-DZI[RtYŃSKIEMU
wyruy wspólczt~cia z powoda śmierci
tdciowej
składaj~ pracownlcy
Swiętoknyskiego Centram Onkologii.

"'"''
Mili' iaż. BRONJSLAWOWI JAROSZOWI
"łfYnlZJ ucureao wspólaoda z ,....... łooierd Bntta

.......

WZWIĄZJ<Uz~ ~

~~~

~~~~
0671582~=

~

Dyr.tqał

-

Praoo-ley ZUIUo T - c j l
11' SA w Kidc:adl.

PóWSZEóiiYZ&IMd~

~-~~

~-P~ti:;:zo~Me~

~~7~
MATRYMONIALNE

Kolec-

JAROSI.AWOWII MIROSłAWOWI AMIIIlOZIAI[OM
WJIUJ~ WlpMcadaz,...-Uolm:l

OJCA
~ ......nieJ
~s.

Skład reklam: .Exbud

u•'Bluro 'Reklam .SłoWa'UJdu•, teł. 448-58. Krelce, ut. T&rJOwa 18.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Sport
16.55 ,.Kapitan Planetl. i ~
ww.;.•- (powt)
17.» Ojczyma-pols=ym.l
17M Moja wian - Miejlee
ChJy1tu.sa

11.11

Ul Ddaldobły
t.ll Wiadomoki

w

dz.jejach

miodszych

t.l5 Domowe przcdsztole
t.51 Porozma~y o dzio<iach
11.11 .Popmiczo w opiu• (IS)
- lOrlai lVP(powt.)
11.11 Gidda pncy - Jidda
szans
11.15 Przyjc:mne~potytea.nym
11.31 JC.ułtura ludowa - konteksty
11.45 Klub samotnych serc

łon"ł-..WUSA14. 1 5HIItorll~

11.55 Buropuzzle
lł.ll

.Nuz

~się~

18.00tłlni . . . . 17.00 1Qolu)lll....,?

Pamiećomistrzu

-*'"'.USA 17.308nlznlllllll rodlirUlaL USA 11.00811111.45 RYl ikluli
11.15 Eqbłrt -IIIIQIZYII11.45 oatn. a

li.•

Reporterzy Dwójki pncd·

stawV,M

1ł.JO

CDIJj-..Wnilnl.20.15~~

La la mi do, czyli poryki-

--

wania ~Z~Upidrutów
11.00 Panoruna
ll.JO Sport
11.45

Koło

fonuny-

12.15 ,.Kamienne

Prosrun dnia

14.00

U.lS-16.00
Telewilja edukacyjna

dn.·

Panorama

prod.USA
13.15 Kuchnia - Eureka, czyli
pływanie

1naWIZJA KAIII:OWA
IOEJ..a
17.0010n*IU:TKK-IIIIIIIUYIIInłonne

C)j'ly 17.10 .MorUJe l<rtlleltwo' {cL 1)-IIJ.

to-

prognm MlroeławaAolab 17.30 .1Jeletl..,..
k6łnae• (a.~-progr~mtwonySiblt17.ł5

Helski

.-.;azdy"-IOriaidol<.ana.

.I>Yikdlb.-.Jicb" -rtllctlzkonclrtu
. . . . 15.25

Nlełece

zdlmtl:

Eanpa-nu-zyn~11.0010
ll'li'U11Q(~.

KABLOWA . DAMI"

"""""

....

PoMOrtdRPW:wllnk 18.30120.00.hdi10.30117.30.&NijiRadomlldegoPrze..

ccrtu. wyt.:

E. Geppcrt.

Głulzcz.U-Bedrwz,
zespół • Vat'IOVia•

1.30 Zako6c:zcnie programu

PROGRAMil
1.10 Panorama
8.10 Prosram lokalny
1.40 .,Kapitl.n Plaoeta i Planotarianie•- serial anim. USA

:~ §~~~:t:::: USA
IO.CMI Jrok włoski (10)
IO.l5 J~k 1.0J. w naiJCC i lecbnic:e(IO)
IO.JO Jp;ykfn.ncuski(rcp.S-8)
l Ul Ojczyma - polszczyzna:
O kawie i kawce
11.15 Na tyczenie - powtórka
ntJciekawszycb progra·
m6w0w6jti
U.M-16.15

""'""'

16..15 Powitanie
16.30 Paooruna
16.40 Zkarttrakowstiqoarchiwum-Xołej

TIIVIII-Jiom.q.12.10la::eSinfrlneilko
• kryi!I.USA 13.00 Bl CotbyShow- kom.
USA 13.30 PrzvJJdl tt.ryfoxl - krym..

Ni~teaospotkan.labyłl
pofllli.~zJ----.

Nie mieli problemów z odniesi~
niem Z11'fclę::stn pinp)Qiiki Dcłe~>
klecot~klbrzywowłurac;islli
potooal.iJ..ma.qJ..n~

13:5.

w momc:ocie, pty JOSP(lCilru

obj~i WJI()kio prowadunio 10:1, dO
gry delypowl.li bardzo młodych ~
..odnik6",, ~tctniedolrzłodoPQ1·
romuzespołul(lki. Punk.tydl1 1del·
cunz.dobyli:lłrHW:Iwl.w:Bl3,Ma·

rdi:PJdk,ADdrz.J.Jaa&ot.JuUIJa-

aii!IZI Maroll. Ho.IJ poloru Mldlll

s,.....

.,.., ~w0lelmiez {)p6-t4:4.Nilomi.aanieodbytypo;e.

dynetziSiiltopediS...t.-... Gr.-z:weryfi.kowmojUo Wilkower
11:0 dla IQIPOdarzy.
W iDDJm moczu SW! .1..all::ri6N
pokonał Alt Otri'lr 10:1 l d.rutyna

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

Bltdzo ~ prz.etriea mllło
apotb:nle kobiet w Wielotórze., gdzie
Zlwocloiczti Strdlb. podejmoWiły
kielcctieao lołdlnL Przez Clly c:zu
tnrallud~watta.ztróre:i~

to wysdy JOIIPOdynie, potorud" !We
ryw::dtllO:B

•~punkt

:r.c»-

b}'łi~!Wit~w

tnccbtetacb.z:Apieak4..",..Punk.·
ty dla Slrlt&b zdobyły: M.-e.a Ok·
nd:l-o.,ł:IIA...Btaewlbpo3, E'ft
~ BleW: oraz deble

lt1blb,

~1""'-o.,lollll6-

kowsb. po jednym, tlllomiut dla kieł·
c:zanek: Urmali W~ijtowta: i lłeBała
c.ea. po l oru Apleab r.1n i o.alalb~pojod.nym.

h6:allsł:liArtar~pol,la

w innycb meczach padły wynit.i:
v~ w~- 0p1we Oteba
4:l4, &11Gtayc.-AIIoldtl.Dkjw
0:18,1.-utUtu.rtt.-Pr-'kr..t...,_., 6:12. lłrHILaller .....

nl Selecł:l oru.deble WIMrM/s.t«tt

S1JIIIłlAIW:illmecz:przdo'loay. CJ-k)

9:9 z miej!oowym

Dorobldempuoktowymdlalbdemi.kówpodzielili ~: Mant WlatM, Mlfdl,

q.15.5$""-dollellfdlc:rit·krym.
U$Ą 1l45Tricłt 11U5111Coeby

Show-

Wlłtllly-&n~ng.0.20'Midotnl:*:l

EIJROIJPOI\'T

gllpl~woeiecluPokldnle-wlorek

18.30,*odll8.30.

1.30lytwllrllwoligurowi11.30PIIkl
13.00 Ellropll14.00 Pllkl nom.

~

RADIOlOELCE

15.00Tenii17.00PIIklnob18.00Eiwo-

5JXI Tliiły l "*dy 6.00, 16.00. 11.00,
22.00111C6.15AicluM1o6cldnllwopr. T.

IJOIIII.OO Ellrd 20.00 lytMnłwo llgwo-

IIO'MI)'dll50~gleldlpracyi.OO

B.

cię:D:ówSt-.'ff'lllpi4,W. . . .
lla.nd 3, Dlpiew SW... i Mlł
dej . . . . . pol,S..W.W~

l~pojod.nym.

Dwapu.Dkty2:dobJH oawyjetdzie
tU:te teDiiMd ltolow:l GnlaDI Sitw-

..,..._.krym.IJSA23.00Słrlctrywzanlw

-w~Krzyllloil~

19.30 WwloiDOiłci
19..55 7 minut dla ministra pracy
20.11 Arcydzieła sztuki fi1mo..
wej - .PLW.. - thriller
prod.USA
21.20 Listyo&OIJ>O(Iarto

W"wlOJDOki
kino - program
J. Kapukitlskicao

........ i

Cenny punkt w Lublinie wywalczy·

kom.USA19.05~SinFrlnc:isko-krym.

IIDtl'i 8.30 RUimiki mlliJilYII nllpelnD-

Tołerancja-rclac;jazkon·

-"""""'"""----~Minłl:

GnepnKnkpojednym,ZIIi dlarwy-

liZiwod.nicylt.'ZBa..t..,~

PR0 7

5.30~~10.15Tilrl

USA20.00'Midolrlo6ci20.15"*'JMaon l
a!ublftlloMnil· bym.LISA22.05Nocnv

Woiii16.05Miullno6ddnllwqw.M.~

n.so

""'

16.00T~I7.30RedomlldPrze..

18.4!: Sciśle jawne - wojskowy
proarampubl.

1l..45

miejloowy Słnllk oieipfOitii OirM
.-...t.uJC~PAt4:14. Punktydlap-

Bndll.idebellm:lk/JIIIIIIłpojodnJDL

.,~••r*nllh: ~w

19.00 Wieczorynka

13.15 Inne

--·--~~~---·

WWoio w WloloFn.e cSOIZ6o do
derbowcp) IPC)tbnil. w tsórym

USA14.201nlldl~-;eN~~nrblll-lt!l

RADOMSKA 1naWIZJA

15.10 My w kosmosic- historia
astronautytj
15.35 Laboratorium-Ze6-czeó
1'-00 Prosrun dnia
16.05 Ola dzieci: Tit-Tat,
.Dcnnis Zawadi.aka•
16.50 J~ki.OJ,.d1adzicci(S6)
17.10 Teleexpress
17.20 ,.Królik Dup'" - serial
anim. prod. USA
17.50 ,.Murphy Brown• - IC1ial
kom. prod. USA
18.15 Encyklopedia n wojny

łwiatowej-Wojnao~

bii-Bmnowne~,..~pl

ramldt·kom.USA23.00SpilgeiTV23.30

SAT1 Nlwa·Sport23.35Eiectric:BUI- wotytulng. 0.15icig.wty-krym. USA 1.10Przl.

___
___

llikolljkowegopodred.~Kublcz

kO-SondlllttS.Hanl<rylzna'-PIOP'II
~

17.45Riportreglanllny11.15Bingo

KoloiZCZ'fłdi20.15~Helnoi 21 . 15VJ

rial populamonaukowy
prod. niem.
13.50 Rysuj ~ nami
14.05 Nasz Bałtyk - P6łwyscp

14.20 Spotkania ~ ~
- nowości nauki i lecb.ni.ki
14.30 Klub domoweso komputera
14-50 .Gwiudt' (S) - .Smic.t

z wcztnf

12.45T~13.35T. . 17.0Sidt,..e~-

11.45SAT1..._11.00Drln-Sport11.20

mydlldziad17.20Gtatekl-grydlldllki,

13.35 .Surowce: Platyna• -

SAT 1 Newa 1.05 ~
ło6ćt

-----.----------orudeblo~IWJeł

zSAT1l30~-..WIUitrll..6.00

0.30 Zakoó.czcnie programu

1~:'~t:~
_____
_

0
...,

..,..._..Z.Wpojednym.

IIAT1

5.30Riportreglonllnyi.OOD:dlńdobty

0.10 Studio Sport c.d.

12.15 Mapzyo
Notowa6:
Kurczak dla katdeso
12.50 .Swiat cbcmit.. (lS)
. Cqstcc:Ui w działaniu !JCrial popuJamonaukowy

Golłlchlll:

lłlowO.OOPmol~-lril'ym.USA1.00

tcletum.ięj

głowy'" -

fOW-..WUSA21.15~m122.15Exp.

lollw - Ocq» kmllo 23.15

matprod.USA
13.51 Studio sport

W"wlomołci

dOw -..W USA 15.0001*1ey-layrn.USA

łwia1"(6)-

..rial dok.
prod. nicm.-USA

lł.50

,._<*1)'11.<11~11.30Poted'r

lllkroddnny12.00Pril ....... 12.30
Mlod:dltPIIM·MriiiUSA13.20KiubiKII-

ProaramYiokałne

11.31 .Pokolenia• - (powt.)

ue Mamaija-oroarunooi·

12.11
11.10

mata

R'J\.PWS
... MIICIR)on pcnnny 1.00 Rlllktull
1.10 ~. IMd. Mlrtw W11br ~..W USA
10.<118ogldlpifluii·..WUSA 10.30Go-

Sport

,..,....,_

we21.30Sporłnewi22.00Boka23.00Bob

211'11111111f-~S.10Pogrltnrlldi-

~lrdoldln:Mcówi. IOfllcq

.... _~1.151U:yb!llwwytl·
klcłi10.00.14.0Q,20.00M~gazynlnłl::lr...

crinJ

10.10. 12.05 Klrilr oglouriJwy
1Q.30AII:LifC:hJIIIN11 .00,12.DO,taoo,
IS.OO.II.OO'I'IIIIdalllotc lt.tOap.w.,..
dzM- SpW::my Karnillit,.. Rmcz RlfnnU12.30Wiudallydlrytmcłl13.101b:·

....... ll!llllyb w OJII". D. SłOI\ 14.15
&Uind-IUCI..T. ..IIIUcMicDI5.10Konolrt

lllloncmalarOw 1&.30

Rdowtzlł

.lb-

nil'(poM.J11. 10~111120. 15Rdo
po..,.,23.00~kllnlty.

RADIO ,.JEI>H06ć"
6.00Ptzlbudzrii~U51b:·

...mnil,..dzlfi7.00Powlllnii7.15Tf"IRIITII.
tiiii'IIZYtwilteitkoedałiŚW. Tr~I.OO
Bloll~-prow. To

liTY
I.OOAMrabonthi\Wd*IIIO.OOVIdlol
13.00't'dloi16.00Grlllllltłll17.00hlu
licAipott17. 15~17.30NIWIIINighl

17.4531rom111.00MTVSpata1!.30MTV
Prirni20.DOOIIIWTV20.30MTVIMoiiWinled22.00MTVIare..I: ... 23.00Ml*

Rlport23.15Fblpl"23.30Newl23.453
łRIIn 1 Q.OOtel...lllllt 2.CIIVII*-3.00Yol
MTV_,.3..30Nrłll:~

~

6.00 &lrotD 1.30 ~ 1.00
Sportyli:orn10.00Sportyllowl11.00
5portyfi'IOIOrOwi12.00&Itablci12.30PIIb
ncbi4.30SpartyiiiCitafoWodni15.30HoMj 17.30 Pllkl fildni 11.30 Snooklr 11.30
Snooklr21.30Boki23.30FtllbollllllfYklń

lki1.30T. .

mazTobalald9.45.PrlYMtpanubtlklucz'
MlriPruszkowlklel-ui.Arwrf~
IO.OO,Gdzll)llł~'-IUd.EUbltty

Kol:wyt\1/0iieszldlnoilk 10.30Muz:yczny
ł.IX 11 . 151U:ybrlłlekłyjni11.30Wipei
,..IIICdłwi-AddPitllld(432-61)12.10

Bloll~prow.lh9-

nilwluc:z)'fllld14.30,.Aiklobokra'-1Ud.
.llnulzi~15.00Trzy~

fiiiiiZ~killrcni-Pioer~
-Konolrt~-IUd.~

--

1V5
7.CII.Ioumlii7.40FC0111Mfrw:liii.OO
..lol.mll8.30lA)In:lindllbltlll.45Conł
dlrielleallllllł.CII~1Q.OOEepecl

lrłnoophone10.300blldlltni11.00Aif..
11111tOOUc:łllnOiarxc:hnoni12.45Jo.

lmiiiSulell13.15lApWCdlebrMI11AO
~15.008pKWc:Nrłii16.00Jo.

'MIIoc:tiOwny 15.45 Killlc*l Oliw* Al-

I.ITIIII1l15Vtlion51UIIllnll*f'ledlnler
11.55Conftdlniiii--17.0SCormlllt

dlowy-qw. Kttym:IKwllłlk1&.00~

c:a-.117.30ilcu'lwdlll17.45frlnc:lil

'Wedolnc*:lzkfltultetlltltl:l.15,

11.<11Jou 1UO.tlumii111.00Cindoll
19.0SJiu19.30.bl'niiEIIIgl20.00tbó-

12.15,13. 15: ~--.: 1.00.

IUd20.30~21.00.bl'nll21.30

13.00,14..(l):llold~U'J,9.30,

&ftOJIII!)Idii22.SOJcunll23.109aullon

12.30.18.00.

dla.luri0.45B11'-~

Adres----------------1

Nau Urn: 1.5-510 lleke, skrytka ,.a:towa 471 ul. T~~r~•n III.

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

SŁOWO

N UMBR 287

Sport

DddJiłwca..b~dde .. ~....

. .ąotbal.lll!llf'tpdskl~-~tsl·
.. ...,...... ktUy:.~-~Pvbld
ąotbsh::z~Wat.dde--Jdlrr,
-.rio~ GnlbiiJI ~ Bba·

a,b

_.JII

dę l'iwllieł

._.. awo8JC1

~ ...... 1..-t.l•·
cMNIII'htr~

Ostatol...,...._fonQ'~
• DoeUnłe.

~.,. W)'llłcf

...... ~larU:I·~

~IMłonliw.~mM.-...,u.o
slę....._W..._ZWJdWfladw'
Wenkla, ~ ~

AJ,_.

Sport

SPOR T OW E

Sport

Sport

Sport

DZIŚ
O aodx. 12 w Zblorae,J SU.ole
Gminntj w łApumde oclbędlie się
sympałJ'c:me spotbnle tded l
młodzle1;J z JedYJ11Dl olłmpijaJ'
klem z Klcleca;ymy w lł&Kełonle,
makamitym kolanem Koroay,
dWIIkrol:ll.ym
tea:ontc:DIJ'ID
llllsbum kn,lu, ZBIGNIEWEM
PIĄTXIEM.

~ Mistrzynie
~ zsamurajskimi mieczami

Kudwski i Skienki
w reprezentacji

lde.IT-~......_.
_.. ..... nrdd:Jł ~ .....
~~ISłianlla.W

..

STRONA tS

.

To bylpn_oun... . - . . , d i . . . , I H I - " J •
~J ltlisb 511 Uicwtatł l
dtlopc4wz ki•Ww.,.rtOWJch caltae lnQ.. kł6n:sta.ęłJM wal·
ki o .uale .&tnoltw Pelsti -.uiaekl . .odzikcSw. Ty. bar-

~~~- ~~
.......tiUidlldę~l-.a,t.
....,~~~-~

!lo. Na -tadt • Koualiaie

....__~.

MlcPm7-II:IQcll ~ IuiJIId
(f.ana1ra)-117b'mrodllll-Sn.l. ..•

tl&ic-j ria~ sllkeay ftllftHBtallte:kuuep ftlio••· łl6re w tU
sililej llk:uej toltb.re•c:ii siępłłJ po medale.

~lhdllę~·~·

_.,Artu.llllłt.a•l3~....._,

Ka!et0rie~do36qmot.nabcz

a.T...aPitwllllkl~

WirU pali b:IWt~zlalla
..tBniii.IRMae,lłllfdai9..Jfjlce.
(l)

!'ruadY

obd~

Włródn

qtosr.on,d!ZII.Mldnicz.et t11ą

liiiulem

~....

dla siebie były nasze IDłodc judocrti..
WIZJillim zaimpooonb.ll-łtiDiz S..
dl~nJwazticlcc:tiqoŻW.I'odopiecplz
tttnerówll1aara~IVIhUI·
~C..UU,a~r::odr;ieó.uacllllicaSzto

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

IJ Podstawowej llf 14 .-IGclelcb. PttatMIIt..,.~

cdłiJ..w(!).W~~dell·

'-!111.--.~.-w.

Basia ID;rwda (a: lewej) l MoDib WierDowsb zelłotyml IDedalami MP
lll&e4bJc:zft onz~~mleczaml.

FoL J. Marchlewicz

Rzuty osobiste

Nadzieja w turystyce?
N/esteły,jakwfelelnrrychspraw;
łlł władzy nie obchodzl.

taki

Poit)ftlwane lym atanem rzeczy
AModzlety, Kultury
1 Sportu W)'3tos0wafa w
deZyderat do palli
premier SUchockie}. PosloW#e pr:zypom/fłlł/4. te Rada Pallstw Wspó/noly
łejmowe Koml$/a
Fłz)aneJ

końcu W!"Z~Unla

Europe}8JdejpnyznalaPolscenalata
1992-1994 l!wotf 4,5 mln ECU m.In.
na wspatde przemysłu tu~
QO. Co tJlfl dzieje z tymf pieniędzmi?

Poslowfe WZ)Wa/ą rząd, by ltJ)łOWII
dzil m.In. uproszczone postępowa.
nie UloWa$ZCZ81110we dfa terenów
pneZ118CZonyc/l ne budowę hoteli,
pensjonatów 11/Chronisk, uproszczony tryb zatwterdzett dolwmerrtacyjn)ICh przez slutby an::llltflktonlezne,
ulgJ w podatku dochodowym od In·
westyql vzupelnfa/4CYC/I {w)dągl
natdBrslde, korty, baseny frp.J l mo-

demtz.::yjrt)'Ch zwfęan)'Ch z podno-

8Zflflfem standardu bazy, Domagają
slf od rz~~du wnkM/enla projektu usrawy o zasadach .łwfadezenia usłUfl
lu/'YSt)'cZn)lch oraz oprtJCOwania dłu
gofafov..-ago programu promocJI
Po/skl jako kraJu turyst.ycz/lflgo.
CI'Jc4, by mlnlister "nansów pneZI'III·
czytwbudteclepaAstwa 1Smlndolar6w na pt'OinOCjf l rozwd/ turystyld,

......

Ulaakt.PM:Oillb.tokjoo;~·l
Otir:npiif'ozDa6,~z.ebywu.Wro
dJ.w,lló~rP'OI)'tte-......-.t0war·
diiWIOib'woruwfioaltTen~t~

tKSZOOitwtrtiec.TUt.epodopit.czDfi Ma-.W~iW.w-n~
lllłc:qlieduł.ei!Oftuzuaia,lwczoialci
su~nad~z<hranliilo

ll.lliD,IWi! Z-AZS Wnxllw~Swlecqz
Gryf't Siupik eWy jlllldlmy -w.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '1

Teftllll.- ~ oam wadonn.l:ralt·

eeiU . . . ~~"'--MINu

.~ . . . . . . . . . . . . llłre(J,t . . . . .

..... .,.. .... .,.....rn.QIJMt ..
. . . . . llo6cla.t.T•t,.,...._.., .....
~---.IW*'-'.._,.._
......,...
........ szsr.,._...._

W"UpcN'Od6wdoradak:imidiwltoRalinietlttelll:oleaiowe)'idzilł.:zetidD

ckk:b Błę:titD}'(:b. 0Mt ICtQ&jclt IIII pnlp
lihńclaąitoid:l~oddluUzqocta
IUPrtea,przJrÓOIIliWiPł!lia~JefettwpoW•

a llllslnoltwl; Polski. M.lkl WlaDniUrJ
wkatetoriidoS2kc.Podopieanat'.QtJ J(ll·
nilk, wak:lyla nie aorzq od Bui Knywdy.

W Otatowie rozegrany został Itrerowyturniej llilyflkacyjny juniorów 1
bdetów. Z~ rćpreuntantów

~lepiejspisałisiejuniony,kt.ór:r:yza..
j~ ttzypiclWIIZemiejsca,jednakdoo-

_,Jnopol!kidl zawodów, które

od~

~siewŚwidwinlc{woj. tosu.Jit\Kie)
ukwalifikowało &i~ jedynie dwócb.
Zwyd~l zawodnik Granatu Swty·
U:o, Pawd ~który wyprze.
dztll.u"ola Soletlfqo z AZS lUdom
oraz~ Jamlob

z lrieleckiCJO

bodła. W tej samej pupie na m!~

:r~2r!~=:! ~=ftb.
W~r6d

juniorek na

ctW1lt)'m

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

Po jadą

do śWidwina

miejscu małazła si~ ~ Sa&e-

dlowsb z Broni/l...eaden R.dom,
li6d.ma była ~tu Są...-. ;r;
AZS/Alpolu Kielce, ósma Ani Bl6ko'lllbzeS tra:bb.,namiejwadl9-U
upluowała si~ M~cU~- '*PnU z
Broniana ll-l6E.. Ił)-.. zeSuata
b. T•tlmlu.wodniczbl.łjj{lłllktkaly
9-12 w bleaorii kadetek a jej tołcp

klubowy, o.dlla ł1pn maJ.uł ~na
miejlcacbll-16.
(Jo)

..

SLOWO
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* Coraz więcej reklamaqi * Pułapki czyluQą w gwanmqach * Jak się
ustrlec pned kłopotliwym zakupem?

Przechytrzyć

.

.... . . .--ldoJ-A . -_

'

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

obHJ ~ •lrocl spm:L 1'nHo. klletU6w Oltniec Jned tUiatl

...-....u-.ntprezallelectiepihlltu FMeradJ~w,Ze

-.

W sklepie

• liilit Hti1LIQ't~~~e - Geaealo-

--WD~-

8.XU.92r. o godz. t7u spotkanie
,.n1ęcoH ldshril Zalu111a Mal-

Dloa hlbuy W"
Ilekadi erpab:IQe W" I(J'CIIII.I• l W"
MQw: - . . , dlołUowe ... uJ......,dl. Przewidywane są Ucz·
ne atrakcje. bop.ty program artystyczny l spotkanie z Mikołajem.
lnformac;jc i zapisy w WDK. poL
ts, teł. 61-27-371ub 61-31-29.
•woK~31pHUa

1-"l r. o .... 2łu hl .,-fwatnWJ. W prosramie duto tanecznej
muzyki, kankuny z nagrodami,
wybór Miss BaJu i inne atrakcyjne
niespodzianki. Informacje i zapisy
wpot. nr IS, teł. 61-27-371ub61-

31-29.
. _ .......... ,.EDu-

pnt.w gwan.ocyjnycb motna wykonać . Są

tylko 4 kupony . .A co
sprz.cdaw~

-

cztery?" Odpowiada wykf9lnie:
.Praktycznie taki zapis jest bez
znaczenia, bo sprz~t tej markijest
na ogół bez wad._• Przyznaje jednak, te dla pechowca nawet najlepsza marla motc się: okazat za.
wodna...
Do redakcji dzwoni czytełnik
spoza Kielc. Kupił za ~e, ci u·
lane latami złotówki, kołorowy telewizor, zagraniczny. Po przywiezieniu do domu pudło milczało
jai:zatl~te. Sprzedawcawozije terudo naprawy i ani myśli zwróci!:
kilkunastu milionów złotych. Czy
jestjai:ił !p09Ób, tebyodzyskać je
zamiast bubla?
Z takimi trudnymi sprawami
prues Kieleckiego Klubu Fcdent.·

__ _

IA.TOR'" w Kldmdli ~ 11
DśT-T.10 .a.Zaatons, .. u.certcnpy

_,.

wizor marki ,.sony'". OkwUc sio,
te nie ma w niej określenia, ile oa-

jeślityehoapntw~ewi~j ni1

• w~

.._ ..

elektronicznym

bl;dzie - pytamy

ta.6*Jeao {sala Małej Sceny).

l~

z

spf%łtem sprzedawca podaje do
~du ~gwarancyjną na tele-

.CARJłANitJOIIIL•, --lcollrdlo.Po

kacerde oAęGie. się spotbale 1

W ramach Dni Muzyki Amery·

kańskiej

dm o godz. 18 Pa.Dst-

gazapraszadoauliWy:ł:szejS:zk~

•~o~eT-
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Trzeba ostrzec konsumentów
przed takimi pułapkami tym bar-

Dni Muzyki Amerykańskiej Narkomania w szkole

wowa Filharmonia im. O. Kolber-
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Cji Konsumentów
lłeni
uwskł ma obecnie do czynienia
mac:znie cz~ciej, nit choćby
przeddwoma laty. W6WCZ&!Ito, w
ciuu jednego roku konsumenci
zgłosili do klubu 40 reklamacji,
za.ł w bie!4cym roku urejestrowano ichjut SOO.
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