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Polska Rada Biznesu: Zalatamy
Do piekarni PPS .Społem",
którezaopatrujaok.400 handlow-

budżet!

WitOidZaraska: Musimy ożywić
gospodarkę!

Reanimacja

ców, jeszcze nic wpłyn~y ostatecznezamówienia.Oz.isiąi kierownictwo piek.ami PSS spotka sic; ze
swoimi ~wic;kszymi odbiorcami
z PSS i PHS, aby ustalić wielkość
produkcji.
- Zeby uspokoić zapotrzebo-

wanie mieszkańców JGclc na pieczywo wświc;ta, piekarnie PSS ru124 palną par~~ jut w środ~ przed
potudniem i bę:d4 pn~cować a1: do
czwartku w południe - zapewnił
nas wicedyrektor ds. produkcji,
Sławoadr Popowskl.- Nie jest wykluczone, :te produkcja zostanie
wznowiona w czwartek.. Zale:teć

WITOW ZARASIA,

wl~

PRBifł"UeelarqdaSp6łtiAtqjltej

EXBUD-"'':
-Pom)'lłemzainteresowałem
nią

papremier H. Suchocką. Rzecz po-

te

t pracownikom tyje -si(l lepiej.
Spodziewam si~ natycbmiastoweao
otywienia gospodarki.
S7ACUnkowych wyliczez'l wynika, t.e statystyczna prywatna firma

WSZ}'Slkie kolejne

wpłacałaby po 3,6- 3,7tys.. dolarów.

Obciątenia podal.t<nro'e rWetaloby
uótnicował według !G-stopniowej
stali .- zaletnoki od wielkOlici firmy. Ola przykładu, gdyby EXBUD
zapłacił 37 tys. dolarów, to maleflta
ftrma - 370. Umieszczenie przez
~ kwoty podaltu na racbunku
bantowym daloby w sumie około
100 bilionów złotycb.

nie zamie~ą.cej aospodarti poprzez
wprowadzenie systemoweao przy-

musu inwestowania. Dzisi~ nikt nie
inwestlije., ub".... miejsc pracy, turczy si~ rynek.. Przymus inwestowania polepłby na tym, te w zamian za
jedDOrazowy podatek przcdsi~bior
cazyst:iwałby pra-.odo ula inwestycyjnych. Otwiera todroat~do ro%'Woju finn, utworzenia nowyc:b miejtc
pracy, na ryntu tworzy popyt na towary, al'7.4dowi zarokdsjewiaryJOdnych, wypłacalnych podatników.

--j-l)'lepie<oJn
zostało

l

lł5leJMMia.

utoml:ut li

listopalb el)'le pnteeDt p zabrUło.Wm~ za to ponoszą handlow-

cy,którzyniezawszepotrafl4 trafnie przewidzieć zapotnebowanie
rynku.

•

W przypadku strat ryzyko finan-

.......,

-Jatldlp!IIUI;jl~błz·
-Taką

JW'II"8DI<I4 może b)t jedy-

nieustawa sejmowa.
- DdtbiJę za toZIIlOWę
DZYSZTOF FALKIEWICZ
Op/ni~ na temat lnit;jarywy PRB
-nastr.2

Spotkanie premierów RP l Słowacji
WPolułe~w~e6)odpbulaŚ~Po,....
ZIIDllealaeW.,_H..aa,..-iffH..S..dlocbtpOttałlldęa~Słowaql

-

V.M~łLs.eHcbzapewaHa"-MraV.Mtczlata,łlenJti()IOłski
-~lłąallłW.Sło-ticjl~~aienrtecmlepoDilłb
FederaciiCrab-SiowactitJ -~zb-.1~ ofiąałHił-u:i Q-

bedrienalt.miany.Naświc;ta

wy-

pitą ot.22tys.boćbenków wi~j

nit w dlll powszednie.
Prywatna piekarnia w Dalbrowie pracoWił ~e w Wi&ilic; do
&odz..l6. Codziennie produku.M

ok..2 tys.bocbenków. Na świc;ta
powirmiłmy wypiecich 4 ł)'sŻ.\Ce
powiedriał
włakiciel piekarni
~Fllłpowła..-Takieąmo!li
wnłci techniczne pieców. Na razie umówicniaodbion:ówuuzymu,Ksic;w
nonnie i nic pm:~lfl ilości pot·
rzebnych na weekend.
(im)

Dziś rozmowy w sprawie Śląska
H. Suchocka

stwierdziła,

:te

program opracowany przez rząd

z

f7.1(iynie byływitaniesformułować
programuantyrcoesyjneao, na który
potrZebne są pic:niłdze. o.k pomysł
naratowanlei(ISP(Idartiajesorealizaąa dl pienLtdz,e. Idzie o atywie-

lep na tym.

Strajk trwa

to będzie od potneb rynku. W
takiej sytuacjiJD084 jednak nastą
pić pewne opótnienia. Od chwili
rozpocącia wypieku do momentu ~a z płcca pienrszeao bQ..
cbenkamijĄją bowiem l god.riny.
Ze wzgl~u na motli~ strat,
rezerwy pieczywa nie DlO&II; być
dute. Wałaula lpl7riaV w Uładl
twiatecmyck ~od 15 do 20

sowedzielonejest m.ic;dzy odbiorców a piekarnie.
Na4dniświąlpiekarze PSS wyprodukują ok.llO tysi~y
bochenków. Po dzisiejszych ustaleniach z handlowcami ta liczba
mote sic; zmieoC.
Piekarnia PSS przy ui.Głc;bocz
ka pracowiĆ ~ie w WJ&ilic; do
godz. l l. Produkcja odbywać sic;

uwza!~nia

cz.ę:ść

postulatów

Sltlji.qjiJCyCh J6mików. Dodała,
te podcz.u spotkania omawiano
r6wnietwpływtocz.4CYchsi~stn,j

t6w na bezpiccz.e6stwo państwa i
soołecze"""'-

Ktozwróci

Uwaga! w środę
IU\igrubszy
"Magazyn"
w tym roku!
48 stron!
Z.Uoalte teksty - reportaf.r.
felleto.,-,szopkJ!
Tn:7 krz7:116wtl l AJpertollkurs z
wutołd 26 milionów.

nq.rodaal

-t>J!S....,.,..--

atm"toMpłerołwłęła!

pieniądze?
(Al) ~ Wojew6wcbil w Warszawie lllliewdnlł li Wlt6w spne·
tW;r nJemdlotlłOŚd między SdRP •
PKO Banklem PUstwowym.
Dwa lata temu Prokuratura Woje'NOdz.kawWuszawiezałwestionowa

ła

pra-wa SdRP do 11 nieruchomości.
Zdaniem proturatury Soc;jaldemotfliGia nie mosła ich przejlt od PZPR,
gdyt nie była jej pra.mym nastwą
nuJąttowym. Prze#ie nierudloroojcimot.e~t)'łtonapodslawiea

ttu ootarialncso. atcm
pnetaza.niu

IlGbwała

o

~4lku nowo~..

Dfij partU SdRP-bJła po prtlfiU me-tna. Ponadto zaodnle z usu.,.,. o prze.
mienia od był~ PzPR 'WSZdkie
nienacboll'IOLłci, ttz'lre posiadała partia, od sierpnia 1989 rotu pnes7Jy na

.iędu

rzoczstarbupań5lwa. PrawnlcySdRP
twie.ntz..,tetaustawa-.ua:lawtycie
p6tnlq - w lutym 1991 retu. Wtedy
umowy z PKO były jut uwane. W
sierpniul990rotu~,kupu
,W::yiDOtariusz~akl.uwa

tali., te Sol;jaldemotr.Qa ma prawo
spaedlć, bank ma pn...o tupić, •
notariWJZ.,c:~~akt'llłaatoki.

Choinkowy koncert rockowy

"Drinkersi" bez "Piersi"
-

Wminlonyp~t,wtielectiejbalhridowistowo-lpori()Węj,odbytli(I.Cbointowykoncertrocl:owy",..-t&órymmlały

zesp6ł.,BIMya.tdler"'. Zl&nlijato
pierwsi,nierep=~nadzwyc:zJ,jD&p)porjomu. WS%'fłtfczeblinapiazdc:

~udzialzestiOłJ,.J'Itiii"I.,AdłiDrhl·

wica.oru-.AcidDrinters".Popojawie-

tm•.Orpniułorembyła,.EstrldaŚwl\'-

niu.sit:tapełi,"'f!''fnieoty,.fflali(l&ltooł-

IOkmsta", która uplanowali~

rerawtr6dpublicmaici.1..ac::zł'łasit:zabe-

cicimprezynaaodzi~l8.Jatslt:otu.alo

wa.lollmFMrlda, TftiiRPabckl,Ma-

było IS-minu~ op6tnienie, było nloliczneponomłodziety,pracn.:eJpoałudutclobrqmuzyti, byławrmcicJO(Izina
li.IS,Ica. nic byłooczetiwanqozapołu

ddStanlsta,Dird:Popnlttskoneentm-

.......-.-,.;-....;.,.
......
'W)'J)IdetSIIIIOCb(ldowy dw6cb

c:złml,:bw

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

~lflut~zap~iprom.U.Cmłod1

walisi(lnapromowaniumljej!Kni'Cjpłyty
·,.STRIP-TEASE".AOIOooądzili otoo-

MAREK:-BrłopodnicaJ4oo,sr.koda,

tetakmalo~

SKJN:-Odbijchlopie!
POUCJANT:- Brat odpowiedzi ("Y·
tltnicuzokO'ni!Y)•Esuada Swi~tokrzysb" ma w planie
ponowne zaproszenie zespołu .l"ieni"
razem z,.Ekttqcayal Gltaraal". Mate
lFitedy to, ~my mi«: oWX W)'Słu
clućpołoqoottaluioutworu.ZOlN"

zbli2asit:"-Acodopi4ttowesotouc::ertu,
totyltoiJie,tebfłzatrótti,•orpnizalo

~moclipclltallt•it:olepszyusp61-do

r6WDIÓIICY kapcli .,AC D DRrNKERS"I
LUlASZ IUMAŃSC

Zanltb się aowa
śmien:i.

wleła dśald

Szc:r.q6ly- ullr.lO

" Cltrobma 6 lalbl cu.dea llllłbęh
Pot K. Krogulec
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r-""""
___

~-"'~-.
dla harto wni rabat!

ul. ŚREDłiA 20,

III. M-38-48, lu 16-3ł;l!·

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

P4MEX:----.,

UWAGA
Zmlana adresu

SLOWO

STRONA2

Z

KRAJU

Prosto z Wiejskiej

NUMER 298

J. Pilarska o "Solidarności" i OP'l:L

•

ŚWiąteczne akcenty

Zmija na piersi

w nieświątecznym nastroju
W lqjmowe spory, tłótnle l waśnie

=::::==·;t
ttóreąarawszystkichprzywisilijnym
opłatku ldotrad)'Ql bo!onatodzenio-

wej, tak budzo łagocl.ąocj nasze oby-

cuJa.,
ety zda

sl~ to na dłuao? Tui po
tycb jwl4tecznych W::entach rozaomłyspory wokół omawianych spraw.
l tak wb~ SWiowisku koalicji rz.t~ potłowie li slosami przewagi
z.decydowali, tenłc przyjrmij4do 1fria.
dornoki informac:ji rqdowej o tym,
codzicjesi~naŚI4skuiotym,corqd
zamierza pa.edsi~W~.
Q(ąoe pole miki wywalała fZ4(1o-

wapropozy<;jaro~uprawywynagrodzeń w państwowQ sferze budteiOwcj. Rz4d chce ode}tć od za wie-

szonegoll'CSZl4wbr. mechanizmuautomatycz:n~ walol'}'l.ldi wynagro.
dzeósfery budżetowej, wedle ttórqo
j rcdnic W)'llllfOdzenie ,.budtetówki•
powinno b)Ć równe 106 proc. wynagrodzenia w sferze produtqi materialnej . ZamiastLCgOrządchcewusta·
wi.e budżetowej wpisywać środki na
podwytti, które byłyby dokooywanc
dwarazywroku,wtwietniulwrzcł·
niu . Omaczałobytowprzyszlymrotu

utrzymanie płae budtetówki na teaorocznym poziomie, copmakali infla·

qiomaczałobydallzezscistaniepaa.

dla praanmitltw ~wiary• .wtby
zdrowia, kultury. Posł6w ~bardziej
oburzyło 10, że tzw. sfera budtelowa
nie jest traktowana pn:ez rqd jedna·
towo, te z ponoszenia d~w kryzysu wył4Q.a lit osoby zatrudnione
w utz.ęidach naczelnych organów wła·
dzy pa/ISlwowej kontroli, qdownictwa oraz W)łllaltodzenia 016b ząjmu·
~ ticrownic::ze stanowilb pań·
stWOwe.

Nie bc2; wpływu na 10 oburzenie
wielu poalów opozycyjnych były składane do Sejmu petyl(je, pisma oraz
manifestaącprzedstawicieliZNPif&
deraQi ~w zawodowych pn·

oownitów ochrony zdrowia. i4dl.i4CC
realizac;ii oneczenia Trybunału Konstytucyjnego " sprawie waloryzacji
plac w sferze budtelOwej oraz przyznania wi~li:szycb jrod.li:ów na aiwiat~
i na opiek~ t.dtowo1Jl4.

PosłowieniepfZJX:Jif24dowej wer-

wynagrodzeń
w5podslawowyeb działachgospodar-

słutb betpieaeństwa naruszyły
wo lub stosowałyrep~wobecoaób

ki narodowej. Wedlua min. f11W1J6w
ustawa w we~i sejmowej ,.kosztować"
~e budżet państwa kilUnaście bi·
lionówzJotycb, których ,.i tak niema•.
Poniewaf. ustawa trafi do Senatu, mi·
nistcr f1IWISÓw zapowiedział, te ~
dzie próbowal przeto~. senatorów
do rz4d:O~ PfOP?ZJCJ~ 1sugero~
poczymeme odpowtcdmch, po myśli
tz~~dupoprawet.
Równiet punktem zapalnym były
poprawki Senatu do emerytur ,.mun-

dział~

durowych•.zmwnawotand~Sejmu

WfÓclla sprawa zbiorowej i indywidualnej odpowi.edrlalnołei funkcjonariuszySB.I w tym przypadku pasłów przcciwmwi~IICYCh si~ restrytcyjnym poprawtom Senatu wspierała
postawa manifcst\l,jlłC)'Cb w przedś·
wilłttezrlymtyJOdniu pnedpnacbcm
na Wi~skiej przedstawicieli NSZZ
Policjantów. Wswoimmanifeścicpoli~anci prot~owali pneciw rcstrytqJnym P~poom US.U.IIrY ,.precz zań.
22 w~~ scrw:kiq. ~pOOw
tan:my na pocbtawie właści"ft'j
~wy - ~odcbu karneao. Po~~a
nicostre, rueoli:rdlone, pozbawtarue
praw emccytalnydi za otres uczest.
nlctwawrepte:Sjacbpolicyjnych,gdzic
pojpele .,rep~i" ma oktdlić rozpo~e Rady Ministrów, nic mGA
znaldt miejlc:a w ustawie•. Policjand
protest_Owali równi et przeciwko. PW:
Jektowt budtetu na 93 roli:: "Jeteb
Sejm przyjmie P.rojettowany b~~
narok93,10stm;ip~8tys.poliqan·

tów, tozmuszcru ~CRIJ do dałszc..
go organieunia prze~iep)w lllDC).
chod~ch, ~ l1fZ4dze6.
1.-:m~ oarzewarua. Jat. mamy
chronić społeczeństwo przed stale
f'OSil4C4 przcstępcl()ŚCi4•.
Po nic tyle debacie w wypomina·
niu i przypominaniu lObie historii
PRL Sejm pi'ZYi4f li:ontrowcrsyjn4 poprawkę Senatu, oo minister spraw
wewn~tl21lych skwitował demonstra·
cyjnym wyjściem z sali. Tał wi~ posłowie z toalic:ji ~owej (niektórzy) i
odwetowo nastawiona opozyl(ja zd&

Sprawy Zalewskiego ciąg dalszy
(AJ) Z wniost:iem o uchylenie immunitetu posclsk.iCJO Maciejowi Zalewski&
mu WJSI4J)iławpi4J;etdo Sejmu Komisja Regulaminowa. WrazieuWZ&J~ienia
przez l~ wniosku komisji motliwe byłOOyuzysł:anieodpowiedD Zalewskiego
oazarzuty proturalOra o ")'korzystywaniu przezniego stanowiska, ząjmowane
go wadniej w Kaneelarii Prezydenta na rzecz m.in. spółki '"Tclc&rar.
Korni4ia uznała. te spta~ podwójnego sf<mwania przez poMów nalety sli:ie-.
rować do prokurlllury.

Jarosłavv Kaczyński

w Radomiu

uqęT~InUQ1b•~
MddeiJUu~PC.

Mok.,.

lic ,. prosta ałual, - - u
. . . ...U..?
szaataion!11?Mt-.ta.t.
Moie

LiderPoroz:umieniaCcntrumPfZY.i·
echałdoRadomiawtowan:yslwiewi.ce
prezesa PC- ..W... Głąl6ltiep i prze-

wodnic:qr;qo Klubu Pariamcntameao

Mniej wielkoduszny

był

M. Dziu-

bek. Polt~powanie T. Kowalczyta określiłjako nikczemne.- Wystv).il w .,dru·
gim takcie",

by ltWOrz)t wratenie, te

PCsięrozpada-o6wi.adc:eyłu.efklubu.

- W momeocie. kiedy jesteśmy alało
wanizWSZ)'!t.ticb mon. Chociatspodziewałem sio, te odejdzie wc:zdniej ...
OPQ"A'odad:JrezygnaQiposłazprzyna·

\etnołci do

klubu PC M. Dziubet nie
chciał mówl, z.aznacu;j4C, te w Sejmie
pojawiłysiętylkoplotki.J.Kaczytati

wyruli nadziej~. te ,.sprawa Kowalczy·
ta•zostaniewyjałniona,awszysttiejej

tej partii- Marb Ddllllb. Zarówno na
spotkaniu z mieszkańcami Radomia,
jak l na li:onferenQi pruowej mówiono
Iłównie o WJ~t.V)ieniu T. Kowtlczyb z
PC. Zamu o niewiaryJodn~ Zarqdu
Gł6wneao jest stereotypOWy - powie-

aspekty-podanedopublicmejwiado-

działJ . Kac:eyńlki.-Wnyscy,ttórqod

dodymisjillspc;5r6d llc:zlonli:ówZarądu Wojewódzkitao nie oznacza lit·
widaqi Poroz:wnienia Centrum w re-

nu odcbodzili, mówili to wno. Nie
.,.wt, te on przez całJ c:z:as

cboem)'

""'·

małci

Do c::zasu zwalania ;Qaz,du wojeWdzkitso, orpn.izaq4 kierować bodzie~tymczasowy,apodaniesi~

Jionie.

na n:ea praw i wolnolłc:i
obywatelst:icb. Jdli prezydent podpiszc t~ usta~ to funtc;jonariuszy
MSW, UOP i innych llłu1b mundurowycb czeta ponowna wcryfitaqa.
Kontrowe~i natomiast nie budzila ustawa o restrukturyzac;ji przcdsi9biomw i bantów, ZWlil4 ustawą od·
dłutcniow4,zmieru"iącądorozwiąza-

nia problemu ,.złych długO..-, czyli
n.alt!nok:iprzcterminowanych i nieśclualnycb . .,lłt dłuai"
jui
blisko 400 bln zl. Ustawa ta, jeśli
przejdzie prz.cz całlł procedur~
scjmowo-senacli:o-prezydencką, poz·

am.

woliwbótkimczasicpopra~syrua.
~ fLDanSOwą wielu przedsi~biorstw
i uwolnić banki od ,.złych dłu&ów".
kronikarUiego
obowilłztu
'QJ)OIM~ jeszcze O nowej rótuicy
rdań mi~ Sejmem a Senatem oraz
o ... jasnowidzeniu pos. K"A'llłnicwstiegozSojuszuLewicyDemokratycz.
nej. Pol. Kwaśniewski pQdczas debaty

z

sejmow~os~kachnaŚJ4skupowie-

dzial, że Senat pod ncistiem rztdu
przyj!łł 22-proc.. stawt; podatku VAT
od wWal te tonscli:wen(iietej decylji
b;d4 niebezpiocme dla śi4stich topalń. Scnalorov.je byli oburzeni, bo
KwMniewsti powiedział to zanim Senai ptzYSI.4pił do gł050Wania. Kwaś·
niewski przeabł do Senalu list z przo.
proszeniem za pom)'łkr- Ale- po gto50WalliuW}'IJZionato.,tebyłjasnowi-

dum. Teru ustawa o podatku VAT
wróci do Sejmu, który zdecyduje ezy
poprawę scnacą prz.yj4f; czy tet
odrzucić. Przyjęlcie poprawki byłoby

po myśli f"ZZłdu. Obłotcnie !IUlO'WCÓW
enCJiei}'CZnJch oraz tnellii cieplnej
i elettryczm;j 22-proc. Jtawq, (Sejm
proponowaltylto 7 proc.) ucbroniłoby-wedle min. Osiat}'ńskieao- bud·

tetpailstwaprzcd6blnzhtratiwi~k·
SZił siOP4 inflal(ji.

(alb}

mi

Ko~l Zakładowych spotkała

slę

sz.ero. . wuszawatieto blan

ameryka6skłqo

Instytutu Wol-

nycli Z~6w Zawodowych,
JO&IUUI Piłarska (długołetnldxla·
bocz ,.S" w brukseiskkJ qeadDe
MJętlxyntrocknryd Wohaydr. Z~
k6w)'
J. Pilarska przedstawiła zebranym . strukt~ międzynarodo
wych organizacji związkowych.
Amerykaftska Centrala, którejjest
obecnie przedstawicielką. od ponad 40 łat wspiera związlci zawodowe w Ameryce Srodt:owej,
Afryce, Atji., a od Im r. działa Instytut do Współpracy z Europą.
Powstanie w 1980 r. NSZZ "Solidarność" stworzyło warunki pomocy związkowcom na Wschodzie.

Warszawski Instytut WZZ
oprócz Polski na terenie
Litwy, Łotwy, Estonii i Białorusi.
Przedstawiciele kielcakich KZ
pytali J. Pilarskąowie lespraw.ln
tcresowało ich m.in. posądzenie
o współpra~ ze słutbami bezpie-.
czeństwa Jerzego Milewskiego,
(działacza ,.Solidarności", pracownika biura w Brukseli).
działa

-Mogę

wu z.ape~, te mało

jest ludzi, którzy tak zd ecydowanie odpowiedzieli bezpiece ,.nie",
jak zrobił to Milewski - powie·
działa J. Pilarska. - Dokumenty
zostały spreparowane.
Zapytana o kondycję ,.Solidar·
ności" w odniesieniu do OPZZ,
Joanna PiJarska powiedziała:
- Popełniliśmy błąd od począł·
ku, mówiąc, te ,.Solidarność" nic
nie ma do OPZZ. Powinniśmy
głośno przypominać, te Sił oni
spadkobiercami CRZZ i nie moJił
istnict. Wyhodowaliśmyżmiję na
własnej piersi. Dziś działacze
OPZZ pottaftąsię dobrze zareklamować , ale jest to organizacja fa.
sadowa. "Solidarność" powinna
wypowiedzieł jej wojnę o człon·
tów, paniewat organizacja związ·
kowajest silna liczbą przynalet.ą·
cych. ,.Solidarność" po sukcesie
roku 80 zapomniała o pozyskiwaniu nowych ludzi. Może si~ zdarz}<:. te któryś z polskich rządów
na rozmowy w Genewie z Mi\'dzynarodową Organizacją Pracy
zabierze przedstawicieli OPZZ,
jako ne,jliczniejszego związku,
a nie ,.Solidarności".
(-a)

Rolnicy za
i przeciw rządowi
(AI)IbdaGł6WIIIIoKniowp~
blloł.Jków,K6łeł;l()rpltizaąllłolal

CQda poUDowHa koatta•.-f llldę
pnk:llac:Jj~ • całJa tnUa J etftlllie
~.,ebliooeldi)MIIlUtr,~

~em.lk~.

Rada Politycma Stronnictwa Ludowo-Ou7.ekijaAskieso sbytyli:owa·
la protest Kółek Rolniczych i _.,Samoobrony". Stronnictwoocenia prosram
f2.4du jako ambitDy, ale truduy do

wprowadzenia w życie.
Realizowany od września f14dowy
Prosram .Szansa dla wsi i rolnictwa"
zakłada mln. wprowadzeniecen mini·
malnyc;b na pszenicy, tyto i mleko
oraz obilitenie oprocentowania kredy·
tów dla rolnit6w. Minister rolnictwa
GabrieiJanowst:iuwata,tcwszysttie
postulaty zgłaszane przez roln.itów
mit!IZCZ4 si.~ w realizowanym prz.cz

1'1.4(1procraznie.

Polsb Rada Blmesu,jeduz~po..młejszyeb o~l~eb prywałDych pnedslębloraSw, :a~pro
ponowab.rqdowll pułuaentowl, a spr6bqje pttekonU polsklda blmesmenów, by poprzezjednorazowy podatek
Dłatall dDarę wprzyałoroc:mym butiede. W zamlu Zll to domap się a lt; ławestycyjayc.b l &'lfl'&lldłt :Ile system podatkowy ale zmJeui się pne:z plęł łat. Co o
kieleccy l mdomscy bimesmeai?

tym...-

Biznes spłaca deficyt
ZBIGNIEW MORAWDlCKl,

Drugi takt Kowalczyka
-NiekahłJ~..,&(de,
~t.,.de.w.,orydl-powWdal
Janllawlaczrjlki.~ruya

cydowalio pozbawieniu pmwdo emc-

~~~~:C~!::~~
!!'\'::U::::.~=::o~::
w proporl(ji do wzrostu
pra·

W ~kw siedzibie NSZZ .,So-

lldamołt" Rqłoaa Swtętokrąs
klea;o • Klelalcli z przetbtawłdela

dyrektor Przedsi~biorstwa Budowlano - Usługowego .Budomet•- Mnie si9 ta propozycja podoba. Wyliczono, że gdyby dzi~
w budtec:ie podzielE równo, na
każdego z prywatnych przedsi~
biorców przypadłoby do zapłace
nia 3,5 tys. dolarów. Nie jest to
oszałamiąjąca suma a przypuszczam. te stawki nie byłyby dla
wszystkich jednakowe. Jeśli mia·
loby to uzdrowić stosunki w naszym kraju, ch~tnie się do tego

EDWARO JUREK., prezes
,.Unitemu•:- Nie ądzę, teby biz·
nesmeni dobrowolnie wylcazali
altruistyczną posuaw~ w stosunku
dopanstwa. Terazkażdynajpierw
dbaosiebieiswójinteres,apotcm
patrzy na dobro kraju. Stabilizacja
podatkowa na obecnympoziomie
da niewiele, paniewat to właśnie
obciątenia podatli:.owe sprawiły,
że wiele prywatnych fmn w naszym województwie ledwie zipie.
Każdy dodatkowy podatek może
je rozłot)t.

RADOM

dolot~.

ANDRZEJ

PACANOWSKI,

dyreletor firmy ,.EKAAMEX": Jestem za. Ale nie może to b}t
obowiązek. Moja firma, na przykład, niejest zainteresowana. inwestowaniem w budynki wciągu najbliższych trzccb laL Propooowa·
na ulga inwestycyjna nas wi~ nie
dotyczy. Gwarancjastabilności systemu podatkowegojest natomiast
czymś, w co zainwestować warto.

WWOZIMIERZ ŁASKI, dyrektor biura Izby Przemysłowo
-Handlowej w Radomiu:

skarbu państwa okażą się mniejsze od spodziewanych. Generał·
nie jestem więc za propozycją
Polskiej Rady Biznesu. Chciał
bym jednak wiedzict, jakie są
gwarancje ze strony rządu, zastanawiam si~ też, czy będzie je motna wyegzekwować tatle od następnych gabinetów.

AUGUSTYN
właściciel

GODYCKI,

firmy ,.Ema•:

- Ani jedna, ani druga strona
nie powiedziała dokładnie o co
chodzi. Czy na S lat mamy kupit
sobie gwarancje rządu? Według
mnie absolutole to nie wypali.
Bratuje nam stabilności politycz.
nej. W tej sytuacji nie sądzę, by

-Moimt.daniemut:ładtak.ibył-

rząd poważnie potraktował ofert~

by bardzo korzystny dla obu
stron. l tai. przeciet w fonnic podatku zabiera się przedsiębior·
com i osobom prywatnym ogromną cz~ zysku. Trzeba zdać sobie
spraw~, że przy nadmiarze powinności płatniczych ludzie będą od
nich uciekać, prze% co wpływy do

Rady Biznesu. Podatki rosną
niemal z każdym dniem, minister
finansów co rusz zmienia plany.
Nie ma żadnych gwarancji, te
umowa zawarta dziś obowiązy
wać będz.ie równi et jutro.

łowo
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Jelcyn pilnuje Moskwy

Napad

na arsenał

(Al) Prezydent Rosji Borys Jelcyn skrócił swój pobyt w Chinach
i powrócił w sobott: do Moskwy,

Cdaeda akeJHidllllęicQDI ...
........_.~-WIHIII•IIJ·

aby przeprowadz.e w niedzielo
i poniedziałek konsultacje z premierem Wiktorem Czernomyrdinem i pierwszym wicepremierem
- Władimirem Szumiejko pned
przewidywanym na wto.rek pned·
stawieniem składu nowego rządu.

NRD ped r.c:.a.e...
z~ lbUalk6w, .u.w 30 ta...... 7bn~t~Mw~3
łt;l bułewujst

~ł~łk:dlęphtMdjw.Wca

lya ~ trn poaakiwaale aąuUd·
kłw,ld6nyltdekll~

"Dowiedziałem się, .te biją się tam

Udanylot
po rodzinę

omin.isteria.lne fotela. Muszę wrócić i interweniować.. - powiedział
Jelcyn na pekińskim lotnisku .

W

skład

nowego

pl1lCIQą nad Bośnią

niemal

wszyscy ministrowie gabinetu
Gąidara. Rbwnict w
wrócił z Kaz&hstanu

-

Bushi Mlqor

rządu wejdą

nąjprawdopodobniej

STRONA 3

(Al) Prezydent USA, Gcorp
Busb.ipremierWielkiej Bl)rtanil,

sobott: popremier.

JohoMJłorspotblisi~w~,by
przedyskutował~niewojl

Chorwaci zapowiadają
serbską ofensywę
je, h9dą kontrolowali główne drogi w tym rejonie. Tymczasem
wchodzący w skład Sił Pokojowych ONZ Brytyjczycy próbują
wynegocjować zawieszenie broni
na czas świąt i Nowego Roku.

(Al) Siły chorwackie w środko
wej Bośni przygotowują sit: do
serbskiej ofensywy, spodziewanej
na Bo1e Narodzenie. Głównym
celem uderzenia ma być miasto
Bugojno. Jeśli Serbowie zdoh9dą

Polacy pozostają
Sąd

rozstrzygnięta

w Nowym Jorku nie
otrzymał do piątku por~enia
wladzpolskichwsprawiePolat6w
zamieszanych w tzw. afcJl karabi·
nową, co uniemotliwia ich zwolnicnie za kaucją. Sprawa została
ponownie odroczona. Kolejne
spotkanie pi9ciu oskartonych z
~ią odb9dzie sit: 7.1.1993 r. Nie

(Al) Prawicowi ekstremiści
przeprowadzili w tym roku ponad
2.200 ataków na cudzoziemców.
W ich wyniku ZginQło t 7 osób,
a ponad 900 zostało rannych - poinformował w sobotł: dziennik
Frankfurter Allgcmcine Zeitung.
Powołując się na infonnacj~ wysokiej rangi przedstawiciela sił

podał, te
mająonewbrtotekach3.800neo

bezpieczeóstwa, FAZ

nazistów z zachodniej części
Niemiec i 2.600 ze wschodniej.
Rządzący w b. NRD komuniści
wiedzieli o ich istnieniu, ukrywali
jednak ten fakt ze względów poli·
tycznych..

kowc;j obcenoki bcbodu w &moi
ObakrtJezamieru,j4~ wspólnekroki w celu wzmocnieniastrefy
zakazu lotówwojskowych nad Boł-

....

Moskwa zapnecza
rewelaQom Heralda

(Al) Dowództwo marynar.ki ~
syjskiej zapneczytow ~~ rewelacjom .W.ockieao • The Herald",
jakoby flota Półoocoa ~
wielq~~Ozien
nitzGIUJQWpoinformował,~ro

syjstie okrfty podwodne opuściły
baz; w Murmaństu i wysUy oa.
otwat1emorze.~NATO.

w amerykańskim więzieniu
(Al)

2200ataków
neonazistów

poz-osllijc równici
sprawa R.ąjmunda Szwondra, dy·
rektora radomskich zakładów
,.Łucznik", który od 10 miesit;cy
przebywa w więzieniu we Frankfurcie. Wiadomo jedynie, te Departament Sprawiedliwości USA
nie wycofał wniosku o jego ekstradycjo z Niemiec.

~twientq,t.eicbo~po

Niepokoje w Izraelu
(Al) Zotnierze izraelscy zabili
w sobotę 6Palestyńczyk6w, w tym
9-letnią dziewczynkę i troje nastolatków. Ponad 30 osób zostało
rannych. Walki wybuchły, gdy
wojsko rozszerzyło godzinę poli-

cyjną. obowiązującą w okupowa·
nej strefie Gazy. Rodziny ofiar
kontynuowały starcia z żołnierza
mi w poblitu szpitala w miejscowości Khan Yunes.

ZOIUJ4 w bazie; nie Sil planowane
nawetć~

Księżniczka

Diana

z królOWI!
(AI)Tyd.tleó po oficjalnej zapowiedzi separw;;ji Diany l Karola,
bólowa Eltbicta n pojawiła si~
publicznie u swo.i4, syno,.,._. Obie
uczestniczyływliObotnim!lubiesy

oa trenera trólcwsticb toni, do

USA o polskiej gospodarce
~łwiatlemudzl.eldla ,

niebywałe

rozmiary. Jednak jak do-

Pojednanie OWP i Hamas
Przewodnict.ący
wystosował

OWP J. Arafat

oficjalne zaproszenie

przedsi~wzj~

do islamskiego ruchu oporu ,.Ha·

mltatyb.nlql~.~ped

cleprzynositak:teP<J24danewynil.:i".
Dzlennik podkrdla jednak, te
polski kapitalizm nie rnote bl'Ć jeszcze

dlllopo~~
"W~byłbolesny"-pisze"Tbe

pewien zwyci~wa, gdyt choć produkcja rtlloie, to nadal jest niska.

mas• dowzięciaudziałuwposiedze
niu kierownictwa palestyńskiego w
Tunisie-oświadczył przedstawiciel
Komitetu Wykonawczego OWP.

laa.Jdl ~ów Earo,r wsdlodaltJ ~tuqo z~

tycbczas to ryzykowne

lbddec.tieco" nun1

"ne Yort Tbaes" dotrdlcasowe

Y ort runeS-. ,.Fabryki upadały,

~

ceny

poszływsOr~,abezrobocieosią,gn~o

Według

~ ~

• dva osbtalqo rob WII'OIIoDaCZBJe

pnwdopodobie6stwa. illllknlDa Deltowa brlł~ ~po ZSRR.

ONI nJNDWĄ NAGRODY

DO KONKURSU

ŚWIĄTEClł<EGO

• Redakeja .stowa Ludu"
• Oub S INTERNATIONAL
CORPORATION Kn,jowe CentrumObliczeniowe, Starachowice,
ul. Radomsia 21
'"PHU"INTERKOM"Sp.zo.n.
Kiclce,ul.Sientiewicz.aWSO,tel.
490-61
• Firma ,.SOLO" Dąbrowa JSO
k.K.ielc,tei.Jl-SS-04
• Supersklep ,.MAR.C-POL"
Kielce, ul. Peryferyjna IS
• ,.FOTO-EXPRESS" Konica

Kielce,ui.Sicnticwicza36
" SALON MEBLOWY ,.WAJ.,.
WOOD", ul. Legnicka 28
",.HOSSA" sp. Cywilna Kielce,
ui.Żclama22

• Hurtownia Kosmetyków
_NANA" Kielce, ul. Okrzei S6
" FIRMA ZAOPATRZENIA
OGRODNICZEGO ACM AgroeentrumK.ielce,ul. żeromsldego 17
" BIURO TIJRYSTYCZNE
,.MlKRON" JGelee, ul. Targowa 18
• Prudsi~biomwo Handlowo-Usłuaowe PWS S. C ELEKTRONIK, Kielce, ul. Sienkiewicza 34
• "ROTOR SERVIC~ Kielce,
ul. Zqnaństa14 a, tel. 31-30-94
• Pnedsi~biorstWO Budowlano-Utługowe ,.Piascctr 25-111
Kielce, ul. PaAsta 84, te1.(041),
574-91,564-21, fax (041), 526-78
tlx06IJS80PlAPL
• Agencja Turystyczna J &. B
Kielce, ul. Piotfkowsta 12, teł.
432-«i.

W wielu budynkach utytecz-

Była

to

odpowiedź

z

na apel

Krąjowego Związku Górników,

który odrzuca rządowy plan zam.
lrnięcia ponad połowy należących
do państwa brytyjskich kopalń.

Rushdie szuka
pomocy we Francji
meinicgowyrokuśmierci.,.Mogli
byśmy stwon)i silną grup(:, w
której skład weszłaby Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Kanada i
knjc skandynawskie. Ta grupa
przemówiłaby do Iranu językiem,
którego musieliby słuchać,. - powiedział Rushdie.

(Al) Dawanie cięfto chorym
wody może niekiedy
zagrod ich życiu, zamiast szybko wy\~. Dwł\i angieLscy lekarze opisali taki przypadek w wydanym w piątek w Londynie nąjnowszym numerze fachowego czasopisma .British
Medical Joumal". Otóż walczyli
oni o uratowanie .kilkunastoletpoważnie

~idłuaorozmawiałynakoAciel-

nym d.tlccW.ńw z &Qttmi weselnymi.

"Nie" dla stref
wolnego łumdło
facb wolnego handlu. Pierwsq taJt4
strefę: zamieaano utworzyć w
Brzdciu, n&JI"'IlicyzPolsą. Biał~
doszli jednak do
wniosku, te prowadziłoby to do
powstania państwa w pU!stwie, a
wi~ mostoby oznaczać OIJ"..liczoniesuwerenności republiti. Uznali
rwJC)' deputowani

takte,:testworzyłobytoognistana

pitlf społecznych, ponieważ mieszkańcystJef:tylibylepiejnitwpozo
stałychregionacbrepublili.

Autobus

Japońskie mężatki

c:em, a 28 odwieziono do szpitala z

nie są szczęśliwe

cle Ufa usiłowU naprt.wić pol:f\H
paliwo..._. Z odsłonię:tego silnika

(Al) Tylko 13,8 proc. Japonek
uwata, te małteństwo oznacza
sz~cie dla kobiety - w 1987

r.

sądziło tak 28 proc., w

1972 - aż 40
proc. Opublikowany w Japonii ra·
port na tematkobietstwierdz.apooadto,że na wytszeuczelnieidzic
obecnie więcej dziewcząt (39
proc.) nit chłopców (36 proc.). 41
proc. japońskiej siły roboczej to

kobicty.Stanowiąone 6,5

proc. japońskiego parlamentu. Tylko S,S
proc. sędziów to kobiety. Coraz
więcej pań pracuje po ślubie,
większość jednak musi godzić
obowiązki zawodowe z domowymi. Tylko zaku~y ząjmują
Japonce średnio S godzin 17
minut dziennic; jej ~żowi - 19
min uL

Święcona woda może zaszkodzić
święconej

Anaiii

na wypa-

w płomieniach

ności publicznej w Wielkiej Bryta·
nii zgasły na pięt minutświaUa na
znak poparcia dla tysięcy górni·

k6w, którym grozi zwolnienie
pracy i bezrobocie.

południowej
Wygi~

cił rządowy

(Al) Salman Rushdie, autor
słynnych ,.Szatańskich werse·
tów", udzielił w sabot~ wywiadu
jednej z francuskich sieci telewieyjnych. "Chciałbym jak olUszybciej przyjechać do Francji, by poprosić rząd o wsparcie" w walce o
uchylenie wydanego przez Cho-

Akcja
poparcia
brytyjskich
górników

w

przyjecbałyjed.nat.oddzielnymisa

mocbodami..

(Al) Parlament Białorusi odrzuprojekt USlaW)' o st.ro-

klyteri6w zachodnich Polacy

sąwciątbiedni.

Ukraina zac:Mwa broi\ Jądrową?
Zdaale.

Dyloby to pierwsze od ponad pół
roku spotkanie J. Arafata z członkami ,.Hamas". Stosunki pom.it:dzy tymi ugrupowaniami są napi~te. Jeb
sympatycy rywalizują wząiemnie o
wpływy na ziemiach okupowanych..

kościoła

niego chłopca, który wyskoczył z
okna górnego pięlra domu mieszkalnego. Pacjent wracał już do
zdrowia mimo licznych obraie6,
gdy nagledostałbakteryjnej infekcji, która doprowadziła do zapalenia płuc. 2:tódlo infekcji wybyto,
gdypersonelszpitala zauwatyl, że
chłopca regularnie odwiedza ciotka i obficie skrapia go święconą

wodą.

Mikrobiolodzy zbadali wo-

dę i :malctli w niej bakterie, które
spowodowały

zapalenie. Wprawdzie był to odosobniony przypadek, ale lekarze ostrzegają, te ufy·
wanie święconej wody w szpitalach jest niewsk.azane, bowiem
może poważnie :zas:zkodzE pacjentom znacznie osłabionym w
wyniku przebywanych chorób. ·

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

(Al)

Szdć

oa6b

spłon~o

tyw-

ci~j)()płli'Zelliami,kiedykie
rowca autobusu w rosyjst.lm miel-

wycietłabenzyna,at.iedytici'OWQ

usiłował go urucbofl'li! - nutv~iło
zapalenie. Płomienie ot!ję:ły na-

t)'Cbmiastcalyautobus.

w Ankarze
będzie

metro

(Al) Władze Antary podpisały•
pl~kdwakontrattywartoAciUO

milionów dolarów na budowę: metrt. w stolicy Turcji. Jeden - na 660
milionów - zawarto z konsor<ium.
w którym wiod4ą roltl odgywa kanadyjska finna budowlana; druJi to
potyczka udzielona przez 16 ban·
ków,ttóresf11Wl51U4bu~lk:q

a:i niccałe 15 kilomctr6w piennz.ej
linii podziemnej t.olel. Burmistrz
Ankary powiedział dziennikarzom,
temetro~eJO(Owezac:r1eryla

ta. Dodatkowe kredyty na 260 milionówdołatówm.J4 b)lt parani~
waneprz.ezr.qdyKanktrl Wielkiej
&manii.

SLOWO

STRONA4

Z

Opłatę

uiści

adresat
(umowa

ANKIETA

z 14.XU.92)

REDAKCJA
"Słowa

Ludu",

ul. Targowa 18,

25-520 KI E L C E 15,
skrytka pocztowa 47
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --

• Tu~t

ZOSfAŃ PRZYJACIELEM "SLOWA"!

Jacy jesteśmy?

ZE

~JHIUWtĆ WautJpi~Wo_sttwrULiubt ..,d)r~jele
pitidlaWu.ZwrwautV'sifflllwszystldc/ll}d.la6rzy~ą~~at;q~
lfod~ __,.,id i~ lrt6rzywdfU.itfpWnm;fnutlol'fki
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tlopioowt:ZMfłi. ~ ...,.;łfimoodl otlhuiiUINIISiiiO'zacA~
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O tym, co na Śląsku (i nie tylko)

Posła

Adamskiego
spojrzenie z dystansu
Debota nad problemami rostrulrtwyzac:jl g6ml""" l nad
...._ :zopat.,. syt..q" . . Ślosku- d - doL Juł., jui
wydawolo się, lle-lj~ IIDOI,ale po .,..,.lok miDister Kuro6~ lle._.mollerwmawlał,ole~gdml

-co

aenle~~-•rbtclo~-wszystko_""

lo się od J10CZ01ku. PoszczegdiDe kluby doozly do wnloska, Ile
.,qJIUik:t zlof.yć ośwlodczenla. !Wda portla D& sw6j
spos6b choeolJdnać kupony l piecplecze6 nago~ ~o
w~falll~odś......
Z mnogości rótnycb wypowiedzi chcieliśmy zwróc~ uwagę na
wypowied:t posłaziemi kieleckiej,
Władysława Adamskiego z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Oto

co powiedział:

SZiliU1H'fli Czytelnicy!

lft,.,..~rt4d•~.a

KRAJU

,.Pner ś 14st przochodzi fala
strajkowa stanowiąca wyraz protestu robotniczego przeciw rozkładowi gospodarki, zapowiedziom bezrobocia i nieumiejęt·
oości

rozwiązywania

palących

społeczellstwo

problemów. Widzimy to wszyscy. Myśl~. :te widzi
to i r.z.ąd. Niestety,zreguły gdy podejmqjemy tematyk~ gospodarczą i to w szerokim zakresie, na
ogół powtarza siQ wciąt ten sam
scenariusz, Sejmwskazuje na wiele problemów nie rozwiązanych.
Rząd zaś ich nie rozwiązuje.
Jato poseł spoza regionu śląs
kiego mog~ na problem spojrzeć z

dystansu. Sytuacja

strąjkowa

na

Śląsku nie bierze się z niczego.

Niedawno, by nie rzec, nieodpowiedzialne wypowiedzi niektórych przedstawicieli rządu uświa
domiły ludziom, :te Iiczyt na wiele
nie mogą.. W audycji radiowej minister Niewiarowski przyznał nawet, że były to wypowiedzi
szczere. Rząd ma program jaki

ma. A więcszczerość za szczerość.
Panie ministrze, z tym programem panowie dalek:b nie zaje..
dziecie.Ludzi nie przekonasię zapowiedziami redukcji zatrudnienia i zamykaniem kolejnych
przedsiębiorstw. Ludzie nie uwierzą, że taką drogą doj§ć można do
poprawy ich bytu. Zwłaszcza, gdy
nie proponuje się nic w zamian.
Sojusz Lewicy Demokratycz·
n ej u wata, iż dziś pilnie potrzebna
jest nam dyskusja nad programem

rozwOju gospodarki. Programem
Nie może

podjętym całościowo.

to b)t jednak program wypracowany w zaciszu gabinetów rządo
wych, lecz program konsultowany
ze społecze6stwem, program nie
:z.a.mkn.ięty w słowach i zapowiedziach, lecz przekładalny na konkretned~ei realizowany czynnie. Sygnały ze Śląska są bowiem
alarmem. te d.ziś gospodarka nasu stacza się po równi pochyłej.
Obecne działania rządu nie są akceptowane i pora wyciągnąć
wnioski, bo inaczej do ko6ca wyciągnie je społeczeństwo•.
Z informacji przedstawionej
przez min. Xuronia: .rząd pilnie
pracuje nad zwróceniem się o
mediacje, o mediatora. który podejmie rounowy z komitetem
strajkoW)'IIl. tak aby przygotować
przedmiot rozmów. Rounowy
między rządem ajakąkolwiek grupą, które nie mają ściś le zdefmiowanego przedmiotu mogą mioć
skutek gorszy niż brak tych roz-

mów.
A wi~nie uchylamy się od rozmów, prosimy o mediacje i w momencie, kiedyustalimy przedmiot
rozmów, natychmiast rozmowy
podejmiemy".
RYSZARDA KAZIMIERSKA

~- oojcbętniej,alrtóre Dle de5Z1tslę Pana(l) zalntereso-

'ftlliem?

Zła

ustawa a;y ludzie jej nie rozumieją?

każdego
cośprywatnego

Dla

------------------------------

3. Z czego naleialoby 'li .,Słowie Ludu"

• Tu zgilF!

Rozmowa z JANUSZEM LEWANDOWSKIM,
ministrem ds. przekształceń wlasJ;.Iościowych

zrezygnować?

+

,.Prynty:Dqa - to wasza

łwiętakrowa",,.Jesteśmyzaprywaty

4. Publibc;je kt6rych dzierutikan:y "stowa Ludu" rwyide Pan(l)
czyta?

zac:M. ale aa zasadach godaych..,
.,PropoaQjede p~

dla

wpływ u
przedsiębiorstwo~ miały załogi

aowobopckkh" • ,.Jald

z 10-proe. pakietem akQi, skoro
aybkoje~ bo aędl:alch

5. C.,. w Pana(i) oojblllseym środowisku (zakładzie, ~e)~
problemy, wydarzenia i tematy, lrt6re "Słowo Ludu" pomija mllcz.en.iem, lub trakbUe zbyt pobleinle, a powinno po&ij~t szerzej?
(proszę

wymienlt jakie?)

-------- ----------------------

• Tuzsi~!

6. Które z tych tematów zamówiłby Pan(l) spec:lalnie dla siebie?

N~.;;;k~~~·;;;:;;bey·~··~;··idib·;;gii;;Y".:h··~d."·~
sobie.

l. Plet .................................
2. Wiek ..................................
3. Wykształcenie ................................. .

dotetozmusl". W&ełecorDkhslów
pada pod •dresem pau l projektu
ustaw o powszedmej prywaly:DQI.
Czy ta usta-Jest tU a.ledobra, ay
le.ł:ladzlejejllieroZIIDliejc?

- Z doświadczenia wiemy, te
ma ona pewne mankamenty. Ale
ogólne ramy - jak się zabrać do
prywatyzacji nie są wca.le nąjgor
sze. Trz-eba tylko usprawniać ten
proces odcinkami. Jednym z nich
jest dogadywanie się na zasadach
przyjacielskich z załogami i związ·
kowcami.
- Tak, uSłyszałem wiele słów
krytycznych. Ze OPZZjest generalnie przeciw prywatyzacji - też.
Ale jeśli problemem jest za mała
liczba ludz.i w prywatyzacji, ubogie społeczeństwo, to trzeba coś
zrobić, by to społeczeństwo dostało choć cząstkę własności. I mnie
sięwydaje,tetakiprojek.tdaliśmy,

4. Mlejsrewnles>hoia (wieś- mbsto) .................................
5. l mię, nazwisko i adres ( wypowied1 może byt lei anonimowa)

Dzlękqlemy

za udział w anldede.
Niespod7ianki a.eQA!
"Słowo IAJ.dn"'

który ma przecie! wiele ,.wariacji",alejest odpowiedziaJny, przemyś lany i rodzi jakieś korzystne
slcutki dla samych przedsię·
biorstw. Mote przez to jest i mniej
zrozumiały? ...

+

Czy~~t~.pujakłeś droglkore

ktyttgo projektu.,jeflellnJe7.0Sllłby

oa zukceplo....ay w lak:iej formie, nieuchronne i zdrowe dla naszego
jaki jest. pnez załogi?
~u. lepiej przecież pracować w
- Jazmierzamdolego.Botraci- ,.General Motors" w Warszawie
my historyczną szan~. Polska ro- nit Chicago. To drugie lepszejest
b i zmianę własnościową zupełnie dla Amerykanów, nie Polak6w.
pokoleniową. I albo ograniczymy
• A więc co dalej z prywatyzacją do ludzi świata pracy i ludzi z
J~t?
pieniędzmi, albo zrobimy gest
- Walczyliśmyo normalną,tzn.
wobec tych wszystkich, którzy prywatną gospodarkę, a więc i o
tworzyli majątek narodowy, a te- prywatyzację. Zresztą niejest tai
raz511rencistami,emerytamiogól- ź l e. Jat rozmawia się z samą zało
nie ubogimi, sfrustrowanymi. gą- to w 90 proc. chce ona prywa·
Będę bardzo gorąco zabiegał o to,
tyzacji, zwłaszcza tam- gdziejest
by jakoś metodę upowszechnia- gorszy stan ekonomiczny. Tylko
nia własnoki w Polsce obronić.
aeka na tego inwestora. W Stara• Ale prawda jest taka: oJ e IDI.
chowieach wypatrują ,.Renaulta•,
Uceptac;jl szerotlej clla procesów
w ,.Polkolorze• strlljkowano w u b.
pl')"ftłJucyj11yda. Lucb:le wręc:z . roku o to, by podpisać kontrakt z
~ wobecllichstnclllobawy.
.,Thomsonem". Są wi~ obawy, alei
- Prywatyzację trzeba robić. nadzieje. SpotkaJem się z szefami
Chcemy szybciej, ale nie na silę związków ,. Wizametu". Oni się
wbrew załogom.. Trzeba zdob)t
cieszą, te ,.Gilette" do nich weboich akceptację i przyzwolenie na dzi, bo w regionie zagrotonym
dalsze kroki prywatyzacyjne. bezrobociem oznacza to kapitał i
Przecietjeteli chcemy, by ta włas- miejsca pracy, perspektywy płacowe.
ność traftła do ludzi w postaci pa• CzyUnie 1111. obaw, 1e mtn:ypieruwartościowego,anielosuna
awny slę w p6l drogi?
loterii-powszechnaprywatyzacja
-Jeśli powiemy ,.stop" prywatyzacji, ona dalej będzie biegła,
dlge tę szansę.
Trzeba te:t dawać ludziom ale nurtem podskórnym, i będzie
więk.szą dawk:ęinfo rmacji .Że.,nie
raworyzowała cwaniaków, spryta.k.i diabeł strastny". Pokazywać, darzy. Tojestp111.wo:tycia. Ludz.ie
tejetelijest .Pepsi"- oznacza to wolą mieć coś prywatoego. Jeśli
pieniądze i dla załogi bezpieczeónie ~ mogli sprywatyzować
stWo miejsc pracy. Że będzie zgodnie z prawem- zrobią to na
ogromna sfera gospodarki pols- zasadzie ,.fuksa", czasami~
kiej- publiczna, czyli państwowa, kradzie1y ...
Rozmawłal•
ale i sektor międzynarodowy, jak
jestwAnglli.,Ameryceitp.ltojest
TERESA KWAŚNIEWSKA

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

(dl!~
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EKOLOGII

STRONA .5

W mieście i jego okolicy występuje wiele roślin
rzadkich, zagrożonych wyginięciem i chronionych

Cenne Kielce
Kielce naleilt do niewielu polskich miast, w kt6rycb ZKhowalo

slęjesuu bopdwo przyrody. Mimogwolto.....,..rozwojuprzes-

tńennego - zwbszaa " ostatDlm arie<fwleau - ulekonysmycb
wpływów pobllskidl zaldiNiów cementowo-WJq~iemtlczycb l postę
....IIC<Iz rvku aarvkdecnda<:ll śn>dowlsk nalmolnych," mielcle l
okołky liiChowlllo się wyj_..,owo duło ceDDej rośllimości.

Metoda kartogramu
Jeszcze do niedawna nie mot.na

byłostwicrdzf teaozcałoewn~c"'
płytbadania 00f}'Stycme Kielc, cboć

:::"'r==~
"~:Z
~ inwentaryzacja roślin

~=::~~!!:
Zioleiwcienistychiwilgotnychlasach
rośnie 50 ptunków zalicr.anych do
ttw. elementu &{lrsk.iego.

Ubywa roślin

-Pneprowadzonebadania-pcnricdziałdr8r6t-pozwotiłytetusta!E,te

naczyniowych miasta prowadlona
prz.e:z tilt.a lat przct.Ga.ł:euęMa-dtłcat l • EinrD Bńb, pcac:ow-

w pfZt!Cicu ISO lal ubyłoSO ptunków, czyli około czterech procent ca-

nitów Instytutu Biolocii Wytszcj
Szkoły Pedqosicz:nej wKie1cacb, po-

loici nory. W porównaniu z innymi
a&iomeracjami mcjesltoduto, ale bio-

zwoliłaustalićbezsprz.cm~ie,jakbat·

"'poduwagę:wysotiewaJorywymarłych roślin q to straty bardzo dotk.li-

dzo cenny to obszar pod wzal~
prz:yrodniczym.
-In~ flory- mówi dr
Br6t- pneprowadziliśmy t zastosowaniem techniki tartocramu. Badany
obszarpodzieliliśmynasieć260kwa-

drat6.-oboku l km. WWdymtakim
settoruspor7.4dzaliśmymotliwiepełną list~ gatunków roi lin,

we. W'~tszoić z nich stano~ l»
wiem rośliny ustawowo chronione,
rzadticizqrotoocwregionieorazreprezentujące interesujące elementy

geograficzne.
Mimodokładnych badańnieitóre

ztycbroślinb)t motejeszczeniewy-

przy czym w

gin(lłr,jak:np.storzanbezlistny -stor·

danym kwadracle każdy gatunek od-

czyk notowaoy z.e Słowika, który w
nic sprzyj"ących latach nie wytwatta
części zielonych, czy td: wiele drob-

notowywany był tylko raz. W ten spo.Ob zgromadziliśmy około 87 tysiecy
notowaA.
WJllibznich_tow Kielcachi otolicy W}'Sifpuje 1190 ptunk6w roślin.
To

wyjątkowo

duiJo,

~pod u~ zarówno

lliewielq
powicrzcbn~badanc&o obszaru, jat. i
fatt,tewcałcjPołsccrośnicot..2JOO

ptuntów. W składzie flory wyrótnia.k~ ttw.ptunkisynantropijne,czyli
zwi~zdziałalnolci4c:złowieb.

Jest i<:h no. OruM du!4 pu~- 290

ptunkńw·~rośłiDyp~

zanc do r6tnych typów :rbiorowist
le4nycb.
Znacqcy udział ~ we norze
roliliny l~ i wnosowisk (140 ptunł:ów) oraz ciepłolubne (120 p!unków). Małojestnatomiast roślin wod·
nych, bagiennych i tońowistowych.
Co ciekawe, wokolicy !Gelc wyst~pu·
jewielcprzedstawicicliiwiataśród·

nych paproci, których odnalezienie
moie b)t trudne. Znaczna czę:ft jest
jcdnakbezpowrolniestracona,takjat.
np. koniczyna łubinowata z Pałosza
czy storczyk obuwit z Karaówti
~54,gupyrośłiD$Z.C2.C(lÓinie

narat.onycb na wyzinięcie wta!nio z
powodu wbanilacji. To przede
wszystkim ptunki ~e z obcenoś~ wody-gtLu.nii wilgotnych l~ i
dolinrz.eanyclL

atrak~~

Wmieściecię:!t.otd:przet)troili

nomna,iltC)'mat.rakcyjnyW)'II4(1.Niezwykle rzadka sasanb.otwarta i wiosenna była np. tai ~to zrywana na
Bruszni i Stokowej, te z rozległych
płatówpoz.ostały obcenicjedynie pojedynczeł:~pki.
Co tracimywidać

Uch•. ~ tam przebiśniegi, pier·
wiosnki, tywce. storczYki. blp:l i
czosnek niedtwicdri. Potytet z nich
niewielki, bo wdomu wiod4 czpto jut
po kiltu godzinach. Za to w naturze
niejednokrotnic trtą ostatecznie swe
stanowiska.
WsamychiGclcachiwokółmiasta

q jednak obswy, adrie zachowało
si~ szczqólnie duto cennych roślin.
Naleł4do nichokolice rzeki Silnkyw
pobliżuDębrowy i W"lłniówki, Słowik
z pn.domem neł:i Bobrt:Y, okolice
BobnywpoblituBup.ja,Jdtiewtorfowisł:owych .oc:Wch· roinie owadoterna rosiała dłu&Oiistna. Na ,p.
!"ICh SLokowej, Brusmi., Gnbinie i
Dalnl rosne w wspaniałe ptunki, te
planuje si~ tutl,j utwon.cnie OlfOdu

botanicz:oeao. Wielerałlinrzadl:icb,

zwotonycb i chronionych W)'StVlU.ie
na. aóne Otrocz. Pod Tclcsrafem
mot.na spowt paprolllita ostrqO i
kolczystqO, pełnika europejskiego,
mieczyta dacbówtowatqo, owadoterne: rosictt~ i Uustoml.
Podeusinwen~imi~ in·
nymi na tych obszarach autorom ba·
dańudalos~maleźt 38gatunł:ów~

"in nowych dla miasta i terenów podmiejskich (w tym 19 gatunków nowych
dlaGórSwi~okrz)'skich), lOgatuoków zamicszcz.onych na .czerwonych
listach• flnry polskiej i 8gatunków za..
grotonych W)lini~cm na terenie
Połstiśrodkowej.

dostonaleuto-

Tylko 15 par w całej Polsce
Przetrwał dzięki

Tojestnieladasensac:;ia! W poblłDt Włoszczowy malez:ioDO orła
ptzedulego! Po iouo<:jl przekazallo 10 do Slal;illlodaw~ Po~

10 Z~ Lowieddego wCremplulu kolo PODIIIDio, ~ zosta-

oie WJIKISZCZODY na wobtośi.
Cała
CZłlłasi~

~

biJtoria królewstic&o ptab D•
na J1QCZ1tku patdzicmika, kiedy

mótlb!ćW)'PIJSZtZODYDawolrdć .

buniwzniesienia~wpowiclne.Praw
dopodobnieu}ql:zaaadz.coiu.Złapano

pokrółibcb..

obszary,t16rezpunttuwklzcni.apo-

lccznkydlazwitf14L
Pncz dwa t}'JOdnic dr 'tVIMńHn Pktrnlki, pmi ltull Oelidsb oru paoo-

,..;na,

podlept

o=qólocjocluoci~&dyt
~
wysokimi waloramiflorys.-

sit:

tycmymi. Z tcao te:t wza!~u kwalifi.
t;ui4si4dowłpenianp.doistnicAcyth

juipartówkrl,iobrazowychalbomotnawoparciuonioutwoi""Z)tnowy,wokółmiejski part tręobruowy. Nie
ulep .,...tpliwości, te podniesienie
rangi ochrony flory tyeh terenów
pl"l)'czyni si~ do pn.euwania zagrożo
nychiwymien,j~rollin.

kicrownit staQi
prof. Z)'ll!lunt Pielowski 017..01 wymap

orb.naposorutistu. •
Ptakbył~dlcz.onmyQułymipró

natyduni&stpn.ewid.liortadotutąsuj

wicWab.wWk:l:bl~..-opie
towałisiłorłcm.MyiUwiipCQIIDiciiR4"

dzaJj niWd polowania Dl ba.ti, teby tyl-

tomillcodzien.nieiwictypotarm..
Wm'talpo~WlO'IIrionowypukićpta.

b na wobdć . Z...wiczk:loo JO w

o:Uąscc

złapanił,alcmimopróbpoderwania~w
&ór;orzeloicm6ci~. Wr6c:ildo

tbru.
Pall Jansłlw "-!dat wojcw6dW ton·

wiemciule~:ulrowotyćwśro

scrwatorprzyrodywK.icłcacbstootatlO

dowistu cennej pnyrody.

wał~wi()C:teStltMBad&~Pobkiqo

to1o

Poznania,p:b;ieprondzi~rehlbilitq

rwierqJ..Jat powiodzial

Gdy o ptaku llllyszc.li prx:ownicy Wrdziatu R.o1nk:twa i OctuonrSrodowisb
Uaędu Miasta i QmiQy we~

tnm "."..,,

z~ ł.owieckic&o w CwnpiDiu

panT...._
Szcz:akldi z Daokon Mlłqo w pobłitu
Włosza:owy wru u stnhkami ma1lll
podclasDOC:Dqopotanlllsu

... .!:.~.J.~~Iin?

PanBrótmówi,teudato~~tite
mu wymacz)'Ć w Kielcach i okolicy

opiece ludzi

Orzeł przedni
we Włoszczowie!

aoipnc:ztilb.dltibyłłn)'mlaJ'wklalcc

A jatajest

Miesz.ta6cyK.ielciokolicna,j4bo-

bictbandlującycbkw:iatami_na.mur-

e
e

apcQaliltyczncjtu.raqi,poUórej~c

Do

Włolza.owJ przybył W)"Jł.annit t

C:u:mpinia.Stwieniził,Uptlt.tomłody,

tqOrOc:z:ny OIObnit orłl pnedniqo. Jest

wdobrejtoodycji.,anawctdoltaWIIuduto jectzeDia. Zabnl ptab do staQi. ()dl
~jatotzW. ~mumię-zawi..
~wtzi)'WOJmw:riał.bJbczpiccz·
oiecxi:J7łdalctltpodr6t.

Odalszytbjcploudlpnw;:otmitrSlacii~wadllitjszydlopictu

IIÓW pllb, IIDJ -llaiZ:Jd:a aytdaitów.
P~On.tl"mhi~•~i40

I«.QsiclriSCIIłlll.,oid.~~

dd -1& hsl Jdih a\rolłloq. Zulł& w
PDhct()'IUM./5J!IUp/d4zlslf•llu.
rodt(J).w~(4-7).Tatntdi,/Jo.

ldbk NW:i• l

Id

l'ot/JaJv ". l /l(lf"U).

/'rułJiftlllldt,ło110U•Btsłi4zitl4tl«*fm
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Kilofem w Karczówkę
•
razJeszcze
Kte Dle byi ..WiłO d Kutt.6wte,
uJplęb.lt,łsl;yakkkrlimwzzónu
objęt;rm

ochro~

reu.rwato~ tea lllłe poma jej okolky.
Do włe:łu denstadl - takkil jak
dlodaibJ tdo- drop. W}'dtpf7" dodatku

wucpne:złudd

wltsielstDetrakty,

kJusonlctwo l, mlmoubm. wjeł
dłanle samoebodów d sam su:zyt
wmltsienbi - doszb' jeszcze bowiem pocz)'llanbl pana Henryb
Zawadzkltao, który bez Z&odJ, a

nawet mimo pruchrdziała.6 słułb
konsenratorskkb, pruprendził
•• Kara.ówt"e wlasDe roboty.

hn Zawadzki przystąpił do porądł:ów gdy uznał, te władzom
nieulety na utrzymaniu rezerwatu w naJetytym sunie. Swoje sa·
roowolne ingerencje w wygląd
Karcz.ówki ucz.ął od wytyczenia
aJejł:i imienia proboszcza z.a.mordowancaow 1946r. Pot.emprzyst.wił do modelowania. skarpy i poszerzani• droci prowadz.4cej do
kościoła, przezco-o ironio!- uła
twił

dojazd sarnocbodów pod sa-

meschody świątyni. Bezjakiej kol·
wiek konsultacji pomalował pomnik powstaflców styczniowych.
Kiedy przeciwko tym pracom
zaprotestowali z.arówno wojewódzki konserwator zabytków,
jak i wojewódzki konserwator
przyrody w Kielcach (pisal~my
równiet o tym w naszej gazecie)
panu Zawadzkiemu trudno było
zgodzić si~ z opinią. te w rezerwa·
cieniepodobna 1"24~* niczym
na własnym podwórku . Po pew·
nym czuie znów przystąpił do tobóL Postawił szpetną tabli~ z wy.
palonymi literami i rozpoczął bu·
do~ drogi od kościoła do pomni·
ta. Wycinał tu drzewa, kilofem roz.
bijałsł:alistepodłotc,znosilkarnie
nie, utwardzał teren i niwelował

~- l...eś~ścietk~ zamienił

w

lrOtuar.
Opamiętanie przyszło

dopiero
wraz z wytlucuniem z T owanystwa Przyjaciół Karcz.ówki i zc,to..
szcnicm spnwy do proll:untury.
Szkoda, te tneba było si~pć a!
po tat: drastyczne metody, ac:Jyt

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

wcześniej pan Zawadzki dał się
poznał jal:o obrońca. z.agrotooeao re.zcrwuu ~licbowice'" i społe
czny dziantz wspólnoty CZMnows-

kiej.

A 5IUJUl Karczówt..a? Geodeta i
fachowice budowlany z uprawnieniami wykonaJi nieodpłatnie. w
ramach Towarzystwa Przyjaciół
Karczówki, plan przywrócenia
zdewastowanego tcn:nu do poprzedniceo stanu. Prace zaopiniowano pozytywnie w Wojewódz·
kiej Komi~i Ochrony Przyrody i u
wojewódzkieao konserwatora za.
bytk6w. Wi05n4 młodzie± szkolna ma przyst.tpit do napnwy
ws:zystiego, co tak niefortunnic
znislczyl pan Zawadzki

Miejmy nad2:ieję, te na tym zał:o6czy się ten niemiły fn&ment
wielowiekowej historii Karczów.
ki, na której obj~to ochro04 zabyt·
kowyzespól:klas:ztomyzXVIIw...
wieleśladów dawnych robót aómiczych i 200-łetni swodaew sosnowy.
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FIAT ,.U."": 198210-16,.S 19831014~, 198412.5-15,198515,5-17,1986
18~-2~198718-25, 198822,-2~5.
1989Jl-35,199030-Jł,S,I9913945~, 1992 47-49.
1500", 1982
13,5-14~1983 14~198415, 198519,5-

"FSS

198623,5-28198725,-~
25~, 1990 4!~ . "PPLONEZ"'

23,

1988
1982

21~ 198321),5-21, 198422-26,5, 1985
~33~ 198637,-41~ 1987 37,5-39
1981 42-5~ 1989 39,5-51, 1990 57-

SAMOCIIOOY l.AQIOI)fi.'IE:
.AU01",.80"198256,198360,1981
145, .100" 1985 82..BMW"' .316"
198240, I98347.S,.JUr I98t42.•anoEN", .AX" 1990 98. "FFAl"'
,.uno"l985 SS(d}-60,199090, ,.ritmo"
19833~ _,_. 1984 Sl(d), 1985
Sl(d). JORD": "escon• 19&3 49, 1984
57,198560, 1988108(d), 1989128,.fie-

sta"l983 67,1989 78, ,.scorpio" 1988
125, _sierra" 1984 SS, 1989 liS, 1991
115(1<1), 1992199.•OPEL"' ",!<<DA"
1983 48(d), 1984 52(d), 1986 73, ,.corsa" 1984 SS, ".tadeU" 1983 47, 1987
90(d}-IOS,,.omega"198795, 198812S,
,.rekord" 1981 35, 1914 SS(d). "PE-

UGEOI"': ,;es- 1987 79, 1991 105,
"305" 1984 45, "309" 1989 89, .405"
1989 lll. ,.IENAULl"' "5" 1981 89,

Radom
lym

111U.d1Jballlliwi~~dołycbcwowycb.

Retordy padały jedn&t jelli cbod2i o jlojć
~uni4aut.TylcNtDO
nlemalwyjecbało,adJ'tprr.edii~

IJmiWiell&letaqdorzad:koki. Kupmn..
norac:uiałt:aorił,elemml)'1f)'p(lllte
ailir6tned:robiaziidlaDDOłOfyl.On

o upomiDUd!.

piudto-

W)'tb.JdUtopbtłobJ'ItiĆ,b)'~pod
cłloiną.miłej~em~r.obieSII!IOCMd,u

pewooaieCZ)'QiłbrteaoulliddJie.p:l:r.ie
pruwWłJ' ll&rOcie. MoCDo :r.utytqo
.,IDilucha•zlt'nr. motaabJtoaabJtza
4,Smlad. ~.f'i&la12Sp~

za 10

IDło Ił.

Tylcllllllllic:qcr lObie

~'IOltrnrleoaołf"tCC!OWił30młllzL

,.IMWII'r. 191l-S4Uli,.,-.ce.... ,1911 - 71ml11,.-llls-tl91&-

Ostrowiec
Duty ruch panował na giełdzie
przed .łwi~t.ami. chociat nie dochodziło do transa.kl;ji. Wi~ccj było oaląd~ących nit ch~tnych do
kupna auta. Niezłe zaopatrzenie

w ctęłci zamienne, zwłasz.cz.a
akumulatory i opony. Mo1na było
nab)t takie utywane akcesoria do
samochodów zqranicznych.
Ceny wywoławcze :

...... lUp"' roczrut 1978 -7~
mln, 1979-7 mln, 1980- cena do
UZ&odnienia.1981-9.Smln, 1983
-ll.Smlni 12mtn, 1985-15 mln,
1986 - 20 mln.

.,FSO 1500": 1974 - 2,8 mln,
1976- 6.S mln, 1971- 8 mln, 12
mini 16mln, 1980-11 mln, 198213,5 mln, 1985 - 30 mln (silnił
.poloneza").
,.Poloaez"': rocznik 1990 - 61
mln i 65 mln, 1991-79 mln.
zagraniczne:
Samochody
,.BMW" 1980 - 28 mln, ,.dada
1300" 1981-8 mln, ,.ford" 197713 mln, ,.-erceda" 1977-32 mln,
........ 1981 - 22 mln, . .........
1985 - IO.S mln, ,.•olbwaco"
1978-20 mln.
Samochody dostawcze: ,.•r•"
1973 - 8 mln, .•ełbwqea" bap.,. 1982 - 20 mln "f:ak" 1979
-l2mln.
(a)

KoDkurs dla samochodziany
J_.". _ _ _ ...,_
Rawo z Prtccb:iębiOnnrem Wie(r..
brycz.oe cz.ę:ki do aamocbodów me·

lob...-,., ............
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ntietlicbil.IChodo.ic:b.Klelc:e,ul

Na odpo.iedz;i czebmy lio 2l
JNd,nia. Prosimy je wys}'łć: pod
~dresem rcdah:ji WylOsujemy nrt·
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tonkun dlawnocb:~
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mi. Do~~~

ttollla.Czę:ltymprzypadt.iemuni~

pn.ewody. Dillprótnicatobra.ttoodetl·
saun. Trudatollb,teprznr6d:r.uila-

"_,

mienianwqoiiiDOCbodu•drOdzcjest
ap&ratzapłooowJ. PozatypOWymidjawa

ml,jU prw)'11'1Die ailnika, utrata mocy,
a'lt'lrilapan~tu~D.ietiedy
unieructwnłaouzlilci.t.
Pnyt;t~ptW':doaamocb:ielneJOposzu·

tiwa.nlaUJterti,wiedqc.,tepallwojest•
zbiomitu, zaa;ynamy od spnwdunia a:y
nałwiecacbprze:statllieiił.ra.Wtymct;lu

a...

Mtc1:r.cstacyjtipołtczODJja;tll.ie:r.ee...q
~a z oddz:ielnymutłademelet·

lrO!licznym umieszczonym J:11'Ytlc obot
niej.
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cip:ę,ttórywsł.lqnef'imu'.Moto
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pa1rącc:r.ynallcistu.+~pq.Nii~p~

1• OObm, dł,A wiele ł.Oł'Z)ici lecz icb
uukodzenle ~ calł.O'Witc unieru-

zdejmujemy pm:wód wysot.Jeao napi~

powtpeniu stacyjki. Jeteli nic, wadliwa

:r.jedDcjłwiocyipoodsuni~uiW!IO'WC:i

je5tlllcyjtalubprzewod)'lubprzypdown

ebomienieautLTatwię:c:wdaiJ1.4podró!
nald)'zabraćzJObiw:zapruietoadensa·

Ollooy zato6c:r.enia prwrodu zblitai:Qy
aonandlepmfotoloSmmodelementów

.,.qcmoydodatł.OW)'~doplywu

tor lub cał)"

p~doecfti.Mn:ttm)'tuzt:lublotwlt•

pmrr-;za,. Rnmietelctoen1ami, ł.1ó
reaęstouleM4W)'pl!miu,..,.truszeaiu
a:t odł.lejeniu. Mama to
po
~topultip:llymotiembez"f!DDOt
lDWIIliaaperatu.zlllDOCbodu. Tat-ąc

metaiiJ'If)'dl.alcmcwi~bowprzy·
pldtu:r.apłonuelettroak:mqoiiJOMulcc
llll.lndwliuelemenl)'~
ft. Potneboa jest do
oper.qi. jcszcz
jcdBI 01001, Wra ~ pnckąaf rnz.
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tti

niem "JJrosl z lbumaJa&ora. P'n)' takim
połf;:zeniuab)'~liJniknald)'rnz·
łp,t tlł. zamcntowall)' przt11'6d.
Bywatak,t.eutwr.apłoncnry...,.m.

rusznitiem,I111JtiZJIDWprzcw6d~

tt.aprawitlowo~leczsm.onewpP;·

tiep~•IUChejręWric:r.otnblcr·

~topuk:elubusztodmoymtzw. pal
rurotdz:ielacza.Awarietełat11'0~

W'OWlt~)'CZ'/pru:sł.akqjciltr.L

Gd)'istriiDizat.nrieniefioletoWCi
p!'UibbUe :r.~ tr%11tiem IZIIbi:Qr us:r.todw:Ua" ulbdzie z;a.
lilaDia.Gd)'jejaiem~lubjc:lttokwczer·

Dyrektor FSO na żeraniu
z pewnym takim z.a.tlopotaniem
mówi o przedłutejących si~ roz·
mowach z koncernem .GeneraJ
Motors•, który jakoś, mimo licznych zapowiedzi naszych dyJlli·
tany, nie kwapi si~ z uruchomieniem montatu ,.astry" w kolebce
,.poloneza•, cbociatfabryta przy·
aotowała hale fabryczne. od których podatek i ogrzewanie kosztu·
ją ponad 3 mld zł miesi9(2Dic. Ile
to;est.polone:z:ów"'?
w lublinie obok .,tutów" mia·
ły b)t montowane osobowe
,.pcuaeoty'" (w tym roku ponad
dwadzieścia sztuk) ale nie są. poniewa1 na wolne od cła kilka miesi~ temu, nowe podzespoły
i czpci do montażu, w ostatnich
dniach nalotono jednak cło
i Francuzi machnę:li tt:ką: wróci·
my do sprawy ady wasze Ministemwo FintmllÓw przyjdt.ie porozum do Jfowy. Jak motna zaczy·
nać negocjacje w jednych warun·
ltach, a ftnaJizować W8 innych?
W Starachowicach romans
z .Renaultem• zgodnie z tekstem
piosenki ,.dałabym i boje si~· za.
marł w nljmniej oczekiwanym
miejscu - po dłuaich taraach
spódnica podniesiona. a kawaler
w odwrocie.
Jeden Gawronik nie czyni
wiosny, tym bardziej te ludzie
ministra Oyki nie ustąit w wysil·

wzroDem. Jct.eli liłniknie

PfiiC:IVe••
w

Ie, Die rz:ubmy usztodm6.

łwiodlacb

zapłonawyt:blub~"J''I)tieso
napięQ&,

bóre nie uJepM

us:r.ł.oduniu

N;e zratona n;epowodzettiami

kach, by JOjednak .puś~ W skat·
peltach'". Było prawie pewne, te
w dwu oddz.iedzic:z:onych po wojstu fabrykach 600 bezrobotnych
~e W)'twanało prawie nowe
,.landrovery" nie do zdarcia. Zeby
jednak dopiąć tontrakt Gawronik
musiałby znów wyjechać
do
Anglii., tymczasem odebrano mu
paszport, adyt w blitej nie obd·
!onym terminie ma się: przeciwko
niemu ro%J)OCZ4Ć proces sądowy,
który w koócu móal b)t odłoto-
ny, tym bardziej te Gawronik
motał nastę:pny kontrakt jut dla
Mielca, w którym ludzie podobno
nie mają co robić. Pi~ .podo~
no•, boadyby naprawd~ pan owa·
lo tam bezrobocie to myśl~, :t:e na·
wet sam pan prezydent zadzwoniłby do ministra Oyki by poprzeć
k.apitalist~. Nie dzwonił- wi~ nie
ma sprawy.
Tak naprawdę:, to udałoby si~
tylko tym z FSM w Bielsku, adyby
nie ów strajk kwartalny. Gdyby
nie ten ,.przestót to kto wie, mate
z teao .cinquecento• byłyby ja-
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do "BMT',
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l tel. 31-59-42.

1
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~~e·~~~=a~oa.i~~s:e ~
nad silniidem 2,8 litra, 6-cylind· l
rowym od "audi" o mocy 225 KM. l
B_rany jest tak::t:e pod uwaa~ ~ilny
diesel z c~otraloym wtrysk.i.e~.
Byłby to p1erws:zy porshe z mini·
kiem diesla.

modul dcttroaicmy. Styki
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illstalacji
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jcwoz:Cwbqatnił.unewet&dJDiezamio.
tt.am)'~aię;~amodz:iel-
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IOGUSIAWMISUZYI

kieś pieniądze. Ale

Ponhe986 r-RO~ŁEś~
SAMOCHóD

z modelem 968 firma . Porshe'" planqje kolejny- oznaczony symboIem 986. Premiera nowcao auta
pnewidzianajestnal996rok.,jednilie do dziś n;e ma •.•~•;u;
zastosować w mm 11lmk. Jedną z
motJiwołci jest 2-litrowy silnik ty·

~S

•

RwtEvadet•~ł;~z,-j4.:==-~L]
pojazllów
- · ... .........;:;;b u.,._ 523. "" 1'
43'7- 191.., 41%-11,.. wewa. 158.

osusz.enie.Uilknch:ezaetondenJaton~»

ebornienie silnitaalbo przerywanic w rótll}'eh zakresach obrotów lub pod pewnym
obd4teniem. W uł.ładadt elettronianychtoodensator611!'brat.
Niestel)', wzamian za to~ Komplit~

p()IDI:)ą,lamptirozpoczynamyodcewti

Pieczarkamia w FSO?

roku IIIDOCbodowa

Jidda. • Automobilklubie Radomstim

QJ'Cb :r. mJł14

NUMER 298

WODe&Oiubpcia'Wia się; rzadko,~)'
IZI!bm)' wu.tładzie elettlyt:mym.

1DilllaQa eleł:trycma amoc:bodu ob·

60,519911l,5-76,5."LADA"' 198221, "'rl98342, 198347,"11"198357, 1986
1984 l6,5 1915 25-36,5, 1986 41-42, 64, .19" 1990138, "21"198789,"<ilio"
198853, 199061,5-65~-··981 1992 139. "VOLISWAGEN": .aolf"
1981 4l(dHJ, 1988 ll0-135, 1989
65~ 1989 65, 1991 15. ,.sKODA"'
.1051120/130" 198219,5-21,191322, llS-130, 1991 135, .)ctta" 1980 39,
1985 35, 1986 <0, 1981 4!, 1990 51, 1986 88(d)-90(d), 1987100, ........
Javorit" 1919 70, 1991 14-90. 1981 <ł(d), 1983 66, 1985 11(d), 1986
,.DAOA"' 198312, 199153.•WAIT· 78.,1988145,1989175.
BIJIC"' 19831";
~..
·990_60_._ _ _ _ _ _ _ __
(MPG)

Oswnla w

MOTORYZACJI

Uśzkodzenia instalacji

Autogiełda

Kielce

O

~

1
1

l
~

skoro tych aut
nie ma w sprz.edaty to i na-zyski
trudno liczyć .
Nieoddamy za bezcenobcemu
kapitałowi naszych przodujących
fabryk samochodów. ~emy
sami klepać te "polonezy", "tulu"',
.nysy"' i .tarpany". No mote si~
zagalopowałem zamiast "tarpa·
nów" ~~~ b)t małe, dostawcze
,.volkswageny" tylko troch~ drot·
s:z:e od małych ,.starów", ale raczej
lepsze. Jak ten czu szybko biea·
nic. kto to nam parę lat temu mbwił :t:eby z.ami.ut i4t pieszo, siadać
do sarnocbodów i to mottiwie
szybko, bo kto ~nie zabierze ten
zostanie na drodze?
Szanowni producenci aut, sko-rojesttakiklimatjakijest, bierzcie
si~ raczej za bodowi~ piecz.arek..,
:t:eby straty były mniejsze.

WIESLAW BARAŃSKI
P.S. Co zaś do bezcłoweao kontyn&entu aut z Zachodu, jak. informqją czytelnicy, r6wnie1 są pro~
Jemy: w Kielcach np. tade n dealer
nie dysponuje takimi samoch oda·
mi. Podobno wszystkie zostały
sprzedane wcześniej, a nowe tran·
sporty dopiero mają nadejć.
Tymczasem Wastronieowe ogło
szenia w aazetach zach~ą
klientów do kupowania aut tań
szych o kilkadziesiąt milionów
złotych. Biedoemu zawsze wiatr
w oczy.

---~elF

_.....,.

l

Skupujemy
samochody

~

ui~~

~

~

powypadkowe. ~
l
wgodz.

9

_

_
l
17un tu r S

l!!.a.-.-.-......_-..__......_,......_,._.1

czynne całą dobę- tel. 539-53
zaprasza AUTO SASI N

noj..-......-pol!wno..---Lul>lln,-,oi.Woj... P o l - 1 1 - etylinę 94, 98, równlet. bezołowlową. olej napędowy
- autoryzowane wykon)'WBfJie konserwacJI antykorozyjnej.
Nlł mleJM;u:
- myjnia samochodowa,
- hurtownia olej6w Castro/, Shell, Elf.
- bar restauracyjny,

- sklep motoryzacyjny.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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OGŁOSZENIA
Klelce,31-68-18.

SPRZEDAZ
RENAULT 5 800 841M r. JtdrzejOW
BO

SPRZEDAM tiiOIO liiiiiikVtOWY ooty
dom lub zamlenlf. Kielce, 457-95,
188/d

TRWA~odZiezytaniejo50

proc.wHurtowniT-klei-Pomoralla181

~~~~•.aw· =
,125p"(1985).KI*e,81~BO

7ha.lllbucloiMulla.KJelce,~g
,TAVRIĘ'

11992).

514-9&4.
Gl..AZIJRA.terakota,kleje,unltarla-

~~.~
27478/g

PA'MLON
28-132.

jugoełowlańlld.

T.._
27504/g

SPRZEOAM _pontiaca flrebrld TA"
aportowy(1989) . Klek:ti,31-34;J~
Sf'RZEDAM tele'Mzor kolorowy
,elektron 2820", 24 cale, 3-łełnl, cena
2.000..000. Kielce, 32-51-73, !)g 18.
27556/g

.MERCEDES"

(1Q79),

.c~troer~•

,polonez"

(77), ,elerra" {1983).

Kielce, 566-27.

27570/g

SPRZEDAM suknit łltJbnll. Kielce,
31--89-47.
27595/g
,FSO"

,COMMODClfU:

dyakl)w. l<lełoa,

ze

84"

81-83-73.

st.cM

27904/g

Bl.ACHAtraQemwa1,5t,hydrotor+
po~TC~a.trytownlc&,pelelnla&lektfyc:z

r...Klelce.23--e65,46-123.

27912/g

TE'ENOWY .aro· diHel {84 r.). KleiOl, 11-22-64.

(81), .11'Mł1'08deN3000".(82).

Kielce, 1S-18-03.

27833/g

SPRZEOAM -rzywnlek
Kielce, 81-50-93.

cłll!.

z lokalize27020/g

SPRZEOAM ~ pnemyalowy

SOm,dzielka800m.Skartyalw,
53-27-31,51-31-21.
27123/g
mleazka.lny,
dz:lelka 1300 m. Skartyslw, 53-70-02.
27124/g
SPRZEOAM budynek

SPRZEOAM,filol.l126p" (1964) z no-

wymsllnlklem,l.lnlo.Klełce, ~~

27638/g
,NYSĘ"

(1976). 22-0«.

27668/g

81 _~AM.vwje1ta"(198~=g
SPRZEOAM ,meroedeaa' buli 1960
pneazjdony15o.Oblub3tcny.S~

ko, tal. 513-229, wieczorem.

27879/g

,RATA 125' (1983),od8tlPfdzlerta......,lldepu~.

Kielce, 88-73-27 (po 18).
SPRZEOAM

,126p'

27688/g
Tel.
27696/g

(1991).

483-68.
,126p"(1980). 31--311-ł18.

SPRZEDAM ,-uxJrge" (1985),
,maluche' (1987). Kielce, Tatrzal'lllw
118.
2n24tg
SPRZEDAM,126P" (90r.)27000km.
Kielce, 25-620.
2n311g
SPRZEOAM kloak beZ lokalizacji.
Busko, 43-52.
2n391g

SUknlf

łlut:Qa.

Kielce,
2netVg

Kleic..~~1.3katallm~w::~
,aTROEHY BX" (87, 89). Kielce,
2n88Jg

86-39--5-4.

,HOtłJA
ACCOAD'
{1988). Klelc:e, 575-n.

autornetle

27794/g

SPRZEDN.4pleca~ny,neg

rzewrą na RlPf do tuneli
Kielce, 530-98.

lollowycłl.

27809/g

SPRZEOAM PfZVCZ8P9 campingową
z lokallzacM na baz.antch. Kielce,
81-33-47, Meczorem.
27862/g
SPRZEDAM.mmlenlę.bJka'blallll-

ka (1990). Tel. 61-03-79.

1111. 66-24-22.

ATRAKCV..Nf bill ~ z
nlespodzlankamlw~lalac:łl

P0S1ADAM ~ l aamochOd
doai.IM:ZY. Clekam ,. propozycj •.
Końalde,83--93,po20.
27807/g
RESTAURACJA .,.Jodłowe.' Kielce, ur.
Buczka z.aprum

27971/g
27978/g

Sf'RZEOAt.! TVC .ae.nyo• 14 call
Klelce,52.-18.
27993/g

SI'IIZEDAM--

boroowy. Tel. 28-492 {17-19). 28002/g

SPRZEDAM~ 1055' 40.000km
{1988 r. HstOI*I) . Kielce, 558-06 lub
Plńc:lów, 732-27.
28003/g

Sf'RZEOAM lanlo meble pokclfollwe.
Klelce,22-409.5ZH1 .
28018/g

SPRZEDAM gara! wokolicy ul. Prwtej. 61-19-88.
28019/g

SIATKA ogrodzenioM - najta/I8Za,
bel. podatku obrotowwgo. Opony zachodnia- pelnowarto6clowe, do aamocłlodOw oeoi:Jowych

l doelawczych bez podatku obrot"-01).

nall.lt'laze.
Kielce, 43-585. ~ lbc 813390.

28029/g

MASZYNY rolnicze. ogumienie, akumulatory, ekceaorła aamocl1odowe etrakcytneceny, huft,ltatal.Mtlt()-A,groma.x Kielce, Kolitomloty l nr 262, tel.
11-18-57,453-15.
189/gd
SPRZEOAM .!Uke" remort kapitilny
(1991) -akrzynlowv, tlłandeka. Cena do
uzgoclnlenla.!Madorno6C: wtoe.zczowa
tMaja4.
n1w
Koń

83/e

8301/o

WYNAJMĘ, aprmdam

dom z lokalem

handlowym 260 m kw. + rnleszklnla.
Centrum Skanyaka, lei. 513-493, OIXk.

ZESPótrruzyczny--11. Radom,
tel. 249-501ub2fl0-50.

15-18.

20531/ak

UKWIDACJA

warmetu.

27867/g

IIJliDd&tY regu""'
do tucie

POSIADAMYw~j
~nq w telewll,ll

,Taxl". .lapraazarnyałdepy-z.amOwle
nla 1elelonlczna. Kielce, 81-84-231ub
81-03-79.
27868/g

SPRZEDAM .J)Oionaza" 11990 r.).

PRACA
~7~~.Depolma'Kie~t~

DOMOFONY. Nlłjnowoc:zełnlełSZI
Montat,nepra-. Kielce,

I'OZWł4ZaniL

552-39.

25034/g

TANI tranaport ,metcedee.em 207'

1,5 t Kielce, 555--40.

ZATRUONĘ

krawcowe.

222-31.

Cechowsłd.

Kielce,
25189/g

ROLOKASETY, taluzje pionowe, 2alu;rJe.Kielce,81-84-88.
25253/g
NAPRAWĄ

uszczelnlerM

drzwi. 28-174.

okien,

25575/g

qa.=~~nepra-~

WYNAJEM-"""""""

- kletowca, ~- ggranlca. Kletce,
81-51-88.
25831/g

GABINET koemełyc:zny, Kletce, KGmierzaWlel~28138.czymy17-19,

181.541-7..

ZAU.tZJE.

28319/g
tapicerka drzwi.

31--89-29,31....Q.4-.83.

WIDEOALMOWANIE. 403-58.
26359/g
WIDEOALMOWANIE.
114-583.

Kielce,
2&411/g

prowac!zld, Kielce,230-91 .

26631/g

WIDEOflLMOWANIE.
265-91.

266871g

Klełce,

NAPRAWYtelewlzorów,~

,....,,

nla,plloty,klneskopy.Kielce,31-21--43.

2672-4/g

RTV-neprawa,~.Kiel-

29807/g

NN'RAWA tełewłzorow, JWDitraJanla. Kielce,11-18--47.
29835/g

27865/g

NAPRAWA lelewtzorOw, pnealrałe
nle,plloty. Kieloe,Komer,521-83.
26858/g

Klełce,

487-57.

knll

27325/g
tagrar*:e.

27353/g

WST'RZELM'....,..,

kl:llkbw, wyc:IRIInle dqwl, karnisze, zamki. Kielc»,
81-78-98,81-10-08.
27378/g
~

NN'RAWA,

i.i1UJi0E0

rtv, vldao.

vertlc&le -

~JWVancjL

27413/g

TRANSPORT 3,5 tony. ŁadUnki prza.strzenne,~.Kielce.
27-n5.

27420/g

USt.UGitr'anlporlcMe8ton+przy-

czepe..Rachook1.Klelce,27~j-43.(Jg

TASUCE nagrobkowe. Kielce, Mltle
21.

27572/g
USŁUGI koperq

K 408, ~kil
,l.llfa'. Kielce, 61-22-49, 527-09.
27802/g
NAPRAWYplecykOwoazowyeh.Klel-

ce.550-75.

,.,...,,

SERWISrtv. Kielce, 66-41-78.

REMONTOWE,~wi'I'Hsz

kanlech l :r.akładech. Kielce. 5n-98. do
18.
2708alg

CYKUNOWAłłE,

ce, 3144--17.

aklad

gratlclny.

pne~nle,

Kielce,

31-01-16

.

... ,....... opony:

....

_

...........

E ~1-17,.-otrl-14.

lłl.ll'roiii'IA PAfliliOSÓW

ł'REGA
Kielce, Wan:zawsta 44,

tel467-'86

~

poleca

/

papierosy

i zagnllliczne,
bilety "MPK.,
tabletki od bólu głowy,
krąjowe

mentosy,
batony

Kłex

gurn,y do :hlcia

szkolne
papier toaletovvy.
podpaski,
artykuły

watę,

Fhusteczki higieniczne

Tenltranaport1,5lKleloe,441~

27859Jg

TOWARZYST\YO- dnewczyny- CJb.
aługa.AQencja,PerfectStalł"Kielce,

32-17-94.

2n211g

USłJJGI~uldleoi.I.Kiełol,

31-23-99.

2n45/g

MALO'NANE, tapetownalfl. Kiftlce,
31o-810,27-041.
27839/g
NN'fłAWA

lelewkorów. przastreja-

nle,piloty. Skattyako,tei. ~L21g
KOSZTORYSY Wlttpne, powykonawcze, nadz«y budowłane.lme. Kielce, 66-26-08.
27844/g
DEZ'I'NSEKCJA.derałyzeqa..Kiełce,

66-42-2:2.

27910/g

NAPRAWA telewlzorow, piloty. Kieloo.457-24.
21981/g
WIOEOFILMOWANIE.
230-53.

KIMoa,
27972/g

NAPRAWY telewlmfOw, prmstreja27978/g

nie.piloły. Klelce,31-21-43.

REGENERACJA~ ltllłmllr.owtcł

l
27986/g

c.o.Kielce,86-42-97.

FOTOGRAFOWANIE.Kielce, 524-18.
27992/g

ORIIWEPPH GII.U'IX •

INFOTEC

•leasing,
na raty

sprzedał:

• dla jednostek
budżetowych
spmldaż

~rek
po obnilonydl cenoc:llbonifil<atado20proc.

od cen rynkowych

•llllllorilly ekoploolocyjno
bezplatnle.
Ter:młll

skladub zam6wid
od LXII.92 do 15.L93 r.

Radom, ul. Kllińsldeco 21,
leL/fu 260-66,
WeMAn-KieJce,
teJ. 425-82
Zapra5D111Y !

Balllrte- RAPID

tut-_,....""'

np. R-6

R-14
R-20

_,

--

-~--...,_

-~....,_,~

AG1-13-od95hl

..-.a-n.

J21Aa

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

11-łł-lł

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

-~....-

-2250
-3600

Lałlrld - ad tUCIO

IOillfr

"M i M" I'Pibrtonio 'llllio

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

- 1250

.......... oponldtłlll&:

li

---·
..."

lak.lefowanie. Kiel27850/g

...... -5850

W.Kf BIEc'
naw..

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

MONTAl anten lV SAT. Kielce,
31-1~.
27853/g

_
...__
__
·-·- -- ...

KOMF'UTEROWE

_.",..,_
___
-.·-.w,/·-

KWce, uL Roinil l,
W. 411-41, 440-01, ...._H
."...P.T.U..W.
. . . . . 7.ł0-11.ł0

27811/g

PIECYKI, kuchnie ~- Kielce,
81-28-87.
27843/g

,....,,

FlRMAwykonujewszelldeprac.budowlane. Tel. 573-S<I.
26924/g

MGR 1nt. I'I'II!Chanlk z prawem jaZdy
kel ABC l~ w handlu podejmie
pt&Ce.Klelce,687-490.
28042/g

----AL-

27388/g

lV SAT naprawa. Kielce, 570-92.

21998/g

ROZNE

TlWW'ORT 1,5 t

TRANSPORT samochoóaml8, 1,1 tony. Kielce, 32-43-37,221-58. 26864/g

Kielca,

,B.IXIR"-za.!nldnlatrakcyjnePanla.
Kielce, 493-54.
28018/g

Kielce,
27311/g

TRANSPORT ,valk:lwagenem"do1 t

NAPRAWA telewlzorow, pnealrałe
nle. Kielce, Uaowczyk(lw 388, mgr Walczak, 61-20-W.
26857/g

27878/g

lodc),wek.

Kielce,
27270/g

Kielce.

28348/g

wq,

SPRA'NNA.renclstka 18146 przyjTrie

IWD!ł~. Tel23-172.

25062/g

TRANSPORT 2 tony ,WI Lr . Kielce,
88-12-28.
25127/g

ce,66-75-08.

ldelecklegodoaprzedlżyreldamowanej
wtelewlzłlgurnydotucle.Tui".Wlaclo
I'I'IOłt: : Kielce. 1&1. 81-&4-23 lub

NAPRAWA
88-14-94.

57;t'~T ,-.prawe, ~-~g
ZALiJiOOEp~onowre, UJwłe.rolcJk.uety. Tel. 81-24-26.
25!U8/g

Tel.88-19-87.

POSZUKl.JJEMY akwlzytotOw z

88-00-62.

Klelce,31-27-47, 28-789.

POSZI.JKUJĘzal~hroz:

tlhN,Ikrytka501 .

WIDE<i=llJI4(jłNE,

MONTAi!aJwłl : alumlnlum,kolor(26
kolor(lw). Kielce,27-270.
24898/g

KTOpierwszylen lepazyl Energk::znych ~do na'NI4zanle. kon-

prowadzaniem etrekcyjnych lnformeto.
rOw. Prac. biurwa w rnleazkatWu. KoPflrłe, znacuk. .lDdlak', 66--412 Go-

27194/g

Klelc:e,555-18.

l.lktOwhanclowyctt(odzle.t).WaflXI8k
ae.mochOcl. •Depolma' Kleloe, lei.
460-13.
38511

81-03-79.

8713/r

TRANSPORT kraj, Z&grllnlca, pne-

MASZ 1 milion? Chceaz zaroblt

DOMOFONY,Illanrly .O.rmar" Klel-

c:e.810-463, 289-58.

ZAUJZJEO drzwi harmonii~ tapicerka. Kielce, 31-59-83, Skartysko,
23592/g

Spnedam

dzo niska. Tei. {0-61)133-147. 2599/k

NAPRAWA pralek automatycznych.
Klelce,32-5o-60.
27188/g

53--22--M.

hafclerktaut~.zangs'12gło
wlc,sygne.lluc~atandobry,cenabllt

TOWARZYSTO Pa/1, Panów. • Ellxlr",
Kielce, 493-54.
27138/g

llt:aloM.Klełce,31-29-83.

dosJln..

SERWIS IV, lnt.
504-45.

270881g

.HADES· dodetkowe ctnwl, r0wnet

USŁUGI

Sł'RZEDAMauczktjagdtet1erkt. Oe-

trowlec,241-82.

27940/g

NAPRAWA c:ł1łodnlc l ~·
Klełoe, Oknel58, czyme od 8

SPRZE'DAM -~ 1300' (1990)

lub :r.amlen" na .1269" (88-89}.

akle,tet.30-45,po18.

ne bal I)'IMIIIrowy.

Te1. 64--04-&7.

Sf'RZEOAM~.nyao"(1978).

Bui«Ma 18131.

(ne~wsp0łpr'ac:f) .

25695/g

lapru:zamy.

$PRZEI).ĄM elwb6rtlt do drobiu l
~enlelurnlka.Klełca,32i~g

01,556--33.

21258/g

organl;w}ereatauracja,PIIłacykT.Zie
~·ul. Zlr'nkclwa 5, teł. 418-83.

277031g

SPRZEDAM ,renaulta 18" po wypadku na częłcl w calotcl. Kielce,
32--69--70.
2n151g

Sf'RZEOAM
31-18-79.

monety - sztabki - obllgacłe - antyki.

27913/g

SIATKI (9'oelzenlowe r. wymiar.
279331g

Klelce,Zagcnka103.

Sf'AZEDAM.BMrN7281" {1983). Klel-

81-95-3-4.

(1986),

SI'AZEDAM . - 2000"
(1980). Kielce, 81-59-53. 525-łJewg

STRONA7

DROBNE

Kaftorhotei,Brlatol"takiaw~.

tel832-44po18

I)Odz.1Q-15.

27880/g

REKLAMĄ

Z

-ltl

- ~

ZAPRASZAMYI-1,

~K

SŁOWO

STRONA l

Z

REKLAMĄ

NUMER 298

SYLWESTROWE ZAKŁADY
SPEC.JALNE
5 z 45 liczb,
losowanie 31 grudnia.

WYSOKIE WYGRANE PIENIĘŻNE,
ATRAKCYJNE NAGRODY RZECZOWE:
SAMOCHODY,
TELEWIZORY,
MAGNETOWIDY,
RADIOMAG N
u-aga l Na Zakłady S y l - e s t r o - • gral'l1y TYLKO na KUPONACH
UNIWERSALNYCH l SPEC.JALNYCH DWUZAKŁADOWYCH do 28.XII.82.

LOKALE

ZGUBY

~lollłll 11...-WitOWO=biur'OWJ'Opowler:achnl
473111kw. prąui.UrnaMwilldego134.

......

vvoc~

••

c..O-. tele'Won-

___ ____... _

Sprncll•llll' 21lont.n.rvtnMI ,. ło" z IMtalecJII ~
o pow. 11 m kw. każdy.
Sp6ł~nl8 Pr-r ,.Praodownlkł' Radom,
'ul. Dtbow8 20., t.l. IH-47•

.._

,

wKielo-=h~clogeblnMu~
prą

w

ul. HlpoteczMj 3, W. 488-44

iJc,dzinach 7.30 -

13.30.
Gabinet wykonuje
sfomatologlcznych.

pełny zai<Ns usług

r
--.---·-·-·---Wyprzed•*

-

...

.W.l l1ł0 do 100, L łO •

10

-nataw. ...... Mc:dcloc.

SI'ROJE-,

lARNAWAŁOWo

-SllJDNIÓWKOWE

IOelce,ul. . . . . . . 7.

17961/•

•una- GRAF" a. c.
Hurtownia
Folie umoprzytepne
w

firmy "Oraclll"
od 115.700

c:eńle już

Kielce, Słow.cldego 21 ,
tal. 81-83-88

"""•

Dr. WITOLDOWI GROTHUSSOWI
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu łmlercl

MATKI
składają koleżankli

z

koledzy

Oddziału

Położn l czo-Ginekologlcznego

Wojewódzkiego Specjalistycznego
Szpitala Położn l czo-Ginekolog l cznego
i Noworodków w Kielcach.

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

SŁOWQ

NUMER 298

Z

REKLAMĄ

STRONA 9

KIELCE, ROtANA 5, tal. (41) 51242,663018

Drukarki komputerowe

LSQII23"{

EPSON
[t:D@W~ ©~[t:DW~

IH/0

HURTOWNIA

Spółka z o.o. Wełłu

w łCJelcM:ta, ut stow.ddl9o 21,
tel.ll-94-63

. -.......

·--

---z

MIKROTECH, Wamera 33/39, tel. 31-25-88
KAZ-PC, Niedziałkowakiego 17, tal. 28-678

niMnłeckłml

uprawnieniemi
-nlczymiTUV

w zoluosie
apaw~~nill ea.ktrycznego.,

Kielce, ul. Krakowska 127,

tel. 565-47, godz. 8 - 16

** Skarpety
Rajstopy od 4.600
* Lycra od 11.500 od 5.000
męskie

__ __

HurbMila poza tradycyjnymi produklami refilm poleca specjalną ofertę w
oknl8ie przecl6wiafeczn
nomowanych

,.",.-

....

IENICEI.- COSIIETIC: dezodanlnly, POI..Y Klll,

technologii zachodnich

...........

sprzfłu

•-

twlrawnl

m,.,

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

bOw, ..... planki do golenia

Godzlnyolwarcla 7-17, sobola 7-13.

zapraszamy.

ZAPRASZAMY

AUI'ORVZOWANY DEALER AT&T

- - . I e telefoniczne:

-Fa
COLGAlEMJIOIJVE:IZIIIftPOfiY, PMIYdo>tL&JLBDOIF- NNEA, LIIARA
LAIORA'IOIIES GARNIEll PlUIIS:
BEU.E CCILOR, li.TRA DOUX
(ammpony koloryzu.lftee. od1ywld).

25-019 Kielce. ul. Kllrczówkownka 5a,
.... 81-49--11, fax 61-92-10

~:

-

....

poleca asortymeat
elektrotechaiczuy
odA doZ.

01.>'8D017

__..........._
cy•ro-•

APX-258,
_
_
_
l
ATioT
..-,
. . - ·•._......
.,..".,..

·----__ -_ . . . . .·-----·Ochnlnr-.

CENIRUM HANDLOWE

...... ~d.................................

Kielce, ul. 1 Meja 191 e,

_
___
__
_
------·..........,.......,.
IPf"'MI,'a'a

tl'

...._.

.e..-~praz.TEałOII"'

_......,_llllła

w bankaoll

_.,......, p.poi.--·-

.......

llllrDI
._._........,_
...,......

O..rMttujemy kr6tłde termlny .-lłzacjl zamówień

oraz

pełny

MIWII aw-rancyJny 1 pogwer~~ncyjny.

Z'apreszamy codziennie

- liiirio

od 7.30 do 15.30.

~
O
[o)
or:\r-;:;\
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przyjnt#je wtorti

sp«Jafista psychiatro

,

--·-od

~a;-J:J:~·

Zapraszamy

+ 3c.le

Autoeyzowany dealer fino
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23.JQIl do 12, 24.XII- n1o - ·
3 0 J 0 1 - - od 8 do 12, 21.U.93- nieczynne.
~.....,....Mtrcnnieldlenta.
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tel.3l-71-13JHtaoU..20
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HURTOWNIA DROBIU

-·-ZADZWOŃIII

1

współpracy sklepy z terenów
klelecldeeo. lai:Dobnesldego~ na-

Zapraspmy do

DESMA s p . z o.o.
uL Krywkl 14
27-200 Starachowice
Adres

OKNA
DRZWI
,.tu·•
HOSSA

KoNSKJE, tal. 38-~ •
Skład

oferqJe w cUtglej sprzedad;y' modele do
sklejania fartiy.,. kl~e oraz narz.ędzia. do
klejenia modeli.
wojewącb:tw:

po najniższych cenach:

- 20.500/llłl
- 23.800/kg
- 21.500/kg
- 21.500/kg
- 24.000/k.sl
- 22.500/kg

REVELL
MONOGRAM
MATCHBOX

domsldqo.

W KoNSKICH, ul 1 MAJA 30

- udka z kun::zakll
- kun::zakl mro!one
- podudi:illncłycze
- *nydle Indycze
- iofltdld drobklwe
- ćwlarW z kuralikil

Kielce, Gwardii Ludowej 27

"""'

PRZY. . . ZLECENIANAROBOlY 81 '•'"8KK-8PAWAI.Jłl.
CZEZWlAIINYCHTAHICH IIATERIAŁOW
UIIWCII-D010t

Spqeddz.......,....~k......,..

• Piqlki>I6 -18

w godz. 9 - 18, soboty od 9 do 15.

-do----·-

~

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

10e1ce. uL Jagiellońaka 23125

68-39-00, wewn. 268

IOIIol,ul.~22(obat;clrMn::IPIPI

1-17

łllll-34-l1Welu~1

• l

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

koataktowy:-pawłloa iulbdloWJ" al. Mannb 11
hlb teł. 28-05 kler. 0474 po 18.

----..-.J'
III
o-.l
Goili.---

1'8YWATNY~

d< med.
Mlcczyolaw

-alb'"woloa
wtorki ts -17

czwartki tS - 17

lok. med.

A<bdłusz

Zopala

opoc;jalislaurolos

polli-IS-17
łrody

lS- 17

-·

USG•
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń.
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WOCbrpaobiZUPnml·e~owisaeźaciśodnień s'ml·ercl·
l'

WCivobrzu, gmiM Zlol8 ~ poclc2M nepeln lenla -..nowo~wieltyclłnleń, moi~

cel gminny ~ z nie ustalonych dob!d przyczyn
""'' '" ""ziemlf. S t r a t y - - ok. 2,5 miel >f.

w środ9 o aodz. 19 rozpocz9to
napełnianie zbiornika mieszczą
cego 500 m sześc. wody. W czwart~
kow4 noc; około godz.. 3.40 w
osromnym, kulistym zbiorniku
na wysokości ponad 40 metrów
było ju! blisko 3SO ton wody.
Szdciu ludzi nadzo~cycb na·
pełnienie zeszło z podestu na
zbiomił:u do qsiednich pom.iesz.
czeó na papierosa. Za cbwil9 mieli

---

dy. Siedziałem wjednym z dwóch
kontenerów-pakamer. Siła wody
przesun~a je o kilka metrów, ja
sam pływałem w wodzie...
Pozostalipracownicybyli w budynku hydroforni. Woda wyrwała

__

otno,popękałyściany.- Ci~e,
betonowe płyty fruwały w po-

wietnujakliście-mówi4-Cudcm
ocalał zaparkowany
biły

-To wielkie szcz.ę:łcie, te tyje-

myl!! - mówi konserwator Wle*•ł.ac:I;J'*L- Tenpapieros nu
uratowali Rorlesł si9 straszny
but, zalały nu tyJqce litrów wo-.

obok wie:ty

Wlelo·--.......
..........

.maluch'". l..aisJ4ce

odłamki

wy-

tytko p~ szy~.

P1tl<l_ ... _ _

-Obłoi.S·

•..,...taę~e·~...a.,,o-

~-*'lesk•nuęwspor

cq.. Pioo był zachowany a. obecni \
przy napełnianiu przedstawiciele
wykonawcy- .,Mos&ostala" Stalon Wola - zapewniali. że obiekt
jest aotowy do napełniania. Błąd
w projekcie? Wada konstrukcyjna? Wada materiału? Na te pytania odpowie specjalnie. powołana
ko~a. Inwestorem wie:ty był
Urąd Gminy w Złotej .
Dokładne wyjaśnienie wszystkich otolicznolłci tatastrofy jest
szczególnie wa.tne z rac-Ji utyttowani.a wielu podobnych wiet ciś
nień. IR~dyc:me włdejaktazawa

loa w a.r..n., tea wykouwea postawi w Pleloszowłe,
Wa:Mie ~l Konlkowlc:adt a:a-. Waal6w. a UIQDe q w

........

DZYSZTOF KROGULEC

Zabójstwo Sesja naukowa w Kielcach
i inne zarzuty
Staropolskie
WlelławS..~•a.or

lo'łi'Uie l9.ueateprobwllel~

--

::=::.--==·:-~
w
,.Mapzyale") zapo~...,.

==r~\::.:'!::

...

Pou zabójstwem lrminy K. proturator wt:uca Wieiławowi B. włama
nieli~lpa:!dzicmita 1991 r.do micsz..
taniawMorawic)'ikradziettelewizoraorazzłotqobrpti,złoteniedzic6

p6tnięj fabzywycb :r.emałl " porłic;;i.
dokonaniewmarcuiiwietniu 1992r.
rozboj6Wpi'ZJUŻ)'ciUD0taWmi$oo

WCJKi ldzitów, popełnienie 10 IIWQ
czynu lubietntcowllOIUntu do swej
10-letniejcórti.
Proturatura Rejonowa w Kiek:ad:t
zapowiada wniclien.le aktu OlkaJtenia
pruciw-to W'łCihlwowi B. do s.:tu

wojewódt.tieso
.._

jem:ze w

trm

mic-

(aq)

MU'UliiiiM.PIZl'PlOWSIJOI-,a.

tradycje przemysłowe
w

~ w Do- ŚrMnllk
• Kielcadl ~

_li___

Stan bada.6 nad dziejami szkoły,
która działała w lalach 1816 1827, przedstawił prof. SłubłP

-oo....-- .................
Trin:ądl

~..,..,.

. . . .t:...

--·1-<jtSO.p.Zorpałzo....

_....zlalc:P-

-·""-ł1WJ TOWUZfSłwa ~ G4roktn,Hat>ldni..,_,...SO.-

led:iep T OWUZJJtwa NIIU.owep
oraz lasQ1Dta Hbłortl WSP.
Pierwszy dzień sesji, w teln-ej
uczestniczyli wybitni znawcy i bad.ac:ze przedmiotu m.in. profesorowie Wadu' R4ia61ti, l.uł.dtn
BieJeala. Zblpiew W6jdt., poświ~no Szkole Akademiczno-Górniczej oraz Dyrekcji
Głównej Górniczej w Kielcach.

lleczbWikł

koit:qe

-.,tłM koa~

aktwaułtate-'.rze. . ....-

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

d:z:leul.blb,Rltr.Morłtz,prapra

wnuab Karola Henryta Kadena
wykładowcy Szkoły Akademiczno-Górniczej, jednego z grupy
Saksończyków
sprowadzonych
p'rzez Stanisława Staszica.
Sobotnie obrady poświ~no
dziejom 16mictwa rud telaza i
butnictwa we Wschodnim O~
gu Przemysłowym.
(du)

T.Wcllldi711(W.łl4-45)-~ko-

1Wjauprówłłon«:m.Jdli~pomo
lic:ziiJdl,zabyttowe~ipinic:etXVTU 
XIXw~~~Prąpkowstitbtpeł·

DamiTV
w Skarżysku

tJIIIW)'łlnlje:m.dotumentri~TOdziDDc.
łbiofy~Cąue~

op!ÓQ:poniedJ:itlll\wwJOCILI-16.

IINO•~~SIIid.b"

OdMot7Jobl.e~--
~ ~bbłewdo-ITV--

-tJSA.bo~a-16.4S,)łotSbou"-USA.,lll,&

ll.l<

.,.. .. talde. SbrlJ*a..
Darni 1V przytOtOWUje wspólny
terwis informacyjny pod o~ ,.Radormko-ltart)'W pneaJ4d wyda-

BUSIOZDRÓI
IINO..urł" -~

G.UZilA IWA ..1J!LOI't\"- & McMt-

rv:tt•. 8(.dzie on nadawany w tyd:l ,._
mydl dniach oo w Radomiu (wtorki,
czwartki, lObaty o aodz.. 20.30). Startyska sieć tdcwi7ji kablowej. liczy ot..

-.M-WJilłWIIIIIlantwl lryM~DWtlciD

llllftloz.ubtorurz.dliJHar.rybSilOIJ.
C:Z,..codzicrllliewJOdt_ l l-17, w~i

pclllcdzialtilica:J'=a,.

2"7rys..aboncntbw,s:r.acujesi~więc.te

PIŃCZÓW

procnmy rMomstiej kablówki Ollt-

IINO.,JehoeW-~

dlć

bp:hie oŁ TO tys.. wi.cbów.
(w.s.)

Fot. K. Krosulec

Mariola live i compakt
płrtJ comMarton ~ry - ,.falry tales.. odbyl się w ~lkowy wtea6r
w Italia ,.S- ł" Wła Kłek:e. Roz-

ProiDOCJ.Iayll.oDCCrt

paktowej

lll<>iala
............. - 11)' koMert u ł;rwo, dzłętl CIUUI
~płosoe.Dbrtcshldrallaie
ł:J'III•

aoklf: wlłHła, ale l rUiosht-

c:laac:a z b7.ltdlwojeriatw.

SIFLPIA

-.rm.JMZAQ.ĘiłAST.-\IOPOI.SmOO

(<*IW..__TedilldNOT •.....,.IIIIir:kilit•plllliapni.IWiicoW"IilpałowyXIX
w. Prueat~Qe . . . . "JJI((IIlaaie,atnbiati i
!l:linclllkwJ. eą-wl(ldL9-111U-17, w

~~

Mariola, z któfl W)'Sl4pili muzycy Słaabław lle•łkowstll Jeqy
Gaauła. zaprezentowała swoje
stare, nowe i ~nowsze piosenki.
jeszcz.eru udowad.n~tedrzc

m.i4 w niej dute umie,Ktnoki wokalne. Polafi

b)Ć

dynamiczna i

pełna etsp~i, subtelna i wzruSZĄi4ca. W cusie koncertu live

usłyszeldmykolędy, ballady, piosenki country oraz utwory_z gatunku pop. Rótnorodn~ repertuarowa świadczy jednak, it piosenkarka ciągle poszukuje włas
nego stylu. Wierzymy, te go

wr"Cszcie~dzie.
Kilka słów o

debiutanckim
compakcie Marioli. Płyta. wraz z
kasc:14, została wydana w Danii i,
niestety, na razie tylko lam jest
d~pnL Wię:tsz~ piosenek na
~ skomponowali Szwedzi i
Duńczycy. Wśród autorów muzyki są tak1e Marek Tercz i TelllUt
Konleusz. Angielskie teksty napisała Dunka Anni Printz.- w dutej
mierze to jej zasługa, it compakt

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

s i~ ukazał . Spośródjedenastu piosenek nam nąjbardziej spodobała
się: kompozyqa Printz. i Marta
Kłamana pt..Give Me Your Life•.
Naszym zdaniem, płyta jest
efektem kompromisu artystycznego i stąd jej niejednorodno6ć.
Próczutworówambitoych(..Ma&dalena• Tercz.a cxy wspomniany
wytej), q tompozycje płytkie,
dansigowe (szczególnie ,.Love Sa
Somersault1. Takjut w tyciu bywa, niekiedy trzeba iść na ustę:ps-
twa.. Oratuluj4C Marioli Górze debiutu, tyczymy aby nastę:pn)'ID
razem była bezkompromisowa.

GRZEGORZ I.OZERA
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nemu zarzuca się. że chociaż prog~
sywnemu opodatlc.owaniu dochodów osobistych przedwstawia się zarówno w partyjnych dokumentach, jok i w publicznych
wypowiedVadl bossów, to no posiedzeniu
rządu ministrowie z K1D potulnie glosowali

~:n~~~rn:no~~~

nie?

W~emy iednof no pewno. że to włośnie

poseł
wagę

Wtttikl Godomski zwrócił w Sejmie u-

opinii ptJblłcznej na {rogmet~t z uzasadnienia liSt<My budżetowej. który Wsznie
nazwał szolwjqcym. Oto rząd ocen10, że przysWroczne wf*twy pc!dotkowe z dochodów

aoodotkowanydl według podstawowe~ dwudziestoprocentowej stawki wyniosą 13-f..S bf..

liono zfotydl; wszystkie wyższe stawfcj razem
wzięte mojq natomiast P~:Zr"ieść 2,3 biliona
- a więc dodotkowo mnieJ niż 2 procent

WESOŁYCH ŚWIAT!
Progresja

kompliku~

system, o

każda

~~~~=-~0~~~
krótsza; znacznie krótsze bylyby komento&~::nfk'tw~i!t::~z~~~

zapisywać papieru oświadczeniami

w macie~rmach- Nikt n~ musio/by wynaw urzędach skarbowych, gdyż podatek
pobierany byłby raz na zawsze u źródło,

rzystych
woć

=!7P~~ci~~

POLSKI INTERES NARODOWY
Aleksander Holi

~c!,~E~a=~7'{J!!~!;~~~i~~~j r:ur~:i~~:r:~t~~~r:;!: ~~i

l

akwalności trzeba bronić. Bazuje ona
na przeświadczeniu, że zarówno w tych

=~~::e~~~n~f~·h~~t~;:?i~

notę narodową i państwo, które jest wyrazem jej dążeń oraz narzędziem obrony
jej interesów. Nie ma w tym żadnego
anachronizmu, ponieważ jednostka realizuje się w kręgu pewnych wspólnot, a
wspólnota narodowa. jen ciągle dla niej
szczególnie istotna. Ponadto uwaiam, że
obraz zunifikowanej, ujednoliconej Euro-

e~~n% ~~~~~j!~OO:ęn~

aególnych kręgów kulturowy<h, regio-nów i narodów, oznacza w dłuższej perspektywie kres tej cywilizacji. A w każdym
razie jakieś potworne zubożenie.
Posługiwanie się kategorią interesu narodowego nie ma nic wspólnego z idealizowaniem własnego narodu. Eksponowanie znaczenia interesu narodowego nie
oznacza, że Polska musi się znaleić w
konflikcie z innymi narodami.

się zooszaędzić! A patrząc na to z drugiej
strooy- ile sideł pozastawiał rząd, oby~

wK tak nędzną zwierzynę!
Po odlłczeniu tydJ kosztów ,.zyski", jakie
budżot · nie dzięl<i progresft podotkowei.
okażo
jesza.e mniejsze. Tok
więc- zok.Jodajqc z realistycznym pesymizmem, że rząd nie potrafi zmniejszyć wydatków - wysto"'Yfoby podnieść podstawową
stawkę opodatkowania dochodów osobistych

;::'1oktrcznie

o mniq niż pół procento, oby saldo budżetu
nie u/eglo zmianie. W ten sposób pon WIŚ
niewski, emel)'f. i pani Kowalska, utrzymu~
co się z najniższej płacy, zo cenę bochenka
chleba miesięcznie uzysk.oJiby prawo do oby-

JAKI PATRIOTYZH!
Interes narodowy powinien zmuszać nas
dziś do postawy, którą nazwałbym kryty-

~:;~~~-~~~c ~~:r~

- ciwników
~~e:;J;a:!k:rż~==~
o populizm. Trzeba jednak z~
~n= f~n: ~:=~g=o:"e~~;
rolnikom - do zaporowe, hafdorkom
sztandarów - dotacje państwowe do frędzli

tuty,

i co tam komu jeszcze, to odwołuje .się

przy-

~niej do !~~:rk;tń#~~~=
(ch:J;oźnq) korzyść... Rząd natomiast.
:~~i!. n~~ro~res~~cn;:tt;': ':
inni, bogatsi od wos". l cóż stąd,
tej obietnky łatwo się wywiązać.

strocQ

że

z

Poseł &goj powiedział kiedyś z colą
szczerością. że progresjo podatkowa potrz~
boo jest nie ze względu no wpływy budżeto
we, ole no sprawiedliwość (czy może solidarność, równoSil-słowo ,,zawiść''

na pewno

nie użrl). WIOdomo-poseł &goj jest zab)<tJ<iem; ale żeby rząd Trzedej Rżeczypospołł
tejl Nie, to zupełnie niemożliwe. Z pewnoś
cią poprawi się w Nowym Roku.

Ze w naszej tradycji narodowej q zarówno wątki zasługujące na kultywowanie, jak i bardzo rozległe obszary

~~~~:~drc:r:.·~~~cr~

czyłbym to, co można nazwać anarchicznym stosunkiem do państwa. Można go
prześledzić na pnestn:eni wieków; wzmocniony został okresem niewoli l brakiem
własnej państwowości i w dalszym ciągu
jest obecny. Do negatywnych cech moż
na zaliczyć pewną gnuśność, to znaczy
niedostateczną zdolność do systematycz·

;~;oowrr~~~~~~i~i~e~

uwagę przyrNyczajenia realnego socjalizmu, który silnie wpłynął na nasz sposób
myśJenia o prawie, władzy, potmowaniu
gospodarki i roli państwa.
T en typ krytycznego patriotyzmu słu
ży interesowi narodowemu. Nie ma nic
bardziej niebezpiecznego, niż przyjęcie
zabójczej z punktu widzenia możliwości
mobilizowania energii narodowej- post-

~~~~~e':~~~y:~~~%~6hi~~~;

wystarczy tylko odwołać się do symboli i
tradycji, aby wszystko poszło dobrze. Jesteśmy skazani na olbrzymi wysiłek, pracę
cywilizacyjną i na bardzo krytyczny rozra-

HISTORIA Z

chunek z naszymi wadami narodowymi.
Musimy realnie patrzeć na stan społecze
ństwa polskiego, by te negatywne zjawiska eliminować, a w każdym razie ograni·
czy{;. Ale też problem ten nie może nas
przygniatać, lecz musi stanowić źródło energii pozwalającej sprostać wielkiemu wy·
zwaniu.
na

fa~~~~ r::;::t=~id:

nas nieprzyjemne nie powinny

zmieniać

naszego stosunku do własnego narodu i
zwalniać z poczucia obowiązku wobec niego. Można powiedzieć. że jest to nawiąza
nie do tej szkoły myłlenia o Polsce, którą
formułowali krakowscy konserwatyści w
drugiej połowie XIX wieku, czy którą
prezentował w .,Myślach nowoczesnego
Polaka" Roman Dmowski.

POLITYKA ZAGRANICZNA

~te~~~~:O~e~!~
dn~s~;,:'~~=~~~Tu:

zdecydowanie bliższa powinna nam być
opcja. która ciężar decyzji pozostawia poszczególnym państwom, a nie strukwrom
wobec nich nadrzędnym. A więc wizja
ciąg

dalszy na str. 11

MORAŁEM

Morek Dąbrowski

~~:,~{~m~;: :;lP~ ud~~

-JOk pan Gawronik czy pan Osiatyński.
Tymczasem argumentacja na rzecz progresji podatkowej odwołuje się nie do poczu-

się zmienić.

WAGĘ komentatorów rosyjskich
i zagranicznych p
uwał w ostatnich dniach
Zjazd
Deputowanych Ludowych. Obradom towarzyszyło wiele objawów kryzysu konstytucyjnego i politycznego, miały miejsce
spory pomiędzy prezydentem Jełcynem (i
rządem) a opozycją konserwatywną. rywa·
\izacja pomiędzy władzą ustawodawczą a
wykonawczą. Natomiast w de pozostawały wydarzenia ekonomiczne.
W listopadzie zakońaył się pierwszy
rok władzy ekipy refonnatorów, w której
czołową rolę odgrywa Jegor Gajdar początkowo wicepremier odpowiedzialny za sprawy polityki gospodarczej f finansowej, potem pierwszy wicepremier, a
od czerwca br. pełniący obowiązki premiera. Jaki jest bilans tego pierwszego

U

m~wski

rokuł

KRÓTKI BILANS

stopniu zliberalizowana- przede wnystkim w zakresie uwolnienia cen, aczkolwiek nie jen -ono tak daleko idące jak w
Polsce w okresie reform Balcerowicza.
W Rosji zachowało się wiele form pośre
dniego oddziaływania na ceny: bądź na
szczeblu centralnym, bądt na szczeblu terenowym (obwody}. Dokonała się pewna
liberalizacja handlu zagranicznego i dostę
pu do waluty - coś na wzór reform
rządu Rakowskiego w marcu 1989 roku.
Dopuszczono takie rozwój prywatnego
sektora, w zasadzie nieskrępowany, łącz
nie z handlem ulicznym. To daje pewne
efekty.
jest również coś, co zdecydowanie

nieprawdziwa Ekipa Gajdara zawsze bardzo silnie akcentowała sprawę liberalizacji cen i liberalizację działalności gospodarczej, natomiast znacznie słabiej nastawiała
się na stabilizację makroekonomiCZllą.
Owszem, przez pierwsze cztery miesiące 1992 roku uzyskano pewne sukcesy
w stabilizacji budżetu , ograniczono deficyt do niewielkich rozmiarów, ale okaza-

~~!ę;U:cf:t~~~:'~~:~:::.
gorszyła.

Natomiast ani przez chwilę nie
prowadzono twardej polityki pieniężnej .

KTO NISZCZY PIEN I ĄDZ!
Wiązało się

to z kilkoma przyczynami. Po

~:tb~a~s~:eBafc=;~~p~: i~~=;za~e:S~~~~~~!::

ce. Nie osiągnięto mianowicie żadnego
powodzenia w sferze stabilizacji makroekonomicznej. Wielu komentatorów ro-

~j~~~ i i~~ra~~ręc~::=: ~ro~
oczywiście nie jest
~~m~~k:. t:s"r!' :ez!:~~~ ~~~'!i~~ -f:~~en~ =~~:

py reformatorskiej:

był

pod

kontrolą

Ra-

l~aJ:~tJ~b~{rJ~~~:~~=

poprzedniego prezesa Georgija Matiuchi-

Gospodarka rosyjska

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

ciąg

dalszy na str. 11
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POLSKI INTERES NARODOWY
ciąg

~::~j;:~~~=b~~~

dalszy ze str. l

~=kho~~~~~:.u~~
aeśnie upatru}ę

gwarancji

bezpieaeńst-

=~:p~~~~~~~~~

rednio oznacza poparcie dla
ldej obecności w Europie.

amerykańs

nar~~~~~e~~ww~~=b~~;
~wmno oznaczać

odwrócenia

się

od

a~'=f:t=.~o~:a=!
go, które chce, aby jego wschodnia granica była jednoczelnie granłq Europy. Polacy powinni być żywotnie zainteresowani- na równi w sferze polityanej, cywilaacyjnej, wreszcie gospodora~- w tym,
szukać możlłwie najbardziej intensy-

aby

wnych kontaktów z naszymi wschodnimi

~=~~~~:!s:=.;

zmamowanie naszet $Ur1Sy.
Dla myślenia kategorią Interesu narodowego ważna jest też odpowiedt na pytanie, cry powinniśmy prowadził: ost11
walkę polit.yczną z lewicowością ekonomiczną i obyczajową~ Polska nie jest włas
nością jednej orientacji politycznej, ale są
pewne racje nadrzędne, które powinny
być respektowane przez wnystkich.lnter-

:~~;~~c~~::!:h~~~!;.~;

lewicowe osłabia szansę wygrzebania się
Polski z tarapatów. Oznacza. że luka gospodarcza i cywilizacyjna dzłeląca nas od
:mnożnych krajów Europy zostanie utny·
mana; w tym sen5ie zdecydowane przeciwstawienie się socjalistycznej wizji gos-

~~~~i~;6~~ebaw~:ł:~

sposób zasadniay.

~atomiast nie należy na jednej płasz
czytnie rozpatrywać problemów związa

nych z razlutnieniem obyczaiów z aktual-

=~~s~~~ ~~~~i~.w~~

pragmatyczna, wyrachowana argumentacja. odwołująca się tyłka do racji rozumowych, ma zdecydowanie mniejsze $Ur1Se
powodzenia w polskim społeczeństwie. Z

:;a~ro d!'~=:e~~
~~~::'~rr:;~aid~fz:k~ -~~~~Y
n1estety ten typ pelityld bywał i bywa

wymiarze niejako ponadpolitycznym. Pierwsza, związana jest przede wszystkim z

w Polsce skuteany.
Polski interes narodowy wymaga

sił-

~::::~~!e~~ wM~~~~c~e ~~~ ~~::!~:e~~:~kżC:i:ilnej ::~~
taką odpowiedzią. Nie sądzę jednak. aby
centralizacji państwa - l pos~ te nie
~ z sobą sprzeczne. Głównym zagroie=~a~~~~~~~~tf;~~ł:ot: mem
jbt zjawisko, które można nazwał:

zu, który chce
dowy.

realizować

PUŁAPKI

interes naro-

POLITYCZNE

~::~~n:a:rci~ rwzb~~: ~~

nie jest to dobre dla samej polityki i dla
skuteCZności polityków. Ale również uważam, że cała mądrość i sztuka dziabnia
publianego polega na umiejętnym połą-

Zachodu do Rosji, ~krainy, Białorusi, stanie się dla Europy znaarrie mniej atru:cyjna i będzie pomijana. Z drugiej strony,
nuze Uf'l:<łdzenia prawne, gospodarcze i
organincyjne mopstać się przedmiotem
naśladownictw.~., co . sprzyjał. będzie naszemu umocnieniu się na tamtejszych rynkach, nie tylko gos:podaraych.

skra~nym

upartyjnieniem tycia polityczne-

~::~,~~~~.~~::~:~~

poważne obawy, że w Polsce ukszołtuje
się system rządów Moskich, odznaczający
się bardzo dużą fragmentaryzacją sceny

t'!.~~~sWoi:ęsc;~;~

decyzji do parlamentu, a w istocie do
m:ab6w partyjnych. Jeśli jeszcze towarrySY'fł: temu będrie obyczajowość aferowo,
to taki kształt polskiej demokracji okaże
słęchory.
•
Natomiast nie uważam, aby w interesie narodowym leżała tendencja do ustanowienia rządów autorytarnych, zgodnie

do~~.n;;ói:}e:,:te~J=
~; ~~·!fe\!s~~iik~~~~ ~~~~~h

JAKIE SPOŁECZEŃSTWO?
Unowoo.eśn ienie Polski wymaga potęż
nych przeksz.t.lłceń społecznych, wiąże się
z koniecznościot powstania szeroko rozu-

:d~~~~=i:i~r:~~~~~~~~:

minioną sekwencję politycznych zdarzeń
itd. Po prostu wydaje mi się, że taki scenariusz w Polsce w żaden sposób nie przejdzie.
ALEKSANDER HALL

~::"~Je~:~~~ T~·,~~~~~~

biorców, ale także spauperyzowaną w tej
chwili inteligecję. Od tego, cry taka klasa

~i~.~PobtZ:!:re~;;j!

~~n~:~=u~irJ:::rr;

l :=~rzewodniaqcym

:=:

ratyanego kapitalizmu, cry też ugrzęźnie

Portli Kon-

l

płatniaych

HIST9RIA Z
ciąg

dalszy ze str. l

na, jak i nowego,

Wiktora Gieranczenki,
dawnego prezesa Gesbanku Związku Ra-

::mctr;:..'~)~i:a~~~!~r;ii~~
pieniężną

lobby przemysłowemu. l to jest
drugi. element p<)lityany i socjologiczny
- n~ełychane wpływy przemysłowych i
rolno-przemysłowych grup nacisku, sło
wem - tak zwanego (w Rosji) kotpusu
dyrektorów. Jest to grupa ludzi praktycznie
nie zmieniona od ołu"esu radzieckiego, a
składają się nań ludzie w większośd myś
lący kategoriami dawnej gospodarki scentn1izowanej. Nie chcą oni wpn.wdzie powrotu do scentralizowanej konuołi zasmakowali w swobodzie - ale jedno-

~:~~k=~i ~=~1

ogrankzeń budżetowych~ mieł: łat-

MORAŁEM

kim spadkiem kursu rubla. Nastąpiła wprawdzie póżniej pewna poprawa. ale jest to
raczej okresowe wahnięcie, spowodowane tym, że wcześniej rubel był nadmiernie, spekulacyjnie zdewaluwowany; moina się obawia~ że trWała okaże się tendencja spadkowa waluty.
Przykład ten wskazuje, do czego prowadzi ustępowanie przez bank centralny
presji przedsiębiorstw, domagających się

::!~t~ta;;:ezdo~kn:~~~r:;

restrukturyzacji i wspierania przemysłu.
Jest to dokładnie to, co proponuje dziś u

~ ~=~Y!.ó~ ~rp~~=~:
~e:~~:~=i=~~~s8Q

procent rocznie, a więc przy inflacji szacowanej, przypuszczalnie
nisko, na
dwadzieścia pięć do dwud:ziesw siedmiu

zbyt

~~::=~~~re!j~~ogł~
~=~=~,=~~~~~
wiście powoduje ucieczkę do walu~
tych grup nacisku jest bardzo wielka cych,
do
słb

niedlęć przedsiębtorstw

ści<&P·

~~s=~~:~
nia.~~~rto~i~~~~ ~J:ii
rych wiele istnieje nadal
przemianowały się

na

(choć często
asocjacje cry spółlc.i).

d!'fsze nakręcanie hiperinflacji.

SKĄD PIENIĄDZ!

~i;~~j~W:~~i~~~~ ~=;;~

:
nienia
jest

różnicy

przez budżeL

~1~a= :S~~!ji=~~

Tu wprawdzie nastąpiła
pewna poprawa we wrześniu i paidzierniku, ale nie wiadomo, cry okaże się ona
trwała i w jakim stopniu zaważy na osta-

przeznaczany dla różnych dziedzin przerolnictwa i otoczenia rolnictWa,
kompleksu paliwowo-ene'JOlYCD'<&O. kompleksu wojskowo-przemysłowego. na
skup płodów rolnych itd; dla regionów!>lOch jak DalelU Wschód czy Daleko P61noc. N~d latem br. na podobne

~e;proceO:~~=~efiC:

nsowego,

pny czym

najaęldej

kredyty

~~=~~i~a~:i::;~

tlcich państw Współnoty nastawiona jest
na hamowanie eksportu, a nie importujest to pozostałość filozofii gospodarki
niedoboru.

dżetu państwa.

tecz~ec~!~~i;~~·to import inflacji z pozomłych państw strefy rublowej, który do końca pierwszego p6lrocza
był niekontrolowany: Istniała jednolita waluta na obszan:e dawnego ZSRR, przy
aym kai:dy z l S banków centralnych miał
swobodę emisji pieniądza bezgotówkowego - kredytu. Po l lipca na.sqpłło
przyhamowanie tego mechanizmu, gdyż z
Jednej strony Centralny Bank Rosji wprowadził konuolę rozliczeń z innymi repub-

MORAŁ
Mówiąc

najkr6cej, największym zagroże
niem dla gospodarki rosyjskiej jest brak
stabilizacji makroekonomicznej. Wbrew
nadziejom tych wszystkich, którzy (podobnie jak dziś w Polsce) uważali, że ekspansja pieniężna umożliwi wzrost produkcji
l wzrost dochodów budżetu, dzięki cze.
mu problem stabilizacji rozwiąże się sam.

~:::!'fe~ =w!i~~=u~~~
perinflacji l demonetyz:ac;t gospodarki.

polj~~~:=~:~:~~

by umo~iwił:. Od wiosny rząd Gajdara
idzie na ustępstwa~lityczne w celu u-

~~~~~cz~~~Na'j. ~n~j~~zycj~;k~~J:~~~~

pierw zrobiła to Estonia. potem Łotwa.
ostatnio U~na; praktycznie wycofały się
z systemu Utwa i Azerbejdżan. W pozostałych państwach rubeł jest w obrocie,
ale często uzupełniany jest kuponem, natomiast w obrotach bezgotówkowych występuje rubel, ale nie jest on w pełni
wymienialny na rubel rosyjski. Dezintegrac}a strefy rublowej zwiększa moiliwoś-

:j~~~~~~~~~~=P.:
=~:!;~~=k~~!~ ~:~o~t,~~~~lf:· ~~~~: ~~~~ ~
cyjnych. Przede wszystkim był to kredyt wpływa na obniżenie produkcji. Ponadto
mysłu,

u pomocą kredytu banku centralnego.
W obecnej sytuacji koszty importu są
ogromne i gospodarica rosyjska w zasa.
dzie ma wciąż charakter zamknięty. Dodatkowo kurs dolara jest snucznie pod-

rosyjski bank centralny pod presją państw
pozostających w systemie wydziela wciąż.

nowe aw. kredyty techniczne, słuiace do

wzajemnych rozliczeń. To ostatnie fest
chętnie widziane przez przedsłębiorstwa
w samej Rosji, gdyż tworry im łatwy ryneklbytu.

~~~ęie:,~~~~~~ca~~

na
nich.

Była

to akc}a rozliczania zatorów

dla Polski: ustępstwa na rzecz słł popułis-

=~ed~~~j~a~~~tarf~
dodatek te
na
nie
siły

pg6ł

dotrzymują

swych zobowiązań. Świadczą o tym dobitnie wyniki głosowań na ostatnim zjeź
dzie.
Tak więc sytuacja Rosji jest szczególnie dramatyczna. Stabilizacja i przejście
do systemu rynkow~ichfu tam wię -

~k~~~=:~~gos~~~·
bardziej snywna i zamknięta, a jej nieefektywność- większa. Nie istnieje trzecia
jeśli nie uda się ustanowić w

droga, a

~:J~~~Q~s~~~;d=~Ć

gospodarczo, a co za tym idzie- politycznie. T rudno przecenił: znaczenie, jakie
te procesy mają dla Polski.
MAREK DĄBROWSKI

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

NR 13 (19)

III

KAP!T AL!Sf APOWSZEC HNY

D

LACZEGO kapit2lizm w Polsce
rozwija się tak wolno i opornie!
Czy naprawdę jesoośmy narodem,
który zniewolony potrafi lepiej niż inne
walczyć o wolność. ale gdy wreszcie uda

nie jest na ogół czynnościa łatwą. nie wymagającą wysiłku i wyrzeczeń. Trzeba dostrzec w nim jakiś głębszy sens, jakąś wartość,

która

byłaby

dla nas

większa

od

innych i która mogłaby być utożsamiona
ze spełnieniem pewnych aspiracji, wy-

mu się ją zdobyć, nie wie., co z nią począć!
Coraz częściej słyszymy takie i podobne
~ia, a na poparcie twierdzącej, ac:zko-

ższych niż tylko wynoszenie się nad innych. W takim kontekście krwiożerczy

aeśnie wyjaśnieniem pierwszego, op<r
się taką oto historyjkę. W Połsce,

humanistycznych, wydaje się być mało atrakcyj ny, a nawet mało realny, bo wzajemne zwalaanie się i demonstracja siły

0

po1!~ed: ~:~o1~;je, ~~~~w~!

wiada

kapitalizm, odarty z wszelkich wartoici

Przedsiębiorstwo
zakupi
obiekt produkcyjny o powierzchni ok. 2000 m.kw. z zapleczem socjalnym w promieniu
25 km od Krakowa.
Pelne oferty proszę

KAPITALIZM
SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA
CZY DEMONSTRACJA SIŁY?
Jolanta Jakubowska
pewien biznesmen jadąc swoim najnowszym BMW, ochłapał błotem żebraka. Poaekaj ty draniu, też kiedyś będziesz biedny... - zawołał za nim żebrak. Podobna
rzecz zdarzyła się w Ameryce, tam jednak
żebrak u.woła_ł: Pocz_
ekoj. ty draniu, jok_~
dę bogary, to o pokozę .... Komentarz: 1nn1
potraRą. a my, z założonymi rękami bę

dziemy

czekać

na

dziejową

spnwiedli-

wość.

Tak naprawdę nie jest to jedhak aż

tak oczywiste, a cała historyjka po bliższej

~~~~';f,rt:~~~~b~~~~~r:-;::-yś~

:!'r~c~n~~~~~~ ~;u::;eJI~
jego przeciwników ważnym argumentem

potwierdzającym, że

jest on krwiożerczy

~~~~i~:'!~=~~lsO:ej~~~~

nie bliskiej uczą. że pycha i chęć ,,pokazania
innym" tylko na krótką metę daje zdolność do wielkich czynów i pozwala osią
gać zamierzone cele, w dalszej perpektywie prowadzi jednak do zniszczenia i cha-

osu. Gdyby bohaterowie amerykański~
- o
miw osiągali swój stan kierując się j nie chęcią wywyższenia się ponad kon remych przeciwników, z ich kraju dawno
nie pozostałby kamień na kamieniu, a jedyną_ nadzieją dla tych, którzy nie mieliby
jui czym jefdzić i chlapać, byłaby wiara w
to, że zostaną_ pomszczeni przez bliżej
nieokreśloną spawiedl iwość dziejową_. Tak

~jtf~~~s!~~~b~~:~c~~

prowadzą raaej do rozproszenia energii
i środków, niż do tworzenia aegoś trWa·
łego i wartościowego. A gdyby tak po·

:ne~~::r ~cęę~;'to:r~~~c:~
będę lepszy, nikt nie będzie mnie
poniżał ..• Będę mógł poniiać· innych ... tył·

wtedy

ko tak napawdę nie będę tego potrzebo.
bo sam nie będę poniżany ... a jeśli

~:ITr,~ ~C:t~~~.~a~t ii:~~
będą_

bogaci, wtedy to się nie zdarzy.
A więc jeśli nadamy bogactwu pewną_
wewnętrzną wartość, jeśli uwierzymy, ie
będąc boga'tymi będziemy lepsi - lepsi w

r:;s~i~~~it~· ;k ~:p~ws;;~~
ete~hw~ś~~~ez= :~ ~~:0;~0;
więcej, w naszym interesie będzie, aby
nie przeszkadzać innym w bogaceniu się,
aby żyć wśród ludzi równie bogatych, ce·
n ią_cych podobne wartości.

Najprostszym sposobem zdobycia bo-gactwa jest oczywiście praca. Pracując dla
siebie pomnażamy własne bogactwo, realizujemy własne cele, spełniamy aspiracje.
l tak naprawdę wcale nie musimy się mar-

~~~~~~~~~~~a ~:eśrr:::~j:~

wysta~a rynek, a rynek tworzymy
przecież my sami. Będąc bogatymi, moiemy dać zarobić innym, nie tylko jako pracodawcy, ale również jako konsumenci i

cy

dostawcy.

Czerpiąc

zyski dla siebie umo-

~~j~, ~V:;;rJs';;~~~~i r~ejnoś·

Postarajmy się jednak do~trzec w tej
historyjce coś pouczającego. Cóż jeszcze

sze,

~~~~f;~~~:kc~~~a

:c!

cześnie wnieść swój wkład w budowę, a
nie w niszaenie kapitalizmu! Budowanie

się
żadne poświęcenia
wyzbyć się pychy i pogardy.

Nafwairliejzachcieli być lepsi - nie od
lea po prosw lepsi - i nie oaekiwali, że uda nam się ochlapać błotem
naszych odbiorc6w, bo to właśnie od nich
najhardziej zależy nasza zapłata.
abyśmy

kogoś,

PORADNIK CZUJNEGO KAPITALISTY
ciąg

wełna,

dalszy ze str. IV
PRZYKŁAD

2

Spotykamy kolegę: wełniany garnitur, koszula bawełniana, ogolony i pachnie ..Grey
Ranne!", słowem - kapitalista właściwy
w każdym calu. Jui go ~tamy, już mó~ 
my: pójdźże w ramiona, boś mi bratem - a
w masz, coś chrzęśd i iskrzy: krawat z
poliestru ( l 00%).
Diagnozo: typowy transitionolus, motyl jeszae z odwłokiem poczwarki.
Uwagi: popiera wolny rynek, konkurent·
ję, przeciwny barierom i ograniczeniom,
ale jeszae czasem wyrwie mu się zdanie
w stylu: Ale elektrownio przecież nie maże
byt prywatna. W kontaktach zalecana ła
godna perswazja typu: masz rację. ale ....
PRZYKŁAD

l (NAJBARDZIEJ

PODSTĘPNY)

Osoba przychodzi na rozmowy, przedjako przedsiębłorca. Garnitur

sta~a się

krawat jedwab, zapach odpowied-

~i:r~:·n':~~~ nałoiona kurtDiagnozo: Element naigorszy. lamasker
wany socjalista albo coś jeszae gorszego.
Dzisiaj w gamiwrze, a jutro pod kurtkę
włoży sweter. Przy nas niby przedsię
biorca, a po wyjściu będzie nawoływał do
podniesienia ceł i ochrony socjalnej.
Zwróćcie uwagę, że tacy zawsze mają_
skórzane buty, ale na plastykowych podenwach -zamiast skóra na skórze.
Uwagi: Nie utrzymywać kontaktów. Demaskować od razu w czasie spotkania; na

p..yklad wołając T< kap•oiO!o no plostykowym podeszwod!!
•
O pisana powyżej metoda pozwala na
natychmiastowe rozpoznanie przeciwnika - sojusznika. Nie trzeba się udekać
do teaek, wyw;adowni goopoda.-aych "PPoleca się ją_ nie tylko przy za~erani u
transakcji handlowych, ale też przy naOO.

~~~~~:ud~ ~~~~~~~.h oraz

na adres redakcji.

Wilhelm Zdobywca- on podb~ Anglię F,~ Hastings
Ty podbijesz świat - przyjedz do Hastings

_

English for You
School of English

•
~

Możesz się nauczyć

zwiedzić

angielskiego od Anglików,
londyn, Oxford, Canterbury...

Napiszjeszcze dziś:
English for You, School of English
lS Wellington Square, Hastings. East Sussex TN34 l PN, England
P rzyślemy pełną informac j ę

-

również

wał,

~~~N:
~~W:,~~~~~:b~
na
- wystarczy

0

kierować

Ofer ujemy

pełny

zakres

po polsku

oLSZA

usług

budowlanych:

projektowanie: architektura * mała architektura * konstrukcje * instalacje wod.kan.gaz
i co * uzgodnienia projektowe
wyko nawstwo: roboty budowlane i montażowe * roboty inżynieryjne • instalacyjne
wod.kan.gaz. i co. • roboty elektryczne *
fi nna budowlana
wystrój i wyposażenie wnętrz * roboty remonwłaścici el:
towe i adaptacyjne * prace brukarskie *
lO-O~r~~i~~~~~=~~k;
""' "

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

tel. 11-14-8931>--4 1-94

t'
"HERBEWO"
A ant

Telefony, ce ntrale telefoniczne
ul. 3 maja 5, 30--066 Kraków
te'- 0-12 33-54-77 w. 294

S.A.
30-004 Kraków
al. Słowackiego 64
tel./fax (0-12) 33-25-91, te/. (0-12) 33-03-20

Poszukuje dostawców:

konfekcji
dJiewiarstwa
dzianin
firanek
chemii gospodarczej
narzędzi

art. elektrotechnicznych
przetworów

mięsa, wędlin,

DEHĄSKATOR

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

PORADNIK CZUJNEGO KAPITALISTY
Artykuł demaskatorski

W

STAREJanegdocie.kthcejakcja tocz)'ła się w objętej rewoJtKA Rosji, małżeństwo udebjąc przed Anną Cz..-..oną wmdalo
na statek. Zamieszanie było tak duie. że

zagiflłł im syn. Oni ocłpłynffi, a dziecko
po1:ostało. Wysyłane przez następne kil·
kadziesiłt lat ~ytania o losy syna radzie-cki Czerwony I'V7yż kwitował milczeniem.
Dopiero w btach siedemdziesiątych, w
tzw. okresie odprężenia, dotarł do rodziców do Kalifornii list z informacją, że syn
żyte l mieszka w Moskwie.
Ojciec. właściciel kilkudziesięciu StlC·
benzynowych, wGdomo!ć przeiw>ł pnsie l bezzwłonnie udał się wraz z żoną w
podróż do Rosji. Na moskiewskim lotnis·

p

ku kłębił słę dum dziennikarzy, przygoto-wano kamery. Każdy chciał być świad

kiem.

bordz'i
wz~:? ~;: pS::~ia~~
nikarzy. W
kakońcu samołat wyłądow.łł,

mery poszły w ruch, tłum rzuół się ku
schodom, porywając oczekującego na ro-

dzk6w syna. W drzWiach samolotu pojawili się rodzice.. Ojciec szybko zbiegł po
schodkach. wbtł się w dumek i bezbłędnie
wyłuskał z niego syna rzucając mu się na
szyję. Okrzyk zdziwienia l podziwu zarazem rozległ się wśród żurnalistów, l kiedy
opadła jut fala uauć i emocji, syn wyplą
tał się

nie:~~ ~!,ro:J: =~

pana,

go:

Proszę

to oi<rawdopodobne. pa cyłu latoch.
jak pan go poznał? Ojciec odpari spokoj-

ję:

a) kapitalista wb.ściwy- osoba jak najbardzieł po~dana;

brzmi
stare powiedzenie. Ale wiele o nim mówi, można by dodać.

b) kapit>Um przejldowy (ccpitolstus uansitionalus)- osoba w trakcie przepoczwa-

~~it=ś~rw;e~r;~pe;fet

SWETRY KONTRA ŚLEDZIE
W latach 80--81 pokołenie dzisiejszych
tnydriesco-, cnerdziestolatków ubierało
się w sweuy. dżinsy i koszule rozpięte
pod szyj01. Na rozmowy z ówaesrą wb_.
dzą szło się ostentacyjnie luino ubranym.
Oni z kolei mieli częstołcroć duże brw·

razić się w pięknego motyla; zalecana U·
waga, w każdej chwili może nastij)lć odwrócenie lub zatrzymanie procesu; w tej

~t~~:i~~et~~~.na~ęd.,~
różnej maści

kacji. Oczywiście przedstawione zostaną
przypadki trudniejsze, a nie np. zadanie
typu: do której kategorii (a. b lub c) należy facet w dżinsach, w swetrze i z brodą.

kle do spław słonecznego, a w najlep-.
szym razie do pępka (tak jak dzisiaj noszą

~=~~f~t:r:~~:(b:;~~:~~:
:jb~:~w~~i:r!!.~~b~/;~

PRZYKŁAD

l tak dotarliśmy do czasów obecnych,

~~~=~~~p:::~:~:
uległy

ciąg

roz·

Bronisław Łagowski

WĘDRÓWKA LUDÓW l PAŃSTWO SOCJALNE
IUARD ludzi z Trzeciego Świa
ta chciałoby zamieszkać w Europie zachodniej, najlepiej w
Niemczech albo w SzwaJcarii. Ich marzenia niestety nie zostarą spełnione,
gdyż wysa.rczy sto milionów, aby Europę doprowadzić do takiego stanu, te
sw milionowy pierwszy nie będzie miał
po co tam przyjeżdżać.
Europa staje się ofiarą patrzenia na

ki

~~~~~~~;cr~~

to naiwnym, ni to podchwytliwym: czy

M

cunków w Europie zachodniej mieszka
jut dwadzieścia milionów cudzoziemców, wywoc:lzących się z krajów o grun-

::~:=~y~i:%~zg~

~~~w'!"~:e1;;rn;~:. ~s::
~~~~ ~~~~:: ~~ :p~:a~
chodiców.
Europejczycy widzą, ie panujący u
nich do tej pory porządek cywilizacyj·
ny przestaje stopniowo obowiązywać,
te nastają nowe obyczaje, ponieważ
przybysze nie chcą się stosować do
obyczajów miejscowych, zaś Europejczycy edukowani bezustannie w duchu
tolerancji i otwartOŚCi, nie śmią od przy-

:=:z~~\~'"%;~~~!j~s~ę
do poziomu dzieci imigrantów, obniża
się poziom wychowania i wykształce
nia dzieci miejscowych. Jest oczywiste,
ie jeśli ta wędrówka ludów nie zosta-

~i: :;=.a~a~:~~~~~~nd;;

czy Berlin, upodobnią się do Bombaju i
Kalkuty. l to jest 'Nł:dnie ta nowa rze-

czywistOść.
Ale żeby imigrację

realnie pows-

trzymaĆ. trzeba przedtem niedwuznacznie
uznać, i:t należy ją powstrzymać. T ymczasem nie tylko nie ma na to zgody, ale
istnieje wyratne potępienie takiego poglądu jako wyrazu nietolerancji, ksenofobii
i rasizmu. l to są te stare pojęcia, za
pomocą których patrzy się na nową rzeczywistOść.

Parę

lat temu wielki dziennik francus-

zwrócił się do szeregu osobistości ze
.świecznika, małących córłci, z pytaniem ni

~~ ~~ ~~~ri~kj,ed~~~

odpowiedzieli bez zająknięcia twierdząco.
Komentatorka dziennika ..Le F'~garo" Ar)nie Kriegel bardzo się zdziwiła: jak to,
żaden się nie zapytał za jakiego Araba!
Jest przecież mało prawdopodobne, żeby
ojciec przy zdrowych zmysłach, który po-

b~~ ~~;:n~ęn;:j'~~:~~l:

sprawach rodzinnych, żeby mu było obo·
jętne czy mężem córki ma być szejk na-

~~~~śn;.a~~~f~sf::;~~;!:;

pytanie: dlaczego te osobistości boją się
to, co myślą! Kto im odebrał wolnoSć mówienia, a może i wolność myśle
nia do tego stopnia - pytała pani Kriegel
- te żadna nie zdobyła się na szczerą
odpowiedź;,..zgoda na wydanie córki za
pierwszego lepszego Araba nie wchodzi
w rachubę.
T en przypadek ilustruje smutną pra·
widłowość: na Zachodzie pojawił się przymus hipokryzji w kwestiach narodowośmówić

dalszy na str. III

amerykańskiej. Amerykanie- ,;.
wyobrażają sobie prawdziwej demo-kracji bez problemu murzyńskiego. Po--

~~:.~~:cTer::~~~~'i~~:::E!:

za tym patrzą oni na przybyszy przez
pryzmat własnej historii i utożsamiają
ich moralnie z imigrac}ą, która zaludni·
ła ich własny kraj. Do r6tnicy, jaka
zachodzi między tymi, którzy przyjet·

,Jnwazja".

lną,

ing ledwo się pozbierał po tym, jak media
przepuściły na niego atak za utycie słowa

Przymus hipokryzji utrudnia rzeczo-we potraktowanie problemu i poszukiwanie rozsądnego rozwiązania. Ale ten
przymus istnieje tylko w warstwach kul·
turalnie wyrobionych, podatnych na od·
działywanie mediów, a zwłaszcza w elide
władzy zależnej od mediów. Inne, słabiej
edukowane grupy, nie mające ucha dla
nauk płynących z gazet. telewizii i szkoły.
wobec egzotycznych przybyszy dają folgę
swojemu, tak skądinąd przez lewicę zalecanemu, autentyzmowi i spontaniczności
uczuć. Jeżeli problem nie zostanie roz·
wiązany przez obecny establishment, to

~,~~~~~:Jn~=~j!:

=

a tymi, którzy

przyjeżdżali

do A-

~~ ~;~:~~u:a~~~~ t;%:

czasem cały problem sprowadza się do

~!"~~~ państwa socjalne-

tej
go z jego systemem

zasiłków

i jego

~'!a~~~~~~=~=
nadmiaru imigrantów. Wtedy praco-~~b~~:~~~ ~p=~~%~~

cewników z zagranicy. Mieszkań polskich gómików w Westfalii nikt nie podpalał, mimo te nacjonalizm niemiecki

~kt~c~~~~!~ r~~~zi~~j~ =~~ ~~c~~R~~~;;,~~:
~~j'Tn~o~i~i~Jr~~c; ~~~~~~
;z;;~~~~~i~d~tr :St;~:

nowe elity władzy.
Ostatnio w sytuacji szczególnie kło
podiwej znalazły się Niemcy. Cały świat
może sobie na temat Niemiec pisać, co
mu wątroba dyktuje, ale nam nie wolno
upajać się potępieniami i wydziwianiem.
Przyszłość Polski fest uzależniona od Nie·
miec w dobrym i złym. i jeżeli problem
imigrantów stałby się tam na prawdę dra-

solidamości narodowej albo, jak mówi
się we Francji, republikańskiej. Czy na-

rody europejskie mają obowiązek rozna cały świat i
dorobkiem wielu pokoleń z

szerzyć tę solidarność

dzielić się

;~C:J'o ~sJz~ ~~ ~~ę~~a~~ p~: ~~~~~~~~~~:.!;?~:

sa nie posiada się z imitowanego oburzenia, te władze Niemiec nie zapewniają

~~ ~!~~i~c;:~~~~wiedt
~a~~~~ie;=t:bc~~~~r~~~~

:OWZ~~~=o~dśs~f;~~:::;.

albo w Mławie.

mat jednej z najważniejszych spraw dzisiejszej Europy, jaką jest masowy napływ

potykają także

swobody publicznego dyskutowania na te-

I

OyTiktor dużej firmy przychodzi na spot·
kanie z inwestorami w komplecie dżinso-wym.
'
Diagnoza: Nomenklawra. Próbuje upodobnić się do byłej opozycji, która tym·
cz.asem zamieniła się w kapitalistów. Dżi
nsy są listkiem figowym okrywającym jego nomenklawro~ć. Może być też zwią·
zkowiec awansowany na dyrektorskie sta·
nowisko.
Uwagi: Będzie się domagał polityki przemysłowej pańs~. umorzenia długów
przedsiębiorstw itp. Zalecana dużo ostrotność w be;qłbśn!dnich kontaktach.

bnych włókien, dzieliła jednak ·przepaść
stylu i· postaw, które wyrażały.
Pótniej, w starlie wojennym, część z
Nich przyodziała się w mundury, a część z
Nas zapuściła brody, Broda nadawała re.
wolucjoniście wygl01d bardziej~rofesjona·
lny; niewątpliwymi wzorami choć może
podświadomie) byli w Lenin, he Geuvara, Castro itp., a mundur wskazywał na
siłę i detenninację państwa.j;iekawy z
~~fu'~~ widzenia jest br ty Rdel w

podstawie stroju kto jest kim,

elementy wywrotowe.

A teraz ga.ńć przykładów, dzięki którym łatwiej nam będzie dokonać klasyfi-

~~~!~=kjs~~~~

z rodzicielskich ramion, podsunię

to ojcu mikrofon i zapytano

-

FARBOWANE LISY
Zajmijmy się zatem mężczyzną w okresie
przejściowym (tj. od socjalizmu do kapi·
talizmu) i zobaczmy, co próbuje on ukryć
pod swoim strojem. Dla uproszczenia wywodu przyjmijmy następu}ąq klasyflkac·

noś~r:'rrz~:~=~a~a=yl~:
sprzeciw ze strony prasy

twórcy niemieckiego państwa socjalnego, zarówno Otto von Bismarck jak
i August Bebel, na taką wieść zgodnie
by się w grobach przewracali.
Próby zahamowania imigracji czynione przez obecnie rządzące elity nie
rokułą żadnej nadziei na rozwiązanie
problemu. Problem najprawdopodobniej rozwiąże się sam wraz z bankruc·
twem państwa socjalnego.

Fotoskbd l bmarne: Pned~two ~s.c..AJ. PowsQn.a Warnawskitgo 1012D, 31-549 Kraków, tel l 1-87-33 wt!N. 223

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Od wielu lat cliKlnie się budowa Szpitala Kolejowego w Skarżysku. Przed miesiącem DOKP w Lublinie ....".-......,-----,
obiecywala ponad 50 mld :d na kontynuowanie prac, aż do ich zakończenia. Raptem okazało się, m pie- Ostrowiec
nlfdzy nie bfdzle.

Zdrowie w krzakach
Obrid Lec:m.k:tnKolejowqow~ ąrs-...,jeopleq .U błllb
lOOQ'L huld wko~ ~W ~kW obwodu wdlodd 21je4Mitel~dl.~~~terulllłęG)'Irake

we- a WllnZIIW\o J11* ale-a:płtalatoltłowelo.
Pomieszczenia słutby zdrowia
w Startysku zn&,idu.i4 si~ w starych budynkach, o fatalnym stanie technicznym, nie odpowiada.Mcym tego rodzaju działalnołci.
Prowizorka b'WI. od lat.
'I'ymczuem nowy szpital zos..
taljut wykonany w 70 procentach.
Budynki ą w tzw. stanie surowym, z.llllknię:tym. Motn.a by by-

lo prowadzić prace wykończenio
we.Motna bY-· gdyby były fundu-

sze. Do niektórych zadall inwestycyjnych nowego szpitala dokłada
ło miuto: kotłownia jest tego
przykładem. ~e słut)t tak

Szpitalowi Kolejowemu jak i
Miejskiemu. O powi4z,aniu tych
dwóch placówelr: lłuthy zdrowia
w Stutysku motc świadCZ)'Ć za.
łotenie., :te wprzyszłołci miały ai~
uzupełniać oddziałami. W kolejowym zaprojektowano oddziały,
lr:.tórycb nie ma w miejskim. jak
np.: Oddział Dializ., Rehabilitacji,
Neurologii.
informacji przekazanycb
nam przez przewodnicz4cqo porozumienia NSZZ Kołejany, a..
Ubn f'lsankleto i jeao zut~pcę, Ewę t.1rłlu wynika. fe plany ty·
CZ4CC si~ zagospodarowania no-

z

Miejskie sesje

......---Ostrowiec

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

........ 1 1 epG.Sw~l/nęlłuMluła,
..__...315, .... 104,

,

ltW6w . . . ..,.dl

w~

RM..,......-.&,IW:ZM.

W poJ7.4dlr:U obrad ZDĄjdqje si~
ponadto podj~e uchwał w sprawie wypśni~ mandatów radnych, obsadzenia mandatów rad·
nycb, utworzenia zakładu budf:etowcao pod naz-. .Zarz.ąd Komunikacji Miejskier, wyboru organizacyjno-prawnej formy prowadzenia działalnołci RejonowelO Przedsi~biorstwa Gospodarki
Komunalnej, Potz4dek przewid u·
je. takie podj~ie uchwał w spra.
wie powołania Rady Nadzorczej
t.łobków i Rady Nadzorczej dla

nycb. Ide~ u.kollczertia budowy
Szpitala Kolejowego w Startysku
popart takte lekarz wojewódl.ki.

pododdziału onkoiO&ii, co wydąje

Jaaaary

si~ b)'Ć niez~e ZWitywszy na
znacznie pnekraczĄitą średni4

stwierdził, 1e w przyszłołci widzi
peWI14 mo1l.iwmć partycypacji fi.

u.ic~ zachorowalncBć na nowotwory, zwłaszcza na tym tere-

nansowcj pn:.cz UW w Kielcach w
dokoóczeniu budowy szpitalL
Zwi4z.!r:owcy ro~łi ba lAli~
o z.ako6czcnie inwestycji. A1e z
sohiewiadomych:tródełotnymali infonnacje. te pieni4dze
(wspomniane tu 50 mld zł) za.
miasttnfić do Skartyslr:.a, prawdopodobnie po~ru~ do Lublina.
nadoposaUnie tamtejszeao Szpi·
lala Kolejoweao. Obawi.ąM li~. te
niebawem budowa w Slr:.artyst.u
z.arotnie kn.akami i wszyscy o niej
zapomD4MARIAN ILUSEI.

nie. Ponadto, zamierza .si~ utwol"l)t podobny pododdział lr:.atdiologiczny z intensywnym nadzo.

rem.
Zwi4z.kowcy powiedzieli nam

takte. :te niebawem Szpital MiejstiwSWfyslr:.u musi przej:jćna!JtC:pny remont acneralny, bowiemjego obecny stan techniczny
jest zły. l wówczu chorych, bez
WZ&)~u na przynaletno6ć zawodow4 tneba ~e rozwozit po

ZakładuDziennego Pobytu Opic-.
kuflczo-Rebabilitacyjneao
dla

Dzieci z Zespołami Neurologicznymi.
Spore zainteresowanie wzbudzi zapewne podj~ie uchwały
w sprawie u:niany ostatniej uchwały dotyczącej świadczeń U~·

du Miasta na rzecz radnych.
członków Zarz.ildu Miasta oraz
cllonlówkomisji.~rady. (u)

Sbri;!sko-KimieaDI
W sali Domu Technika i Elr:onomisty przy ul Legionów w
Skattyslr:.u-Ka.miennej od~e
s.i~21 grudnia o godz. 10 se$a Ra·
dy Miejskiej. Rozpatrywane ~dą
m.in. sprawy podatkowe, sposoby
bezprzetargowego przekazywa·
nia gruntów, uchwalenie nowego
statutu MOPS w Skar±ysku-K4miennej.
(ETA)

n

~dąmotliwepowybraniunumc-.

ru0-49.
Nowa centraJa ~ic doł•czo
na do kn,jowej sieci ACMM, co
umotl.iwi abonentom korzystanie
z automatycznych połlłCZC6 krajowych i zagranicznych.
Dodatkowe infortnaqe o zmianach numeracji i sposobie uzyski·
wania połpeń motnr. uzyskać w
biurach numerów na terenie województwa pod numerem telefo-

ołniJ-.A•·--~·uted

cM O~tkcrwydt cyfnldiBWDml

5451. Ostatnie trzy cyfry starego
numeru zostaną uchowane- np.
dotychczasowy numer 101 zosta.
niezmienionyna545101. WYi4tek
stanowi\ numery 196 - obcenie

545126, 197 - 545127, 198 545189, 199- 545169.
Do Kielc ~ mo:tna dodzwonić si~ po wykręceniu numeru lr:.ierunlr:.oweao0-41.Natomiast
połpcnia z Kielc do Szydłowa

• Społem" zmuszona była wy.
m6~ dzier!aw~. Miejmy nadziek, że zna)dzie si~ 1r:.to11 przed·
si~biorc:zy, kto pooafi dostrzec
mo1l.iwości nowego wylr:orzystania obiektu np: na pi~tne restau·
racja, na dole bar szybkiej obsługi,
bardzo przydat.ny wtym rniejscu.(toj)

1900 c:złoak6• l 3680 lr:.andydat6w S,.VIblelal MleszbDiowej

oc:ukW1 wcześ

oJoJ••-OoiO!Itajodmleodę
D5true q jedyllle deklanqe

t:.'f

dtębu'eh

••

ołrz;JIDaDia

liileszb-

ala 1:1 łrHid

~- Dla ałda ZO!ItałyjllłMIIuewłplrob.lnblo

li ,. lO aieab6 lUdy, badowa
tradeco zostaa&e zal.etkuu lło
30 . . . JIIZ1Sd:ep rob. lmnto-

...__

waJnazestaburuie,.ałzpo

•Jteaa. be brakjest kołeJ111dl dlęt
ayd..

Labłe po

prost. •Ie _ .

kiwłastJe~si~wysolrim

standardem. S4 to M-3 o po-

N•~':f:.~k
bymlnalnęj ~~~!~d~.
~ ~~.~~,
~. - ,wc._ .~~ku"''

'"llniudo.rkltpumlpnego,połoto-

nego przy ul. Radomsklt:J.
Pod o.rlonq noq nie zMny poCZ4t/a)WO sprawco~ drzwi l
,."nló.rł 'lllfdliny l kcnst,.,." /ąant;}
wortośd ponad 15 mln d. Dzitld
.rprawnemu działaniu polit:ji już
na.rtg)llego dnia uda/o str trqflć na
Jlad f 141qć spf'tZlł'ą. Kittfy junkqolłDriłlSUwuz/1 do)ąo mieszkonia,

"' ...

na wit/kit Um:it

byli mpro.rzenl golcie, utn;y11fYM'(Jii

poczqtkowo, i1 :rzynJct, baltrotJ, polrdwtq l kidbasf nabyli przed
chwilą w pobiUidm .rkltplt. Ale poliqand nie dali .rit zbić z tropu.
W }Mnym z pn;ydomowydl.rchowk6w znoldli nitmol mly lup. Dopiuo turu, jąo .wtaiddtl•,
17-lttni t.ulcosz S. przyznał sit do
kradzidyimłqwintprztjqlfiD.rltJo

bit. Na poltanit prolcuratortJ}ut
on pod dozorem polirji.
Epilog wltlkiąo torrio roztgrtJ
sit nieba-..·tm prztd sqdtm. (Dd)

.motna

Szydłowie dzwonić

pod

numer

545100,

w Chmielniku 544914.
(Ja)

Zrównani w kolejce

Mieszkania budowane za środ

Starachowice

nu 913. W

Nowe mieszkania wOstrowcu jedynie :ra środki własna

ft~YKJI.aal a.łe

Jęj uczestniQI, a

który

padali! Itr. w Szyliłowie aru-

dte--

,.Knemlollkl" ma takłe sa..e RaD-

.. -

Lewudowskl,

z:estułe ..". cutnb
~AbMeltd Szyiiłowa

, . - - .U-jak

Kto chce "Uśmiech"

czold
w Starachowicoch .rq eonu czpt.Jzt przypadki
lcradzid;y zywno.łd. Dokom~Jq ich
nlęjednokrotnle ludzie
młodzi,
kt6n;y dotychcztU nigdy nie pracowoli. Chodoiby w.rpomnltć o wta-

województwłe,anawetpo~cien

---------------Nowe centrale

Pińczów

Od dłutszego jut czasu, w cen·
trummiutastraszy sto.Mcy pustą
lokal byłej restauracji .Uśmiech•.
Kiedyś była to jedyna restauracja
tego rodzl,ju w Pińcwwie, niestc-.
ty, dziertawca teao lokaJu zamic-.
nilao na zwykł• spelunk~, gdzie
serwowano atównie alkohol. PSS

wego szpitala są szczytne. Tu, na
Oddziale Chirurgii przewiduje si~
wydzielenie łótck .onkologicznycb•, lub nawet stworzenie

wierzchni 53 metrów kwadratowych (tny pokoje z kuchni~
i M-4 o powierzchni 63 metrów
(tet tnypot:ojez kuchnią). Cena 1
metra kwadratowego wynosi 3,4
mln zł. Czas trwania inwestycji
wykonywanej przez Pn:cdsi~
biorstwo Budownictwa .Unibud•
nic jest dłuts:z:y nit dziesięt mic-.
si~ .

Niebawem Spółdzielnia .,K.rzom.ionlr::i• wystąpi z propozycM bu·
dowy domlr:ów jcdoorodzi.nnych
za środki własne przyszłych
m.iesz.kańców. Cena l metra kwa·
dratowego nie ~e si~ rótnić
w nich od ceny w blot:ach. Oczywiście, pierwszeństwo w zapisach
b4dą mieć crlonkowie spółdzielni
i lr:a.ndydaci.
(u)

_

Kompensacje
miejskie

........ ,.........
,.._.._
.......
\.lrqiiMłllła ............ IJ'relQI

H_,..o.tr.wlec""r..ę~

. . . . . .......,..calle.lcbotól·
na wuto6ć wyniesie ponad m mld

.

d.Zaliczaliędoolchm.in.tclefooi

rAQę

m1uU.

rozb~ sieci

""'"""""''_

Dal.~~i
OCl)'IZCZ&Ini~kietó•.

de-

Ani~

R6tnoroclno6ć zadań pozwala Dl

funtQooowaniewmlc6dc wielu za..
kbdltw, w tym czę:Ki huty bez t~
oiec:mo6d zwalniania prXOWDików. JCompens:aqc &li ,;e.d.yfl4 t~
dla obu

rz)'BtD4 r~ plaldd

llrOll. Tymbardzicjtcqonell'l&ł~

dem licbie l dłutni.tami i wierzydoWni.
(oo)

Dewastacje
mieszkań
Nicktórqmicabllcybudynków
komunalnych nic pottaf14 pncbyw.fwcywilizowan)'ID()l()(:Uiliu.Z
pnyma,wanyc.b im pa.cz Ur74d
Miuta mie:sztM ")''DDDtow\IJ4

oma.

drzwi. kucbcnł:l auowe i
u bczcca na Wpnri•
bcb.S41o ~ej OIObnicy cbmilowani r. popi'U!dnie&O mie;ilc:a
umiell.bnia onu: po W)'I'Obcb. lilfl·
~4

-

Mlcsrb6cy budyntbw pokltonycb przy ul Partową 2, Sicnnied.
ticj ll7, IJ1A onz Rz..ectti 11
oedutJWI.i4 prawa. ttó~ zobowi.tzuje. wildze miąstie do zapewnic-

ma MZ)'It.tim

eDmiiOW&Il}'m

~lokum.

zu.

<•)

Pińczów

Mikołaj

w szkole
Ludzie dobrej woli z WSZ)'IWch
trzccb szi6ł podstawowycb " Pmczo'lrie, dzięki lic:m~ współ
udziałowlwłakicielilot.alnydJ.stlo

pówspotywczycb l hurtowni, zorp.
nizowali pi~tnqo MikoltJa dla ua:-

niów z rodz:i.D uboskb.

t~

cycbzdotYwilniawiZkołcldlapól·

sierot..

PKztj

tb:IPJ bcjookł wi~

R.Okiof~(~twot
dol,jmlnzl)bytyobflcie~
ncwlatode: batooy, .:at:i~
liutl, wafle., owoce C)'ttUJOw'e. Do

polowy JNdnia obdarowaoo 76 UCZ·
ni6w. Adpą:odzi~ ••hriętym
Mitołęom.

~

~

te

Ur74dSbrbowyodlic:zl,j.,:imkom
poclarunti)wodpoclattu"~do
~fllaouopiilnn)'Cb.(a.f}

lili K r O n i k a policyjna
~~~~~------~
Oficerowie dyf:urni Komendy
Wojewódzlr:iej Policji w Kiclcacb,

nadkomisarz Ryszanl Młklasl6r.lr:ł
i podkomisarz ln1alof labłk in-

formld4:
• W Stn.,kxll (amina WI!Śniów)
18 bm. o godz.. 17.55 Edward B.
(lal 39) lr:.ieruMc ,.fiatem 12Sp"' po~łł id4Cel0 poboczem drogi
womira K. (lat 22), lr:lóry poniósł
śmiCJt na miej!CU.
•Wionky(gm.Kodskic) 19bm.
ogodz.. 17.20, Waldemar H. (lat 42)
lr:ieruj4t .mercedesem
2000•
(nr rej. ROH-8431} J101r4ci1 idąą

s.

środkiem

jezdni lr:obiet~ lat około

70, o nic ustalonych pcrsonaJiacb.
Kobieta doznała ci~ch obrateit

ciała.

• W Laltleal. (pn. Brody lłtoclr:ic)
wnocy na 18 bm. włamano si~ do U.
sy Zakładu Spedycji i Przerobu
Drewna. Z metalowej sr.afy W.
dziona ponad 21 mln złotych oru
czclri i pice24tlr:.i.
• W Sbrf)'lb-x...łeutJ przy
ul. Wschodniej, 18brn.okołoJI')dzi
ny 20..30, złodzieje włamali sit do
mieszlr:ania Stani!ławy N. Slr:radli

telewiz.or_son)"', odtwarzacz,wyro..

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

by ze złota. klasery ze maczkami
i inne prudmioty.
•Wilełt:aldt.zul. Warszawskiej,
l8bm. wgodz.21-22.40smdriooo
samoctxXI.voJbwqcnaołf"(nrre,i .

KEL-3333). Warto6t samochodu,
nal~doMichala.S., oceniasi~

ca IJO milioo6w złoł)'cb.

•w~Ha~dt, przy ul. Warszawskiej, 18 bm. w mieszbniu WieSława
L. policjanci maJetli .,maą bimbrowni~·.

·w--.pnyut.

Ktzola. z lr:umib. nale:ąceao do
MariiO. ztodziejeslr:ndJi II tur.(Jk)
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HANDEL EXPORT, IMPORT

"MMR-MAREX" Kielce
teL 61-18-63

NAJNOWSZA WERSJA- 11 FAZA

DYNAMICZNY l ELEGANCKI
TO PRZECIEŻ TWÓJ STYL

oOo

oferuje

NUMER 2 98

jako bezpośredni importer m.in.:
AuC:.o-~o'ł:o

31-,-z-40. 31-IG-00
of"en.Qe
,.poloDUJ caro,.
w pebwJ pmie kolorów l typów
łflcxnłe z met.!Uuuol.
Ki e lce, Manifestu Lipcowego
(na wprost Kl ubu ,.Sabat")
w godzinach 9 - 17

__
_
-"'...
-·-·-11

"""'

,

chamil gocpodn

_"

....

czel

_._"

",_.,.",...

27ł6lll

- rury stalowe bez szwu
- rury stalowe installlcyjne czome i ocyukoll'lllle

- kolanka "łwnbunlde"

-111'Z'tiniki "FAVIR".

Poaadto zapewniamy komplekso~ dostawę materia16w i
do prac łnstalacyjnycb wod.-kan., c.o., gaz.
Ws:eystkie materiały spełniljlł wymagania norm europej-

~6

skich.
Ceny nojlliisze, dostan pod wsbDny adres odbiorcy,
laótkie terminy reallDtJi DIDÓwieti..

Speqalistyczny komis

Dodatkowe informacje mo:lna uzyskat oraz sldadat zam6wienia:
Kielce, ul. Siellkiewicza 48150
n~NSACO" sp. z o.o. lei. 490-64
Zespól DzWa1ności Gospodan:uj NOT - teJ. 438-15,
466-llll.

samochodowy
przyj muje do sprzedaży i sprzedaje b. korzystnie samochody
dt:żarowe, ciągniki samochodowe. naczepy i przyczepy.
,.HANTRANS" Kielce,

~ ul. Magazynowa 4, teł. 31-60-21 .

...,.,_"

RI

9At
• H

NISkie marże Z/lPf'tlSzanrJ'.

Hurtownia Kosmetyków
Kielce, ul~ 52. ł81. 430-10

Proponujemy wybranym sklepom dystrybucję kosmetykówserii "Nivea".
Zapewniamy specjalne, promocyjne ceny, dostarczamy katalog i,
Ilość

materiały

reklamowe l ekspozycyjne.

sklepów ograniczona. Zapraszamy do współpracy .

Oferujemy również najtańsze w regionie kosmetyki

eonstance Carrol.

Dla hurtowni specjalne upusty.

•n'"'

Ukwidator
Wojewódzkiago Przedsiębiorstwa ~ukcyjnego

. PrzemysiuTw Kielcach, ul. Okrzei 59
ogłasza

przetarg nieograniczony

na sprzedaż maszyn do obróbki drewna
i środków transportu:
sztuk

Lp.

1) wiertarka wielowrzecionowa, typ OONGW 19
2) wyrOwniarka. typ DS28 4/50
3) szlifierka, typ DZXA
.
4) szlifierka taśmowa, typ DZJA200
5) grubiarka. typ DSMC 63
6) pilarka wzdłutno-poprzeczna, typ DMMA 40
7) pilarko-frezarka. typ DYFD 2
8) okleinJarka wąskich płaszczyzn

9) pilarka, typ DMMA 35
$wiąteczny czas pracy: 17, 18.XII- 10 - 19,

1 0) polewarka lakieru, typ DALBJ 130

19, 20.XII-10-15,
21-23.)(11-10 - 19.

11) ściana malarska. typ rY>NSA 308
12) lnstałacja odwirowanla
13) wentytacja nawiewno-wyciągowa

Przedsiębiorstwo "Budomet A"
Kielce, ul. Cflęcińska 1, te/. 552-49

14) wiertarka stołowa. typ WSD 16
15) agregat sprętarł<owy. typ WN-4 AW
16) samochćd skrzyniowy . star 200"
17) przyczepa samoch. 6-ton typ D50

zatrudni inż budownictwa
1) na lrHHown/lrówlcomrald6ww NifJmczac:h- wyma...
fl'llll' ~/ęzylał nlemiedriego.
2) do obsługi handlowej rynlal ~
_,.~Jęz. anglełsldego lironiakty na
tym rynku.
3)doobsługl-rynlalfnlncusldego-
fl'llll'~/ęzylał"_"__

z.trudnimy

również

głównego

księgowego

z wybzlalcenlem wyższym ellonomlcznym l -

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
1
1

rok

prod.

1982
1982
1982
1982
1982
1982
1984
1986
1987
1986
1982
1983
1984
t982
1984
1984
1985

cena wyw.
za 1 sz.t.
w tys. zł

10.000
15.000
6.600
10.000
25.000
25.000
8.500
2.000
12.000
30.000
10.000
20.000
10.000
2.500
9.000
25.000
15.000

oraz 11 przelarg nieograniczony
na sprzedaż ~ących maszyn:
18) maszyna plaska t-igłowa. kl. 72122-11
19) maszyna płaska 2-igłowa, kl. 72204-102
20) tokarka 111-45
21) tokarka. typ 163
22) spawarka SDP

1
1988
4 1987-89

1

1964

1
1

1972
1988

2.000
2.500
7.500
12.000
3.000

Przetargi odbędą się 7.1.93 o godz. 1O w budynku administracyjnym WPUPPT Kielce,

ul. Okrzei 59.

lemhf pnJidyllą.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysOkości 1 O
proc. ceny wywoławczej w kasie WPUPPT Kielce, ul. Okrzei 59 w dniu przetargu do

godz. 9.

HURT
PIWO BECZKOWE
w cenie 9.300 za l
Kielce, ul. Graniczna 26,

tellfax 66-09-98 .
S kł ad

PPH*EDGAR*

ofenQe:

• ~ wbutladt20 ka llO kg
* W)'IIOS&ien1e piwlatnl
• meble bwianllane
• pzowe podcnenae powietrza.
IOelce, ul. Graniczna 26,

Maszyny oglądać moma:
poz. 1 - 15 Zakład Drzewny Włoszezowa ul. Mleczarska 11
poz. 16 - 19 WPJPI'T. Kielce. ul. Okrzeł 59
poz. 20 - 22 Zakład M etalowy, JędrzejOw ul. Kielecka 40.
Przedsiębiorstwo zastrzega sobie uniewalnienie przetargu bez podania przyczyn.
Petne Informacje nt. ww. maszyn uzyskać motnaw zakładach lub w biurze VVPUPPT -

Kłel ce, tel. 429- 12.

l1W11•

te llfax 66-09-98.

"""'
reklam: "Exbud 13" Biuro Reklam

" Słowa

"""

Ludu", tel. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18.

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń .

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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fN;jl;p;;;·--~1
~ rower górski ~
za 2,9 mln zł

l

l

~Kie1':,~/~r~~!~.~19, ~
~

teł. 21-456, 435-50

~

~.................................................~~.....~

SLOWO
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REKLAMĄ

Z

STRO NA 1 7

LLIX-AJZA

Energoprzem Holding S.A.
ofemje do sprzedaży

·-11m!
--~

j!O'I(O, CANON, CAMERĄ GERBER)
* chodzild, fł()(;fł/ld typ sedes - Zabawld
* IMeczka, matetace
Bezpoltednl Import + ceny fabryczne polaldch producentów
KJek:e, uL Sactow.12 (odQorodoweJ} fel 61-61-31. fax 25-023
c:zynna 8 - 17.

BETONY z atestem
_.__.._.100 - - aao.ooo,

a-100
- - aoe.ooo,
B-150
- - 345.000,
B-200
- - 3110.000.
Kielce, ul. Skrzellewska 55, tel. 559-71
(dojazd od Olszewskiego).
Transport do uzgodnienia na miejsc ~"
lENGGER WEST..,, z o.o.
ul Knkow.ka S. •
teL/fax 428-03; 513-87

KOMPUTERY PC
NARATY
BEZŻYRANTA

ll

MIESIĘCY

20 °o l WPLATA
KAMERY
TF.U:WIZORY

ANI'ENYSAT.
MAGNETOWIDY

IIADJOMAGNETOfONY

wu:b: GRAJĄO:
KOMPUJTJłY

MAKROlEX
Radom,
pł. Stare Miasto 11,

lei. 259-43
oferuje
- obuwie gumowe
i gumofilce w pełnym
asortymencie (prod.

.Stomil", .Grudziądz") ,
ceny fabryczne
- odziet i obuwie
robocze
- skarpety, rajstopy-cenylabryczne.
Nawiątemy współ
pracę

z producentami i importerami taniej odzie1y roboczej.

ORGANY
MASZYNY DO PISANIA
MASZYNY DO SZVOA
n:u:FAKSY
TELD'ONY

OBRABIARKI do DREWNA.
Udzielamy 2 lata gwarancji.
Sprzedaż za gotówkę

PRALKI

i na raty.

WIRÓWKI
LODÓWKI

wytnij ,._---------------M zachowaj

Siclep Jubllenld

Zaliady Ptn•JSI• Glpsowqo
.,Doliaa NidJ". Gac:bdl

26-600 Radom,
ul. Piłsudskiego 9,
tel. 289-54

pos~

ZŁOTO-

MONETY
-SZTABKI-

ZAMiloUARia
IIJ.UOWE l ZAOJOONIE
,.zANUSSI"

kudyUta u sbulowilllo

KIEROWNIKA DZIALU MARKETINGU
KaJHłyUt wiaie• spełniał autep~ee WJ~M~i :
- W)'bztakftie wyisn :tt: z-.jo-.okil( aptl•ieli
~Jda z lau..e• wewaętr:uy• i apuk:nr-

--- . . .-i-.. . .- . ..

Ogurnielie, oMje, alcumulmry,
płyny ~bor)go' itp.)

oru...-tldiaaie.,

-

zaJo-ośtjęayb llłHikdrka•l•ll

uaidsfdep,

- a.iejęt.ołt kierowuill zeąete.,...co1JII.iaya.

róg Clrbnll W81"1DW11dej.

Atrakcyjne ceny,
tel. 31-57-08.

-stai praq u stuowilb lien. .kzf- .u.-.. 3 a.aa.
- prrferowuy wiekilo .tO ....
_..,. ........wia.

2711011

Ofaty zawi~ce btstinariaz osoltaWJ, łJderys,

oo~o~e
z ottamidl tnedt a.t , ...q eru zawiailcume o sca.M
zllrowia uldJ sttaat de tlziahl Wr i slbk•ill ZPG

.,Dolioa - · .. Gacbdo.
Keatakt tddoll.lcuy połlar
730-51 Piacz6w
lwlt U - 61 Bako - Ur6j, wew.. t t :Z i 113.

telefo••

,.HIPOUT"
KIELCE,

HIPOTECZNA 2,
TEL 425-51.

e

NA RATY ·

BEZ ŻVRANTÓW
•CB-radio
• Telqaxy panasonic
• Detektory rat/mu

UNIDEN
~,TRADEX"

Kielce,
ki. 322-900, Jlt-238, 615-941.
Sl1epy: ul. Słowackiego 3
i Moniuszki 16.
Redakcja nie odpowiada za treść zanueszczonych ogłoszeń.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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111. Sietłklewlcza 11, tef.

~30-65.
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PAMEX---------------------Szanowni Państwo!
Od Zl.XIL199:! Zllpl'li5ZIUIIY do nowej siedziby
firmy ,..PAMEX"
w Kielcach, ul. Rolna 8, teł. 490-91 do 95,
wewn. 173 (lub .,Pamex")
godz. otwarcia 8 - 18, w soboty 9 - 14.

Jesteśmy distrYbutorem produktów finn:
PROCJER & GAMBLE
COLGATE- PALMOUVE
HENKEL
JOHNSON & JOHNSON
LEVER. POLLENA

III

---A-4-7.-----~
Z.pra-.ny
w.,od&.l-11,10botrl-14

KOMPUTERY
SpecJalna oferta
świąteczna

KI*III,~111, ....Jiu31 .... 1-0t

rewelacyjne ceny l

Kl*lll,~l('-t,...,

~ul.T~101,t&31-10-11 , -210

Z

100100

"Centrala Rybna"

zaprasza na ryby

do ..........",_,.". w IKJelcech
-uL OÓRIIA 25
~
-ul.~1łl
.---U NAS NAJTANIE ..JI

IBlt:z=lj

aYMACIE PAŃSIWO JUŻ SJJÓJ SKLEP?

Sklep, w ktOrym tawaze sit mopatru)ecłe, który oferuje coś wlęcęł nit tylko to, co aktualnie jest
Państwu potrzebne? Jeśłl nie, to firma BłPo zaprasza do wapOinej wspOipracy l zabawy.
Kupując u nas na raty (bez tyrantOw) na rewelacyJnych warunkach, stajecie Sit Państwo naszymi
klkmtaml. z tą chwilą uzyskujecle status atatego klienta firmy BIPo, kt6fy upowatnla do rabatów
przy nasttpnych takupach.
Jeśłł Państwe znajomy zakupi u nas sprz(lł l powoła się na Panstwa, to dla takich klientów przeznaczony jest ekstra upominek. Do 31 grudnła wielka loteria ftnny BIPo dla wszyattOch klientów,
a w niej cenne nagrody, dwie dwuosobowe wycieczld do Pary1a z .)dmaturem•, telewizory kolorowe,
magnetowłdy, kasety video l Inne cenne nagrody.
~dowozimy gratis do Państwa domu Oł'8.l. Instalujemy l instruujemy w prawłdłoweJ obsłudze.

NIE ZWLEKAJ BIPo czeke ne Ciebie
WYGRAJ DOBRY LOS- POSTAW NA DOBREGO PARTNERA
POSTAW NA BIPo.
-El.TON,-ul.25c-w.o36.

KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA KIELC
Na podstawie art. 30 ustawy z 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym
(Dziennik Ustaw nr 18 z 1989 r .. poz. 99) prezydent miasta Kielc zawiadamia o
wyłoten lu do publicznego wglądu następujących opracowań:
-miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy

BIESAK

- zmlany w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego terenu BARWINKA-KAWECCZVZNY
-zmiany w miejscowym planie szczegOłowym zagospodarowania przestrzennego BAAANówi<A.
Ptany wyłclone będą w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, pi. Partyzantow 1,
pokOj 121 (Miejska Pracownia Urbanistyczna) w dniach od 28 grudnia 1992 r. do
29 stycznia 1993 r. godz. od 9 do 12.
Wnioski, uwagllubodwołaniazainteresowanl mogą zgłaszać na piśmie do uplywu termlnu wyłotania planów.

- I'EIWilA ~TA 20 PROC. • IIIAT -IEZPOIII;CZ'ICIELI
-

BEZPtATNY~ NA TaiENIE II.IOEI.C
PRZY ZAKI.f'ACH POW. 3 .. LJONOw.

-.",D@~"'
p e Ieca

.--.....vru

---looydt-.
KA.JTUś

Kielce, ul. Scłeglennego t 50,
teł.

61-02-71 .

2141SJ1

--7.----

CUKIER

·-110..

·7.2110P.H.-"·111.112-71

Ną/nl:l:sze

.... 11015 R. nr 21.

214:1011

ceny/

Wyroby cukiernicze produkcji:
• Wedel~ • wawet•, San" /Inne, koncentraty
prod. • Wlniary", .,Amino", przetwory owocowo-waiZ)IWTitl 1 zbotowe, w/der, sól 0taz
arty/alłychemiczne, pap/emlc:ze l gospodar-

stwa domowego

poleca Hutłownia RHSP "sch"
ICielce, uL MielczBrskiego 121

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

Redakcja nie odpowiada za tn::łć wnieszczonych oglos:zeó.
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SLOWO

NUMER 198

Z

REKLAMĄ

·--pod
(i>o--. . . .
PW .INTEREX 1• s. c.

HfJfiTOWN1A SWOYCZY

Nqjtańsze

oraz żarówKI

/a.nr,pki--

olnkowe
ośwl«lentdwe 220 V

ofL:

Polt!Otlmy ,."roby atldmticze
produ«ntów laqjowych.

Kle/a, lll. G6micz.a 30 a.
te/. 525-11.
Sill/Hl

Atkawice robocze
najkorzystniej kupisz

u producenta
ZDK.Vist"
Kielca, ul. Klanowa 50112
lei. 31-32-54.

",,",

~

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

·-

. . . .c

•PDIId8116wltall

'IJ1ca at c' et

w

"..,....

- __

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

stall

......-....
"""'

u WYkoliDie ...._lacji wodociuowej
w ,.;ejscow~ bcdd KoiO!Iia, bcdd Wid
IWojslawiee.

.-w

lenóie olo 29.XII.l'J9Z r.

-~GoDy.

PtzetoqoAę4ziesięlO.liii.I99ZrobopU.IO

w Ursęftie Gooi•y.
Zastnep.., soltie IJBWO ••iew&Dimia przetup

.... poaaia pnJCZJIIJ.

m""

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

.

--....---,.żukll/J7",

: roll prod. t . . ..

: ...__,. ........... wu..,.clllle Gminy
• 30.JOL111112 r. o IIOdLII.

•Paj.m...-..-,.w-m-...tech- •

..,.__
-- ---...-..:
.=--...
...........

- -·

: - . . . , wjolldm.,._ ... ..,...._, ...... :

- dla terenu ulłcy Piekoszowsklej na odcinku zachodnim,
w rejonie rzeki Sufraganlec.

w.._.....,,.."_....,..._...,..,.......,_
llloaydt łeftlt6• . ..,. *lUK u Jłjmie" ttnllłale 14 dal od Illity
ubDDla się aia.iejszeao komllllłbta pod .traem:

___._ __

pcJSZll)aQe

u.mr.ln a.nu,iorti
UfAX114 ~, ..

WJUialllrttaaiat,ti. ~l Ntwb:on a.lewluep
Un:~· Mialili w Kidcadl,

... ""'JYZU.... l.

....

.. ,

w.su--

1) AM/FU Slgnal ~typ P0-20, ptOd. ZAPAN1 ut.
2) ~łunkr;ylnytyp GFT73, pmd.ZDZ- W.~- 1 szt.
3) RC a.n.t.IDI' debdowy typ PW-12 , ptOd.. ZAPAN- ~bid- 1 .ut.
4) CZfpSłOtllwoiC'Jomiel':r-mlemlk czasu typ PFL-20, ptOd. ZAPAN- Kilbid- 1 ut,
5} oscyloskop O do 25 AIHz l)'p DT-518A,. prod. RMIIotechnJb- w.tszawa -1 ut,
G)trH.IItimWI)'p 1331,ptod.Un~-Szczecin-1 szt.,
1) mosNk ~yC typE-3HM, pt'Od. .,.,._Tronilc- 1 szt,
8) Sem1 Aufonwt#c RIC Alostek typ E-314. ptOd. Aletw-Trot~lk- 1 ut.
.) ....IJCVOfOERC-2f..fNOd.ZW-~-1SZ1.,
10) miernik tntnz)'sfolówtyp ~ZISIC.prod. Sp. RzemWinfcQ- Wrocław-f szt.
11) oscyloskop MINI~ prod. ZDZ- WatSUtN- 1 szt.,
12)w,ł~llcRTGO,pt'Od.~-1szt,

13) wztnlłCtJIM:z-DSiłlłCZ typP3:U 387- 1,5.4. pt'Od. ,.,.,._Tronllr-1 szt.
14)multltrwtr~ytypiJMS.-.4,pmd.INC0-1

szt.

15) prryrzlfd do .",...uz.nlll ~w typ PIC-3, prod. .Sp61nf:D•- 1 szt.
16) DSIIftc% *bllizołony typ AłN YE'-4T, ptOd. Alatl- ~- 1 szt.
11) wrfłCZfłlkRTx-20- f,Zsek.-1 szt. S .sek. -1 ut,prod.,.,._Refa,
18) dekatM kondensetotowa typ DK-5, ptOd. z.tm.d- W.13Za~M- 1 szt.
18)us/IKzsMclowytyp V40.2B-1 szt.,
2D) ~nlenlomlerz~Ddo 1,6MPa,plOCL Alenl- KRA- 4szt.,
21)mlemiklzoiM:IltypiMI-411, 412-1 szt.
22) dozomlen l)'p DEM-1D, pl'Od. ~AP- 1m.,
23) cł4gomłetz typ WCO o akresie O do 600 Pa- Z ut
OBR NPC- Kielce olwu}e tównJet do spnedaży:
- MSzek •kumulatotowy pl.rlomtowy typ WST-2- 1 szt.,
- MizM •Jrumul8torowy typ K'HA--1320,- 1 szt., produJcr:ll Huty SlalotN Wola.
lnfonrtlłcle nt. olerowtlnych w ogłoszeniu urz:lfdzeń mobNI ~ codziennie
pod nr telefonów: 539-63 lub 68-14-11, ....wn. 882, w {IOdz. 10-12.

."". .

-------------------------Skład

jednorodzinne,

UmtdGminy
w' Obie, teł. 47,

...

......... pnetaq

uldy

l

-obszar zawarty obrtbem ulic: Warszawska, Krasickiego,
Masłowską, osiedlem Boclantik,
-obszar połoiony w narotnlku ulłc : Wojska Połsklego,
Wnosowej, przed..."._INSTAL.
-obszar naJedla Dąbrowa li,
- obszar osiedla Annll Czerwonej, ograniczony ulicami: Poleską, Armlł Czerwonej, przedłutaniem ul. Leszczyńskiej
i terenami stacji CPN.
2) przystępuje slf do opracowania zmian w oboWlązujących
młejscowych planach szczegółowych zagospodarowania
przestrzennego dla następu}ących obszarów:
-dla terenu' ograniczonego ulicami: Krakowską. OWocową •
Ogrodową, Specei'O'Ml, w rejoole ul. Zadaze nr 5, 7, 9
1ul. Krakowskiej nr 14, 16, 18, 20 (zmiany dotyczące
motłiwołcl rezygnacji z słtgecza dołazdowego na rzecz
rozwiązania zamiennego),
- dla terenu osiedla Ostrog6rXa w rejonie ul. Berberysowej,
polegających na powłfkazenlu terenOw pod budownK:two

.,.._.~---aoa
• KlelcM:h, uL bgn8Mb 27
",_,

U,... <;.iay w Goździe, woj. ladoliiiide

Ol'eńy

•

doi8.D.1-r.

.u.-.,.-.......
. . . - . . . . . -... 3 0 . . - 1 - . 0 ...... 11
.u.-.,.--..

KOMUNIKAT PIII'.ZYDINI'A MIASTA IOUC

Na podsławie art 4 uet. 1 ustawy z 4 patdzlemłka 1991 r.
o zmianie niektórych warunków przygotowania Inwestycji budownictwa młeazkanłowego w lalach 1991-1995 oraz o zmianie niektOtych ustaw (Dz. U. nr 103 z 1991 r., poz. 446),
Prezydent Miasta Klek: zawiadamia:
1) przysł(lpu.ie alt do prac nad uproszczonym mMtjacowym
planem zagospodarowania przestrzennego naslfpujących
terenów obejmu}ąeyeh :
-obszar zawarty obrębem ulic: ŚCiegiennego, Sukowską.
Łanową, Weterynaryjną.

Kłon6lr, Kł0116w*

01Mr....., ___

STRONA 19

reklam: . Exbud 13• Biuro Reklam .Słowa Ludu•, tel. 448-58, 1Gelce, ul. Targowa 18.

Redakcja nie odpowiada za ltdć zamies:zczooycb Qlłosz.eó.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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S L OWA

III. STOMATOLOG

Telewizja- Rad i o- TV Sa t
IP®Ii!IDID~

20.30 Stanislaw Sojka i Gratyna
Trela-koncert

PROGRAMI

21.00 Panorama
21.25 Havel we Wrocławiu- relacja z uroczystości przy-z.

sn I!Jll!lC!infin

UIO Kawa czy herbata?
9.00 Wiadomości
9.10 Proanun dnia
9.15 Mama i ja - program
dla ~młodseycb
9.25 Domowe pnedszkole
9.55 Porozmawi~my o dziociach .
10.05
serial USA

=""-

t 1.00 Szkoła dla rodziców
11.20 Dtieci to lubił- przepisy
kulinarne
11.30 Good News Festiwal program muzyczny
11.00 W11domoki
11.10 Programdnia
12.15-16.00
Tele~ edu~na

~ ftlm
~~~e~~yprod. fr.
g~ ~b::!e~=~~~
prod. niem.

(we~a

~:~ 1:~:=,2~6)

22.10 Gwiazdy

świecą

wieczo..

9.00 Aerobik 9.30 Nerd8rstwo 11 .30
Aerobik t 2.00 Magazyn motoryzacyjny
13.00Rezullałyaportowe 14.00 Nwdar·
atVII'O 11.00 Alkanotna-historia 18.00
BHan:l 19.00 leglaratwo 20.00 Boks
21 .00 Eurofun 21.30 Wladomo&d
aportowe t 22.00 Eurogol 23.00 Boks
0.30Wiadonw:*::IIPQfłowe2

rem-S.Kamas

TB...EWIZJA KABLOWA

WIO Pano..",.
Zakończenie

programu

KlaCE
17.00 10mlru:TKK-rnaga.r:ynHor~

"*YinY 17.10Spor1owe relaCje Mlros--

łaWIIAolałta1725Kiub~TKK

rozmowa z

POUIAT
16.30f'Vwltlnie 16.35 .Dlłwnlpny..
godyKaziołlcaMiłolka"a.SI8,.Rega-

ty-l,.l}cl:fiZiak"-polsldserillrino-..,yclldz:ied17.00~·-."...

ryQńSklllkn aensacyjny 18.30 Mlstrzo..
polaklego <1otwrnnu: .TYP'I' n1

film

oryg.)

lalków

17.00 Teleexpress
17.25 ,.Alf"- serial kom. USA
17.50 Fotogram
18. 10 Mapzynio- Prosram SA·
tyryczny K. JaroszybkieSO l S. Friedmana
18.20 Nasi obok nu - WJ&i1ie,
których nie upomnę...
18.45 Polska z oddali - I . Nowak-Jezioraflski
19.00 Wieczorynka: ,.Ta sama
Jeannette, tylko inaczej

uaesana•

)V"11domości

mwald(1959)18.-40~23.15
Powłtanie23.201otajsa:Mi~
~1-flłmi.ISAO.Sit.lsłrzo.

. . polsldego doUnentu:

... ...,

.2ydl jest

~·.rat.TadeuszMakarczyl'lsld

(1957)

6.00Hskriawtoc:łi6.501V«<Iadri-

0Ml 7.00 Wledano6c:i 7.35 Magazyn
ekonomiczny 10.00 Wlaclomo6cf 10.05
Siedem fon cli siedmiu braci- 'IIIMtem
USA 1957, ret. S. Oonen 11 .00 Wladl>
mokli z Mediołanu 11 .55 Pogoda 12.00
StWbl domowa 12.30 Wladornoed
12.35stwba domowa 13.30 Wlldomo6-d13.55Trzymlnułyo •. 14.00.lat0tmy

$1f,28..."14.30Prapremiera-magll}'n
~kulłLnlnyc:hiHSBfkltnl

drzewllo-

prowam da dz:led

15.15

o

.nodzlełowy17.00Tydz:ie(lwP'ar1aman-

~~7.30Stowoliycie18.00WiadomcJł.
d 18.10Włochy-pmi'Mldrik 18.45Gigi
Slblłlnl pnedslaoMa_ 19..50~
łc::ll pogoda 20.40 Aosslnl, Roalnl-

ftlm

22.30 KMŃnrlkl. - magazyn 23.05 Emporion 23.20 Kswiarer1kl! - magazyn
0.30Dzł161riwPar1amencie0.40PCtnocł

20.05 Antena
20.30 TeatrTele~i: T. Rittner

okollce1 . 10Dzłliejszec:z:uy-tllml.ISA

22.15 Wiadomości
12.30 ,.Pop-anic:zewogniu"(I6)
-tc:riaiTVP
23.30 .,Gra o Polskę"- flłm dok.

RTLPI..US
9.10 Dr med. Matcus WfAłl1- .W
USAIO.OOBogacllplfknl-aeriiiUSA

- ..w małym domku"

0.1 0 Zakoóczenie pro&rarnu

PROGRAMil

19362.o40Słotldeldarnsłwll-lllmUSA

1987

10.30~1101f1)'-lełattJrRel11 .00

Ryzykownie11 .30~rodzlnny

12.00 Punkt dwunasta 12.30 2ycie )est
~13.20KlanzKallfomll-seriaJUSA
14. 151-istoriaSpńngfieldOw-serial

· USA IS.OOBiauel Blut- akandal16.00
IJ.OO Panorama
HenaMeis«17.00Ktotu}estazefem?8.1 O Pro&ramy lokalne
17.305ttaaznlemllarodzlnka
8.40 • T.;emniczezłotemiasta" kom.USA
USA 18.00 Br99 -Spedal18.45
-serial anim. prod. fr.-jap . -l8rilil
Rllakluel 19.15 Eq:Jiollv- megaz:yn

t~ if~:~enia" - serial USA

10.00 Ma.rtowicz - sylwetka
A. Markowicza - scena-

nysty, maJana i retysera
10.30 Pruboje MTV

19.45 Octn, złe czasy - sarlal niem.
20.15Colombo- krym. USA2U51łi"Ur

GIUem 23.00 Drk 8acłl Show 23.30 Za
10 j8denMta 0.00 CNer1dl - film USA

18.35 .,Pokolenia"- serial prod.
USA (powt)

19.00 ,.Mr. Root podbija Euro~5-ost.)-serialang.

20.00

(t 7) ~~~ ::~~Amy"

reklam: .t.xoua IJ o1uru

~
~

iiJ
~
~
~
~
~

le.łe:a:06i l 3354.

KOIIPUTERY kl. IBM·PC
Dnlbtkl
SD•ty, plollty, UPS·y
Rl/ry, llylłiMkl, 111JUY
Silld /tompullt'fiW NOVEU
Op10f,.._,.
holft/tHUIM rbtoowllka fll'lllkznll
KURSY łDmpiiiBnlrre

)

22.00BBC6.15Aktl..lllrad dnil w opr.
B.'MtlidMjt6.05AktullrloK:Idnilwopr. A.I<oma&owsklego&.10~rek·

lamowy 8.50 Radiowi! giełda precy 9.00
Wladornotd l radio ldlrowcOw 9.1ot-le
czytahM;- poełuc:hlli 9.15 Muzyka da
W'IZ)'1tkicłl10.00, 14.00,20.00Migazyn
lrlformecyjny 10.10, 12.05 Kurter ogło
~ 10.30 Nasze 40-4ec:łe 11.(10,
12.00, 13.00. 15.00, 19.00 Wiadolno6d
11 .10 Sprewa NI dzjł 12.30 Co wiemy O

ekologii-IUCI.CL KUSN1112.40Wiudowycłlrytmac:łlt3.10Rozmalto6climuzy

ka w opr. A. JOufczyk 14.15 Pruboje
Radle. Luxemburg 14.30 Nowa galeria aud. B. Gumowsklego 15.10 wielkiej
symtonlkf 18.30M~gazynflltnowywopr.
M. Bielec:kJef19.10Roc:luMwta1120.10

z

Rlłdopo~23.00Muzyczneklmlty

RADOO"JEDDI()8ć"

• 6.00 Pmbudz.lnkl muzyczne 6.45
RozwUanil NldZ!ł 7.00 Powitanie- mlł
zyb:rełigijrw.7.15Transmlsłamszy . .

flejzluWJołl$w. Tr(lfcy8.00Biolo:IN.IZyczno-lnformacy- prow. Torraz To-

bOiskf9.45K..nnsliterKid-J'rzy$1f
panu list l klucz" - u l Mtrv Skaroi
10.00Poi"Mekl.Qpllnll~-.ey..

Mik SewllsW - lUd. Adami Cmpka
10.40 łołun'cznY fot)(- Sle'lle Wonder
11 .15Mulyklir8fleksyjne11 .30Wspclf--

na

~ - łnd P8ńełd (438-51)
12.10Popotudniowyblok~
łonnacyjnyprow. BeldaZWklrzcłlowsk.l
14.00~pray-,..,.tydzWI
aud.PiotraFigllskjegoiPiołriDMmlka
14.30 ~ aportowy 15.00 Trzy

Kleleclde.l Spółclzlelnl Pracy "'"-"P'u
~w Kielcach, uL 1 llllllall2,
ogł- ............... llczonr Mlfii"Z8CIU
samochodu ..Ż'*" AD7B, rok budowr 1885,

_,. . . , _ , _ 8.000.000, zł.
PrzeWg odll9dzle sit 30.X11.11H12 r.
o godz. 10.00 w 8ledzlble .słdzlelnL

proc._,..,_.

Wedlum w wpalro6ci10
ł.-l paludu......, wpłiiCit IU!jp6alej
w dniu przetarvu do godz. 15.00.
Semoch6d maina~ ne trzydni pned
.............. do godziny 15.

z....,.._" -~oclpowleclzl8ln
łb-oea• ... prawo unieważnienia

targu bez podania przycąny.

kwedranelz~.~.kolfdy"

aud.AiekaandtyWielochówny15.45KI-eledddllennikł'8dkMywopr. Krzyaz.

tofaKwlalka 16.00hkońc:zenleprogra-

"'"

Wl8clorncec:izkrljuiuł'Mata: 9. 15,

12.15, 13.15 Wlldomo6cllokllne: 9.00,
13.00Setwllsportowy8.30

SKLEPOWE

URZĄDZENIA

CHŁODNICZE
- u.tr (pełne, prae uldone )
-wltrynr

RedakQa DJe poDosi odpowle:aa mdaD,- • procramach.

dJ:i:aJ.Dośd

- ladr

1 .00Strasmiemiłarodzklka1.30Kto)est

- u m r•łe r ld
(pełne,

III

ABSOLUTNIE NA.JTANIE.J III
.p~~d•i hurtow•J·.i~i~ti~~~- ...
• pr• le k * lod6~e lr. * z•mr•i•r•k

ID
III

jliiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiii-----..:E
SALON MEBLOWY

przeu:klone )

** *
LEASING RATALNY-

..l

* ZANUSSI * MINSK * POLAR *Itp.

HALPQL_ :._·R~d'o·~. ·u·L·i.'r~~~ki."a~ 104,

tet. 269-:6
1

Spóldzielnia Mieszlumiowa

~

KIELCE, UL OLSZEWSKIEGO 7, 11!L 501-72

Sklep sportowy
WSZVSTKO NA ZIMĘ
Kielce, ul. Buczka 14.
Skład

Kltlce, uL Plotrtowsb 12,
te:l. 446-49,412-11, wewa. 141,

lll!li1llillll """

RADIO KIELCE
5.00TaktyimifU)'6.00.16.00.1&.00,

wych
17.50 Polska Kronika Filmowa

ap..,..u
- Bal S,-łwestrow,- w Hodolllaie
...... (c->o-Sio......)
.XIJ.łZ- U-'3. et~~~ 1.0501:,-1. zł.

.......

11.00 Na tyczenie - powtórU
~ebwszych
progta·
mów Dwójki: Ponret
ko mpozytorki
Renaty
Kunkei
12.00-16.15
Przerwa
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 Sport - Kolce
16.55 ,.Tiije.mniczezłotemia:sta"
- serial anim. prod.
fr.-jap. (powt)
17.20 Przegląd kronik filmo--

18.00 Program lok.a.lny

AGENCJA 1UI.YSTYCZNA
- A.GA..A. -

AnlanytAd120.2010miruTKK~

D-ll'll'l'lianyprz»adet-llllńal15.40~z

hlgo łMita - aerial16.1 Big!- progrMI

prof. JOzefem Rlnwaklm

17.35 Almotekł pałska - .Krljobraz po
blłwil"-ret.A.Wałdl 19.20Sprawozde_
. . . . . , _ _ l.olno,
nleztUJTMtuplkltpnefwKońekk:hzu-

dde"-rwt.JirzyHoftrnlnledwlwdSk6-

-

l'.l1riadlllliaiJIIj,.<ówo
zmianie aameru telefoaa

EIJIIOSPOAT

23.10 To.niejest sprawiedUwePrawodotycia

G.IO

Ewa RAMOCKA-KLESYK
lieko, ter-m.p 18 .. 3

tu azefem? 2.00 Dr med. Marcus Welby
3.00 Hllnl Mil.- .(.Ol) E.xplosłY 4.30 Ar
fterHours5.10EH99

•

15.00 ,.Alf" - serial kom. prod.
USA w we!1ji ang.
15.30 Prezentado - W Kolbu·
szowej
16.00 Program dnia
16.05 Luz - proararo nasto--

19.30

nania doktoratu honoris

causa Uniwersytetu Wroc-

ławskiego

21.40 Sport
21.50 Bez znieczulenia - program W. Walendziaka

NUMER 298

,".Hodanek.''
w Kielcach, ul. Konopnickiej 5

wynajmie pomieszczenia po Przychodni Zdrowia na gabinety lekarskie, usługi, biura.
Oferty należy składa: do 23XII. br.
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30 mln dol. za Dennisa Bergkampa

Kto d& ~cej?!

Sabatini - Menem
8oeHs Aires. Cugo się: nie ro-bi dla sympatyków sportu? W po-kazowym meczu słynna tenisistka
araentyóska Gabriela Sabatini
wystąpił a u boku prezydenta knlju
Carlosa Menema. Rywalami
niecodziennej pary był duet populamych aktorów argentyńskich.
Mecz rozgrywano do siedmiu wygranych gemów i 7:3 wygrała para
Sabatini - Menem.

SPORTOWE

(Al) Nojwlfkozy

...,_w

h-l~,_u

zoolanie ...~
nłej--Noj

--)ego . .
l_.elduby«m>PPiolderoz..
~już wolę o~

n'- Donnloo

Ajaxu -

~z

Wodlug

.. ,__rynku wynosi

Dolaa W miejscowości Doba w olu>lo 30 m i l - dolarów.
Katarze zostanie rozegrany silnie
obsadzony turniej tenisowy z su- Ajaxu o6wladc:zyt: .Kluby,
któred'K:II widzieć Denni• u
mą nagród 450.000 dolarów. Swój
udział zapowiedzielijut m.in. byli siebie, wyiOŻII za niego taki
mistnowie Wimbledonu- Szwed szmol, że ~nie można
Steran Edbers i Niemiec Boris mówić o kontrakcie stut.
Hecker oraz mistn olimpijsld z cie•.
Barcelony Szwajcar Marc RosseL
W aukcji, na której wystawio-Bę:dzie to debiut Kataru w mi~
dzynarodowym talendlnu imp- ny zostanie tylko jeden gracz Bergkamp, będą brać udział naj·
rez tenisowych.
bogatsze kluby Starego Świata.
młodzież W ubiegłym roku madrycki Real
proponował Dennisowi konTokio. Mi{:dzynarodowa Fede-- trakt w wysokości 8 mlndolarów
racja Tenisa Stołowego zabroniła i roczną pensj(: l miliona. Ale
utywania aromatycznych, cbloro- piłkarzodmówił.JohannCruyff,
pocbodnych rozpuszcza.l.ników jego futbolowy ojciec chrzestny
stosowanych do klejenia gumo- poradził młodemu napastniko-wych okładzin na rakiety. Oecylje wi, aby ten troch{: poczekał.
podj~to w nast.ę:pstwie raportu po-))oświadczony trener doskonale
licji japotiskiej, która odkryła wiedz.iał, te po roku Bergkamp
przypadki wdycha.ni.a tych subs- będzie kosztować co najmniej
tancji przez młodzie!. Zakaz ten dwa razy drożej.
bę:dzie obowiązywał juf na styczW bimze kluba Ąjax Amniowych młodziei.owycb mistrzostwach świata w Tokio i majo- sterdam leqpodania o kupno
wych mistrzowstwach świata se- zawodnika z Realu, Barceloniorów w Goeteborgu. Katdy te- ny, Fiorentiny, Torino, Napoi
nisista, trener czy działacz, który iiRomy. W przedbiegachodpazłamie zaka.z mote b)t ukarany dły m..in: Olimpique, Bayern,
tnymiesit:cznym zawieszeniem.
Tottenham i Manchester United. Szkoleniowcy Ąjaxu zdają
sobie sprawę, te strata Bergkampa jest nieunikniona: ,.Nie mo

temy ~ na siłę
gracza z takim talentem.

nuować lwie~. Niektórzy IDOi4

za głupot~ z mojej strony, te w ubiegłym roku odnu·
ciłem propozycj{: Realu, wiedząc. te w .k:a!dej chwili moat:
odnieść kontulj~ która wyeliminowałaby mnie z gry do końca
tycia. Ale ja posłuchałem rady
mądrego Cruyffa i nie poszedłem na taden układ z Hiszpanami. Słynny Cruylf bardzo woiY·
u~

On jest piłkarzem najwi~
kszego formatu. Trudno
uwien)Ć,tezwykłyśm.ier

telnik mo:te tak grać w pił
kę•. Jeden z trenerów Ajaxu
mówi: .,Czasami mi
zdaje, :te on jest
przyby-

się

nąłnatyciepiłkarza. B{:dącjesz

--"'--prazydont

W trosce o

Rekord na
motoszybowcu

Kapsz1ad. Niemiecki pilot Hef.. j
mul Traiber ustanowił w Afryce
Poludniowej nowy rekord świata
w przelocie motoszybowcem po
trasie trójkąta długości 1050 km.
50-letni Trai~r swtował na
szybowcu Nimbus 4M i na pokonanie trasy potrzebował 10
godzin.

Berlusconi zapiZeClJI
Med.iolau. Prezydent AC Mi·
łan, Silvia Bertuscoru zaprzeczyi
w czwartek pogłoskom o przejściu
do jego kJubu Holendra Denisa
Bergkampa. Według BerJuseoniego piłkarze zagraniczni grąjący
obecnie w AC Milan będą mieć
przedłutone kontrakty, a dotyczy
to m.in. Franka Rijkaan:la, Jean
PierrePapina i Svonimira Bobana.
.Ruud Gullit ma zamiar zmienić
klub (oajprawdopodobniej na Lazio Rzym), ale nie omacza to
transferu z Bergkampem" - powiedział BerlusconL

Anderson
wBlackbum
Lood)'ll. Szwedzki piłkarz Pa·
trick Anderson, grający do tej pory
w Maimoc FF, podpisał w środę:
kontrakt z angielskim k.Jubem
Premier l..eague- B\ackbum. 21letni obrońca będzie tam wystę
powE do połowy 1996 roku. Kontrakt opiewa na sumt: 8 milionów
koron szwedzkich.

Watson wraca
do zdrowia
(Al) Brytyjski bokser Michael
Watson, po prawie półtorarocznej
hospitalizacji, wyszedł w piątek ze
szpitaJa. 16 miesi~ temu pod-

C'l.C trenerem Ajaxu zauwatył w
młodym Dennisic wielkiego

gracza, zaprosił do drużyny i wystawił w podstawowym składzie,
kiedy ten miał l71aL

planety. To, co
on wyrabia na
boisku,
jest
nieporównywalne z niczym.
Zgadzam się z tym,
że van Basten i
Ruud Gullit są
jasnymi gwiazdami europejskiego futbolu.
Ale Dennisjest
lepszy od nich
dwóch razem

Oennis

W czymja mógłbym b)t gorszy?".

10maja 1969 r. wAmsterdamie. Wzrost 1,84 m, waga 75 kg.

Zonaty. W drutynie Holandii rozegra/20 spotkań, zdobył 12 bramek.
W Ajaksle Amsterdam wystąpił w 166 meczach l strzelił 87 goli. W obecnym sezonie zdobył Jut25 bramek. W ubiegłym roku został uznany za najlepszego piłkarza Holandii. Odkrycie Johanna Cruyfta.

---

karaej a złamanie santdi
ONZ przeciw Jaa:oslawfl.
Federalna ława przysięgłych
rormalnie postawiła go w stan oskartenia. Wystawiony nakaz aresztowania, ale Fischera nie ma
w Stanach. Prawdopodobnie jest
w Jugosławii. Szachiście grozi kara wi~zieniado lO lat i grzywna do
250 tys. dolarów. Escber i Boris
Spasski mimo sankcji ONZ rozeg-

łasit:. 30 milionówdolarówdziała
wyobratni(:. A może ktoś da

na

wi(:Cej._?

Igor Szałlmow (Foggla -lnter) 10,3 młn dołatów, Davłd Platł (Bari-Juventua) t 1,3min, Danleł F~
Napoił) 11,3 mln, Robet1o Bagglo (Aorentlna - Juventus) 12,2 mln, Gianłulgl Lentint (Torłno

Oonnlo-

I,Cagllarl -

1

czas walki z Chrisem Eubankiem
(wrzesień 1991 roku) Watsondozoal wstrząsu tt:IÓZgu, ma sparaliżo
waną lewą stronę ciała i przez kil·
ka miesięcy nie odzyskiwał przytomności. Obecniejednak stanjegozdrowia poprawi! się na tyle, te
lekarze wyrazili zgod{: na lo, aby
bokser spędził święta w domu.

Marco van Basten pillwzem roku

Już trzy
(Al) Holender Matto V1lD Buten :r.ostał wybrany po raz trz.ed. ."

rali niedawno w Jugosławii na wyspie Sveti Steran słynny szachowy
mecz, w którym suma nagród wynosiła 5 mln dolarów. Fischer,
który wygrał ten pojedynek, zain.
kasował 3,5 mln. .,Chyba to nie za
wiele zapytać pana Fischera, czy
obowiązuje go prawo USA, czy
tylko prawo napełniania własnej
kieszeni. Muszą go obowiązywać
prawa takie, jak wszystkich"- powiedział prokurator generalny w
Waszyngtonie.

Da

o.,lle)tSlelo

Oficjalne wyniki plebiscytu
w niedziel{: w znanym rrancustim piśmie .,France
Football", ale prezydent AC Milan, Silvio Berlusconi ujawnił t{:
milą wiadomość jut w piątek.
Przypomnijmy, te gn,jący
obecnie w Mediolanie van Basten wygrywal jut len konkurs w
1988 i 1989 roku. Pomimo słabej
gry na frnałach ostatnich mistrzostw Europy, rzutem na taś
mę: wyprzedził raworyzowanego
Bułgara Cbristo Stoiczkowa z
FC Barcelona.
ogłoszono

traklasy w tym kraju. Bogiem

prawdą, sędziowie tet chyba nie

dzą

lubią Stoiczkowa: od początku tego sezonu, Bułgar .,zarobił• jut

Ban::elony i lider strzelców eks-

a

dzi ewię:t tółtych i dwie czerwone

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

wiezdumąoświadczają,teni e wi-

kartki •..

l

razy

piłkarzem

ich ofiarą padam ja. Futre lub Maradona. A polem ci sami sędzio-rótnicy mit:dz.Y piłkarzami z
kJubu prowincjonalnego i gwiazdarni pierwszej wielkości" - tali
sit; napasinik mistrza Hiszpanii

f:

płłlw:zarolm.

Stoiczkow na żółto i czerwono
(Al) Bułgar Christo Stoiczkow
bardzo wątpi w obiektywn~ irbitrów, szczególnie jeśli idzie o
przyznawanie tóltych i czerwo-nych kartek. ,.Nic na to nie poradzt:, sędziowie uwielbiają zwra.
cać na siebie uwagt; i najczt:ściej

JGJka wielkich klubóweuropejskich chce mieć Bergkampa. Fi·
nansowa wojna o niego rozpoczę

""""''3.5..,.-Papln(OIImpiQue--.;15.9mln.GianlucaVIa•ISa--......_i
9.8 mln.
(Ajax -1) 30.0 ....

·Fischer oskarżony
nośd

ch~

graczy na Półwyspie Apenińskim.

S'lfOjej karlerze

(Al) Bob by Ftscber został ofldalllle poełqnlęty do odpowledzial-

futbolowe

b)t gwiazdą
światowego futbolu. Potnebny
mi jest do tego silny klub z dutymi
mot1iwościllni. W nie nąjbopt
szym Ajaxie nie mam ok.a7ji zaprezentować wszystkich swoich
motliwości. Marco van Basten
powiedział, te idealna dla mnie
byłaby Serie A Przecie! on wyjechał do Włoch w młodym wieku i
został jednym z najlepszych
lenderskiej,

wz.ię:tych.
Urodził się

osiągnął

szczyty. ,.Jestem gwiazdą ligi ho-

Pnp. Na ~lepszeao piłkarza
1992 roku w Cuchosłowacji wybrano Lubomira Moravczika, który na co dzień ara we rrancuskim
SL Etienne. Kolejne miejsca u,ięli
JiriNemec(SpanaPrap)iTomas
Skubrawy (Genua).
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Billy Cox spokojny

Rosjanie w America Cup

Słynny przed laty pił
karz Bayernu Monachium,
~lepszy napastnik lat
70-ycb Geni MutUer
pottedł w ślady swoich
kolegów z boiska- Franza
Bec:kenbauera. Michela
Platini i Jobanna Cruyffa.
47-letni obecnie MueUer
ukończył hm trenerski i
otnymał licencję grupy
A. Dzi~ki niej może
wprawdzie opiekować si~
na razie tylko drutynami
Ligiamatorów,alepodwuletniej pracy szkoleniowej
na tym szczeblu ma szansę: zostać trenerem zespołu drugoligowego.

W iwiecle wiełkida, bial]'ch iqłlllie . . bardzleJ prestlłxlwep tnlfe11111

Jak Padaar Ameryki. Od włeha IM w C21Dłó~ zawod6w ~ Ameryfwlle. W
tym rob uJiepSZJ obal się BW Cox ujac:kde ..Aaei'Jb 3". Waystko
..._.jeUaku.to,:ieJelo-oc:u.pozy$w.....,...łnMiowłska-

ie IIIJ~ zapefDa. Do kwabre•c:ll.._ bowiem R. . .e.
.Swiatła Ruś" i "Wiwat Ro$j.a"
to dwa syndykaty, którezamierzana serio zabrać sit' za podbój
mórz i oceanów. Na czele pierwszego z nich stoi przemysłowiec i
finansista JeqieaJJ Ilłlblcloj. Ten
drugijest kierowany przez byłego
bramkarza piłkarskiej reprezentacji ZSRR, WIMłałrs~.
Pocz.ątki były niezwyk:Je ostrotne, ale doskonale przemyślane.
Na początek: twórcy syndykatu
szybko znaletli poparcie prezydenta Rosji, Borysa Jelcyna. Potem odszukano jacht.i.lub. MalaCiiltllko oMecal., ie w JIX1PaCika

ją

---cboae n WIMJwosiob. a 'W)'fdal
preteHeat6w u Oceule Spokoj.,-.Jeteliudałobysięz.arobić

na

zwyci~ie

syndykaty pov.inny
o ulokowaniu przyszzawodów. Jego oponenci
twierdzą, te zgodnie z wolą twórców America Cup, decydujący
głos w takiej kwestii musi mieć
ldub, w którego posiadaniu jest
aktualnie trofeum. Wśród kandydatóW-organizatorów są siale
Australijczycy, Francuzi, Nowozelandczycy i Anglicy.
Puchar Ameryki ma historie stcgqfqcq 1851 roku. CałoJć opl.rana
jest w dziwnęj książce bez tytułu. 1(}
nakładjut limitowany, lslnl(}e tylko 2000 egzemplarzy l ka1dy jego
wlaiddel ma kolęjrry numer- jut
ałonldem swoistego klubu. Poza
tym. tqjemn/czyautorpubllktujiza·
bronił cytowania swoj(} publikaQi.
decydować
łych

Z trdd dowladll}emy sic)ednalc. ie
piciWOtnie imprna nosiła ntJZWf
.Pur:Jrar stu gwinei• i była spotuorowana przez Jondyiukich jubilen)w. Po raz pierwszy nagrodc wrrr:zalakrólowa Wifaorlo, a otrzyma/
ją lmpitan ..Ameryki~ John CoxStt!r
ven.r wraz ze złotym zegarkiem. Po
powrocie za łogi do Nowego Jorku,
Jankul niezwykle huCZJłie świrto
wali swQ.j sukces. Wludt~frdnak o
trofeum zapomniano, a ./Hyr(}lm
pomysłem z nim związanym była
Idea zrobfenlazpucharupamiątko
lł)'ch medali dla alonków zwydpklego klubu. Na naride w JHJtt
przyszlo opamiętanielpostanowfo
. no, te od 1857 roku bfdzieto nagroda przechodnia.
Teraz Rosjanie stanę.li przed
wielką szansą na zapisanie się~ na
kartach ponad stuJetoiej historii
:t:eglarsk:iego Pucharu Ameryki.
Ciekawi lch pierwszych kroków, a
właściwie rcj!l6w, powinniśmy im
tycz)t powodzenia..
o,r. (Al)

tym interesie rozsądne pieniądze,
wówczas powstanie nowy jacht
klub. Sztab konstruktorów i siłę
robocz.ą, pracującą nad modelem
jachtu, ściągnięto ze słynnej .&ergii", fabryki zajmującej się tecbni·
kąkosmiczną. Bę~sięaa ~~~

Bowe wrzucił pas do kosza

Bunt superpięści
(,\]) Mhtn ...... wql dęlłi<J,
AaterybnJD R1dtlkk Bowe oświad·
a;yl, Ie re:rypaje ze swego tyta.la,
kt61'J wywak:IJI w wer.QI WBC
(Worłd Bo:rlq CGwtd.l).
W czasie spotkania z dziennikanami W17.UCił swój mistrzowski
pas do kosza na śmieci.•WBC nie
jest w porządku i nic dam si~ za.
straszyĆ działaczom tego związ
tu• -Powiedział botser na konferencji prasowej w Londynie.
. Przez cały okres mego panowania na tronie mistrzowskim nie
spojrzę na ten pas".
WBCnie pozostało wi~ nic innego,jak ogłosić nowego mistrza.
Szcz~liwcem {?} okazał si~ bry·

tyjski champion Lennox Lewis.
Przypomnijmy przyczynę kon·
fliktu: WBC kazał mistrzowi waJ.
cz~ w obronie tytułu z Brytyjczykiem Lennoxero Lewisem
właśnie, a Bowc nie wyraził zgody
na ten pojedynek.
Zgłosił się. jut nowy klient dla
Riddicka Bowe. Walkę. o tytuł
(we~a World BoxingAssociation
l International Boxing Council}
chce podjęć 34-letni weteran,
Włoch Francesco Oamiani, były
mistrz Europy. Jest jut wstępna
zgoda na stoczenic pojedynku.
Ma on się. odbyć 6 lutego w Las
Vegas. Bowe Otrzjm.a za walkę 7
mln dolarów, Darniani- 0,5 mln.

baakructwa firma bez sr.eaaranla
odelała swok:b ruUieps:r;ych pracowników dla polrzeb łeglarstn..
BWCGz.,niewydajesię.b~ przejęty rosyjską inicjatywą. Ameryk:.aninjest uwatany na faworyta pucharowych regat na kilka następ
nych lat. Jego największym zmartwieniem jest teraz konflikt z macierzystym Idubem z San Diego.
Spór dotyczy miejsca regat finało
wych w roku 2000. Cox u wata, :te

Odmówił

Bushowi, Mistrzowie
z
bo kocha Clintona

{Al)
Słynny
amerykański
koszykarz Earvin Magie Johnson
nigdy nie kryl swej niechęci do
ustępującego prezydenta George
Busha. Głowa państwa swoimi
czasy obiecywała eboremu na
AIDS koszykanowi wielką pomoc w walce z .,d:t:umą XX wie·
ku". Niestety, wszystkie obietnice

na

Bushapozostały
papierze. Rozżalony Magie zrezygnował działalności w prezydenckiej komisji

z

ds. walki z AIDS. Teraz kiedy na
prezydenta USA: wybrano Billa
Clintona, Magie, który publicznie
przyznał,te głosował na kandydata demokratów, wznowił swoje
prace w komisji.

Obawiam się, że wokół mnie może powstać jakaś pustka

komputera

(Al) Jlm Courler l Monla Seles

zostali teu.łsowyml mlstnaml łwlata
w kl:uyflkac;jl

MięclzynarOOowej

Federti;jl Tenisa {ITF). Decy:rja ta
oparta na obliczeniach
komputerowych, które w przypadku kJasytikacji ~:t:czyzn po
raz pierwszy zastąpiły głosowanie
jury, zło:t:oneg;o z byłych mistrzów
.,białego sportu•.
została

Courierzdobyłwmijającym ro-

ku dwa

Big Mac odchodzi
(Al) Jedni go p nil~ Inni bylizachwycenl. Przeklinał, ubUteł awoim
ryWakHn, lfdDom l kłbk:om. Kiedy brakowało werbalnych ergumentów, a.bl rakiMit w ziMnit elbo llłrzełeł płtbml w trybuny. Po
15 latKh bytnołcl ne topie, John McEnroe odchodzi w cień. Ałe

przed tumłełem teni.awym o Puchar Wlelk'-9o SzJeme w Monechiurn znowu było gtojno o .,Błg Macu•.

Dziennikarze. wałkowali" jego
kłopoty mał:t:eóskie z aktorką
Tatum O 'N e i!, której podobno nie
pozwala na powrót do zawodu.
Prawdziwą wnawę wywołało

stwierdzenie McEnroe na dzień
przed rozpoczęciem turnieju, kic·
dy okrdlll samę aqr6d Padwa
Wklldeao Szlt• - (6 millonów
dołl.row do podzlała aa 16 anczy)
jako.,obydDe•. Owa lata temu, no-

wojorczyk zrezygnował z udziału
w tych zawodach twierdząc, :te tak
W)'SCiklt nap-ody prewdq do ,.prostytucji" tellisłstów. Rok temu tak:t:e zbojkotował turniej w Monachium, kiedy zwycięzca, Amerykanin Dawid Wheaton w katdej
sekundzie meczu zarabiał 56 dol.,
a tych meczów rozegrał cztery.
Te&oł'OO'll;y tumlej był innJ,
Jeszcze bogatszy i bardziej . ohyd-

ny" według McEnroe. Ale tym
razem John nic wycofał się. Dlaczego? Właśnie dlatego, :te do zarobienia były jeszcze wi~ksze pieniądze. ,.zamierzam je przekazać
jakiejś instytucji charytatywnej.
Niech ktoś z ubogich ma z tego
więcej korzyści." - powiedział w
wywiadzie dla .Spieg!.a•. Pytany,
czy ten wielki turniej będzie jego
ostatnim odpowiedział:.Tak i nie
wróc~ na kort. Niektórzy sportowcy bardzo łatwo mówią o wycofaniu si~ ze sportu, Rezygnują i po
jakimś czasie nagle powracąją.. To
niepoważne. Czy ja powinienem
jeszcze grat z jakichkolwiek powod6w? Nie chcę:, :t:eby Judz.ie

mówili: McEnroe znowu gra,
pewnie potrzebuje pieniędzy".
Od przyszłego roku chce przypracy telewizyjnego komentatora tenisowego. W wywiadzie dla .Spiegla• zdobył się cbyba na sza.erość mówiąc: "Obawiam się, te wokół mnie mate powsliiĆ jakaś pustka. Bez tego na·
pięcia turniejowego, podniecenia
grą, knykami. Ludzie wyobraiąją
sobie, :te czJowiekbogaty i slawny
nic ma bezsennych nocy, ale są
gotowi zrozumieć laką nagłą
zmian~. jak w moim przypadku.
W katdym razie odchodzę z tego
świata snów,jak się niektórym wydajei wracam do świata realnego•.

tytuły Wielkiego Szlema i
był półfmalistą US Open. Wygrał
filie trzy turnieje ATP i zdobył
decydujący punkt w finale Pucha·
ru Davisa przeciwko Szwlljcarii.
Seles zwycię:t:yła w Australian i
French Open, powtórzyła ubiegłoroczny sukces w Otwartych Mistrzostwach Stanów ~ednoczo
nycb i wygrała siedem turniejów
WTA.

jęć ofert~

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

Gorman zostaje
{Al) Po zdobyciu przez Amerykanów Pucharu Davisa, Tenisowy
USA potwierdził, te kapitanem reprezentacji pozostaje
nadal Tom Gorman. Do tej funk-

Związek

cjiprzyrnierzałsięJohnMcEnroe,

którego poparli: Jim Courier, Pete
Sampras i Andre Agassi. Działa
cze uznali jednak, :te jeszcze nie
pora powierz)t tego stanowiska
• Wielkiemu krzykaczowi".
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P 'l ebiscyt

W~eHteiwaiNzidewKOibfddi ...JWIIIsięlXOPbiOIIOI*i
'hraiej Pilkany lłęcnl)'dl o ,.Pwdlara.r-iltru: MiaJta•. La.zka
lk4aarłkieao. UUiał wzieiJ zesp411)': Wybruie z GU&Ika - ak·
tułllyadstn:Pobki.atakłethrap~rwu.Uaowe:AailaaaziAHb:ii

...,.irj•

Po.... .zune. Poatlto w
wystwD zespól pilkanJ ręcz·
aydt koneddeao. Miejskiet:o Klalta Sportowqo.
W pierwszymdniuspotkały si~:
Anilap

z Wybrz.dem i MKS z Po-

gonbt,. Anilana

27:26 (13:14).
19o23(10ol3).

pokoała Wybnete
MKS u l egł Pogonl

W drugim dniu turnieju wal-

cumo o prymat i pucbar bunoistna w meczu o trzecie miejsce.
Wybrze:łle pokonało MKS- 25:21
(13:9), w pojedynku o pierwszą lokat~ Anilana p rzegrała z Poa:onbt.
30:31 (17:15). N~lepszym zawodDildem Anilany okazał się Artur
Wlmas; Pogoni, Dulasz Wieczorek; Wybrzeża, Eu&enlusz WeDla;
a MKS - Mirosław Dworak. Królem strzelców został Roman Włj
cit z Anilany, zdobywaca 21 bramek w turnieju. Nąjlepszym zawodnikiem Igor Sbakiewla z Wy·
brze1a G dań Sk, a bnrmkarzem
AD~ Nłewęclcnrstl z koneckie-

~o

MKS. Mecze ~iowali: J erzy
Zyta. Tomasz OlesiMid, Zdzisław

Wleczorek (ostatni mecz).
T urniej, który sponsorowało 18
gestorów z Końskich, Łodzi, Stą
porkowa i Radoszyc, motna zaliczyć do udanych. Dopisali kibice,
tote! koneck.a bala sportowa
niemal pękała w szwach. Słowa
uznanianaletą si~ zespołowi Wybrzeża Gdańsk,

który po siedmio-

godzinnej podróży zdążył na czas.
Podobnie pozostałe zespoły
pierwszoligowe. Smutny zdaje
si~ fakt, te kielecka Iskra walcząca o prymat w lidze jut po raz
trzeciwtym roku ni es.korzystałaz

zaproszenia do Końskich . A prze·
cież przed tumiejem zgłosiła telegraficznie swój udział. Organizatorzy turnieju, Wiesław Pytlas,
Stefaa Les:r.czyMkll Staalsław Ha-

rub\skl, a tak:te władze miasta
niemal w ostatniej chwili dowiedzieli si~ (od tycz.liwycb kie lczan), te Iskra wypi~la si~ na Koń
skie. Być mote kieleccy działacze
mniernĄją, te Końskie letą gdzieś
dalej niż: Gdańsk?
Najładniejszym meczem turniej u oktzykni~to, o czym kibice
decydowali brawami, finałowe
spotkanie mi~dz.y Anilaną a Pogonią. Ostatnia minuta zadecydowała, te Pogoń została zwycięzcą.
Ponadto bardzo dobrze spisywał
si~ tnecioligowy MKS z Końs
kich, który przegrywał z liderami
niewielką ilością punktów.
l jeszcze jedno ,.nąj". Otót nąj
bardziej obolałym zawOOnikiem,
nąjwi~j kontuzjowanym był reprezentant MKS, Tomasz Zięba.

w .,nagrod~" otnymał podzięko
wanie tre nera.
Za rok oastę: pny,jubileuszowy
Xturniej. Być motewtedy u dasię
skape rować~.

MARIAN KLUSEK

ONI GRALI

Coraz bliżej
rozstrzygnięć
UJ~m.r;:,:_~=o::;:~~~~;

pldilcytowy flllpoa. UWAGA! Wybiaaay Olkhidtłe U:ies~Ątki
dla IUdeccQD.y i Ue.i rUoaatiej (prosi..y • ..Ueu:aaa~ ......... o4. .óep.opbb ).
Nuz.a wspólna plcbdey!OWIII zabaWI

powoli ..mea w deeyd~ raz~.
Mimo i1 mi~ a jut półmetek, to nadal

llł)"'.wtostiefotcleobrotowe :r. ,.Mcltł.
łud•'", IAlf*lY fotoe:rafJC:Zne z n,_,

,.foto-ElmJ•,

z.cpr łcicnny

l obrazy z

nryciptwa, bowiem :r. katdym dniem

GełtrtiSd:akifen.mAalkut orazsp~t
JOSI)OdarltW~ domoweao z P. H.

dociera do nu coru witl«i tuponó'll', a
przec:iet. ka1dy z nich zmienia kluyfW.·

WSZ)'JC)'nasisposoony(JU:ll:l6ły'll'klótec).

bardzotrudnoW)'IypoWIEfaworytO•do

~ ·obudzi~
Czpto ... jcQDej kopercie otnymujc-

my pokilkanaście a nawctkilkadz.iesi41

(1) plebiJcytoW)·ch kuponów. N ie brU
latte S)'IIlpatyeznycblistówu tlóre
d.ti~tąjemy. PrzytladOWQ p. Rys;tati
WojłrtzRadornia,·eboćnieroutrzy~
liłmy~teJOCOCVIfiiOPlebiJc)'tu

jut nade5łał

dla obu

swcM propoeyGkl wspólnej

oueych wojew6dztw

.lo- spoi"·

towycbnad.tieil99Jrotu.Znala:r.ły.się

,.- niej nazMsta

M..__,

Ołokolcjr~et:rpy iYdzi.,ortu:
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(f'ilb~&.

Laut U,Ut)IIUłiOt
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rt- Grebełaep, Allltn. Up.ld, T
P8wła
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RADO'",awanodocW,:teto jes:r.c:zc nłe

J..m.,J-yLeda, Artu!I Mazwrb,

AaUzda GMaU l Wloldty Wll.)lulk.

Pnypomnijmy, u lll uczestników
nasuso plebilcytu c:r..et.IJ4 llrlkcyjnc
nqrodym. in. buty sportowe z Hu1owal
LGa•, sp~ ciekiroiliczny z ,.MlD-

b),L Dułaz Arior:lenti(lllnkdeaa

(ldG;Iectwe),i. T-Bottewlti(JBb

Htu.),7.J.....w ~(Jckta.tJe
t)'b), .. . - . . .

Lała

(JUI),
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Plelf
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Adi: -Dald~O,n.rtRD
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W6jdk 21, Artar VW.. 16, .U..
J~6,PłetrMIIJa-S.

I mięi n azwisk o

_.._GDAŃ!il<

Mlrolla'll' lkzemntl, Art1ll' Czelb
-Eaae-IIISlWeat.IS,ftorStaAkiewb
1 7, ~~l.Rebert

Jaako'll'ltll, ~I...Wtdd

"Ma-

l
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Nasz •dres: 25-520 KJelte, skrytka pacztowa 47, •1. Taqowa 18.

dtjiJUe'II'JtiO,M:Idd~O.
PlotrWę--O,WIIel4~e'll'lkl7•

. . . IWŃSUE

Wielkiego pecha miał nt,jlcJWZY pilkarz Europy, Mara ,.. a.m.. Koo·

ADdntJ Nlnutowskł. Maftl SzutU - To-lJ~I.Mlresb'II'Dwwak
S. W~edaJlrdaU611dl,RołlertP)tlal

turja kostki. krórtJ dOZDał w ostatnim

3, RabHt NaplenO .... Mara .1-.ek
.... Knndol [)ęllowd:J .. Knndol , ...
taJUj .5, Ju DęM'II'Itl o, Dultlll suwat 0., Roba1 Grodlab o, Sebudaa

załasi~oa tyte
siał si~ poddać

meczu li&owymprzociw Alieonie okagro:tn&,te ~e mu-

opc:raqi, której koszty
pokryje A.C Milao. Zabie& Z051anie
pruprowadzony na potZJ~Iłu roku

TrojADCnrUJO,JIIeek~O.

Bilans motorowego sezonu

wwyłcipchFinkiehwkluleN-2 "-1-

q

SMota •Jia uczep..,... Ule. łlla llziabc:zy i ....rtewc6w
znesZH)'dt w Zarąlbk OIP'tP.Pohkiq:o Z~flll Motoro1RIO w Kidcadl. W Uwiand llotela ,.Świętołln)'skka:o• w CtUJ·
aiepo4auarKZJałeaO,roUiJIH&OS. .tba.blpedsUIOWJWUIO

kokjay.jakte ...., sezo. Jtart6w. Powod6w . . rałlołd i apor·
atysfllkcjł aie ltn.kowało.

towej

ezyllonlatl2tytuł6w rnimlówiwiccmi·

•tnówPolski,eowz:eltnoieniu.ttrumaz
~sezonu ~epilli

obrullie

sportiiW}' posiW automobm.tów. Wano
•tymmiejacuwy:mienićnazwiskau.,ilep

nych;~c...la-rniltnPollkl•

Uuie E-2 w

wyłclpch

~ ZOI!ałlkluyfikowanyna

dnqiejpozyt;ji.

pbstieh i IIÓI'I-

tnaPolsklwkatqorii,.,.ciaowcj lntt;r.
'II)'WiltzODypn:ezreprcz.cntaniÓWAIIb-.-J:Ik!U.Iłeledłep.

Niewieleaorz.:ejndzilisoblena~o

wyeh toncb tartin&owcY OM N..t, MIO..ollbiNllekd:lep or&1: Aa....-u.

UU. ~ W r(l:ł:Dych U!e&Ori~ebindywidualnieidrutynowowywal
c:zylioniatll lytulówmistnó'llł!lkic:h.Pal
~ pierwsu:łlstwaaaletybez"..tpienia

JliZ)'Zlllł~~z

KTM Novi, który at 4-Jcrotnie

sta_, na

podlumdlamedalisl6w. W)'WJI!ezyłon ty

tulmistruPollti•kluielllkxWł02,ty

tulwieeroistttaPolski•tluiemlod.tit.OI
oru wraz z klubo.,-mi tolc:pml druty.
nowy tylul mi1trz.a PoiW w tiule mlod:z:it 02 onzjuniOf 100 ean. Znltzoc

Rekordowy rok!

Nieco JOn:e:i wiodło -. tym razem
specjalistom od nJd6• motocytlowyeh
cnduro.Ni!Jillill;qniespod:r.iantc:spmrił
młody Pnel ~:r. Kieleckieco
IOubuMOIOT01I'qO,kt6rywywalczyłty

trzed(poprzedniow 19&8i 1989)ZOItał

wic:cmiJln:Polski•tlaf.iepowytc;j W
lllilmPolsk.i •klasiepowytt;j l2S ccm,
a.ben Denk z ICTM Novi - druai wi<;o.
miltn Polsti '11' u.ie junior SO ccm. PoIUid toKidec:kiKiub Motorowyatlayfi.
kowano na tneeim miejscu w klubowej
f)'Wilizal:ji o mlwzoetwo Polsti.
Wartowtyxmmicjkllodootmnłtat

te macmicju.e nit ., dot}'ehc:z&sowydl
laach IUł.cay..,. konkursie turystycmo-atavanin&owym. W klasyflka(ji okJ-t-

mobiltlubKiclec:ki,Automołliltlub Radom&ti or&1: JCJub CariYaninau .bdo-

'11'

katcpii

wyściJ:o'Nł:j

teaoriitnloOzi); Oi muwiee:miNnPollki
wkatqoriijunior IOOfXDl, PWrGna,t
:r. KTM NOYi - c1ruai 'll'ioemisln PoiUJ
'll'~m101Uik01imłod:z:ik02

Or&1: MM:bl Mlitew*l :r.AIIIOmObilklubu

Kielec:kieao-dnl&iwicetniJtn:Połskiw
kateaorii~cl&owe:iintcr.Lla~teao
roc:nyc:bsukc:aOwtartin&o'll'o6•Ullł
peiiQ,Mtytul1rioelnistn:aPollki•kat~>

piiteniOfiOO=. ~~

.tKTMNoriom:t)'luld.rutynowqolllił-

wybrany przez .France Football•

llł,j\epszyrou...odllikicmkontyocotu.

oem, ~ ~:r.KKM dnqiłfic:o

FwKidcc(repi"CZCiliOWaDePtzC%Au~

llubulladomatictO-miatn:Połlti•b

vanBastcnlecidoP&r)'tl,&dz;ieporu

lulmistrzaPolskiwkatqoriijlllliOfllS
sla1nlli:.,_..~zKlMNoYi

Biat'ul;ti zAutomobiWubu Kidec:kieao

CZ-kl.u.I2Soru.'ll'iecmiJtrz Polski w
fonnuleC-lntcr,PieUStlllllzAutomobU-

Tui"Qi. Słynny Holender~ m6al
&J1IĆ dopiero od 28 luteg(l. A tern

ccm.Po!UidiOMpodiumdlamedlliJIÓ1t"

sponowepollfp)'poc:zynilitakte ~

- mistn Polsti

Pech van Bastena
wyelimiouje
nt,jprawdopodobniej vao Basteoa
z JJY w lutowym spotłaniu przedw
w SZQ,jcarii. Kontu7ja

mimie'"):r.nalazły ~~~Dl pierwszym miejscu.wpuntt.rjillubowejxwyei~Mt.-
...UtiH ICie&edd(IM•~ ,.Ja
p'")przcd la..- ~_......

-.ue•, DllOmiut•tlalyftbGii ind)'wilłualncj~pn:ypedlo p. w...t

-. ~INMMt..t J- :r.

Automobilklubu Kiclec:kiqo.
WYJI'd,atyltot)'a)ć,byi~so

:ron, .. ktOrym I)'OlJIIlJt)' lpOrtÓ'II' motorowydl nie powiani narz.cta! oa bot
cmocji,oka:r.ał~~e;iróWDie

udany.

OAiliUSZWIKLO
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OKAZJA
Na raty l za gotówkę
w sklepach .,ANTA".

...... ...._.
Wpłat~~

20 proc.,

Kuchenki mlkr'ot.lowe,
pnlkl,ladówkl, ............

.....-..-

odkurz.aca, ~.
OfU dyvnlny l
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Ni:P;z;ni~śTYkwstydu ~
W

utlit.ł. ~ lłienrue:i a:ęśd

roqrywK ebtnlluy U-

Drugapołowatojutzdecydowa-

Dfl'di keiHet uweblc:dlałal1lc:ltGwk:kiep SW. ~

oa dominacja zawodniczek gości.

nłJ.UOUPehki,WNbianPaltiaakti.-..,...,...a.o.7.5:9l

Szybltopowi~kszyły_on~p~~~

(31:44).

d_ocztema5tu,awdz:1eWJtteJnunuaenawet~odwudzi_cstupunktów.

"

~:Z.SeltyaiakiM.s.IM:.zal.zPuauia.WWI:ft511.

s.

STAR: 'lbcmkJS, Lhrtw5b
Nnlkowa :tJoMcb O, PodiK J,
MlrMin' O. Jdnsb '-.·Z..U.:Zbwsb 12.
Wł:.ÓKNIARZ: ~lodek O. Blodll
6.,Uskowska4, Shloruk17, Włodarsb O, Szc:vJieJ 6., Nowak 19, Soltolen 14, 811\kowsbS, Jarxyu.ZI.
Spotkanie, w którym walczono
jedynie o presti!. gdyt rezultat nie

a.

to na,jwi~ksza pnewap,j&q U%YSkałyliderki tabeli w pierwszej częł·
ci spotkaniL Nasze dricw<:l~ta
grały dobrze i tylko słaba skuteczna6ć sprawiła,

O krok
od medali
..._..,.w

ZHziałHI całej

u.Jo'":l a:.w.kl .. teru

kuopadłyzsił.Nicwi~dziwneJO,

te mimo celnych rzutów zza linii
6,25 m Barbuy bJPowslde.l l
N.u.ay 'lbczak przewaga Włókniarza stale się: powię:kszała, docbocfz4cw 15 minucie do 26 punktów.

te utrzymywała się:

kilkupunktowa przewaga gości.
W 15 minucie celnie za trzy
punktyrzuciła En Usowsb. i podopieczne trenera, Mariaali ~
pneerywaty:r.aledwiedwomapunkta-

Zanosiłosię:wi~napogromdruty-

ny Staro, tymcz.asem w ostatnich

się • ~ .-zyQL

20-letni podopieczny trenera
StaablaWIIPac:autrzykrotnieplasnwał się: na tak nie lubianych
przez wszystkich sportowców
czwartychpozycjach,jednak-podobnie jak przed rokiem -jego
rorma powinna wzrast!t. z tygodnia na tydzień.

natablicypojawiłsię:rezultat28:32.

(~ed~e dwapun~ty_przez blisko

AbntklewiCD (Pilica Tomaszów)

chorych Kn;Jwkkiej 1
Pierwsza połowa była doAć wy-

licznej widowni na trzy minuty
przed końcem pierwszej połowy

blisko poł~~ punlrtó~ całej drutyny, zmrueJszyłY rótn11:ę:.

(Orzeł Elbląg) - 40.28 i Tomasza
Śwista (Podhale Nowy Targ) -

one 3:0 i 7:6 zarysowała si~ niemaczna przewap zawodniczek
Włókniarza, ltlóres:zybtimi konttarni
doprowadziły do stanu 15:7. Była

tej czcści ary naletały jednak do

urazemp1e~czptrozpywe~

R:r~~~~~==ru:;van~ =~~;=.~~!:r~=~~ r~~=t~:!~:::~n::ob~~

Lecut.

:C~tnJ::::= ~~Y~=~~~:~=~; cb!!l~':~~~roC:~:~=
zespołuaotci,ttórypobłę:dachrywaJek, zwałuzeza w ataku, odsko-

Teraznastąplprzerwado9styczrua
przyszłego roku.

PoloniaWatSZA-

Stilon Gorzów - Stal Bobrek
BytOm 86:66, Stal Brzea - Start
Lublin 100:80, Lech Poznań- Wisła Kraków 90:63, WłókDian Białystok -Olimpia Poznań 70:80.

.1.00-.ia
l . Lea
3. ww.
•. Start
J.StaiB.
6.Stile•
1.WMb..B.
8.Beltrd

13
I.C
1.c
I.C
13
I.C
I.C
••

-

40

39.30, Artun Szafn6sklego

~!.;~wodnik

identyczne lokatyzajmował na 1000i1500m. W
pierwszym z nich zwyci~tył ponownie Abntklewlcz - 1.18,9,

GRZEGORZ SAJOR

~~!::>~-~~

PnwdziweeiDOC'Je JMMI kosamhac::zq się doJiuo., Jlyemia PDJSZ-

1.19,7 i J~m 1.2{1,1. Natomiast na 1500 m pierwszy był Sar-

czyi na siedem punktów.

GRUPAB

GRUPAA

lep rob.
Rys. M. DuJ~ba

~~1 i;r'}:r.ec:=a:=
1

JUOIZU 2.02,5 L
Wreszcie na dystansie 5000 m
bd.k:e-7.17,13, przed

triumfował

Safn6sklm - 7.21,45 i Zypnuntem- 7.24,89. Jarostek był piąty z

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

czasem 7.38,.23.

lepsze, jeOd to dopiero pocqtek
sezo•a - mówi trener naszego
panczenisty, Staaialaw Paaul.N-.iwaDUejsz;yml impreaml w
przyszłym rota bę~ Hc:zue :rawody,
zaliczane do tlasyfikal;)l Puclwu
Swt.ta onz mlslrzosto Polskl w
wlelobojat:h sprillterstlch l wlelobojo<b.
Paweł po ~tecmej przerwie 2
styemla WJjełdła aa dwut)'lodalowy obóz Wrr IW9dowej do Zakopuqo a siam~ bezpołrtdnlo na
:rawocly Pucharu Swiata do lnasltnc:ka.l)*ie6 p6:fnlej mów wys.tul w Zakopuem w Puehane
hiskła • ostat.łdll daładi Ryczała

weWe u.W w mlstn:ostWIIch
~·-~sprilller5kkll.

ke (Pilica Tomaszów)- 2.02,40 i

(pok)

A- Po wypu.la ellmb:ulcyjaej
pupy A rozpywutt~o w Las Veps

16 1115-- 8M
13 Uł'7-lł87

n

a

PIHU,PAWIA.IAROSZKA.ttMJ•Jitleslew.ieebokM_....

~~~=n=~=~! łewep . . - . ~ tnJ rur a:wam IMak nu~

s:wni, słabo rozarywały a w dodał-

~se==:.,~~-== :::~~~~:~~~~
:':=::=:c:::=~: J~~~!;S:~~;s~k.O:
dozdobyciakoszy i zamiastremisu resie s~te<:zn06ć pabianiezA?ek został wyprzedzony przez Pawła

widowiskiem.Obicdrutynypaysl4J)iłydo meczusolidnieosłabione

SaMb
..

aabtia:ylyaię .Ułnostwa PeiRI se.u.qw wjef.Uie UJitkkj

Wde u JtOIZCZqłW•Jdlllystauaeh. WłnW a~qdl •łe
~ .Wwaid .U..,ija:Jb. .z Alltert'YIIIe, ,..aalłał)' MKS

Pu~Swtatadeblbt6wwleaisie

stoleWfili fOisb ,.n Aa4mj
GnMaiiA:szek Kacłwstlspotbłl

99.5- ".,

11 1138-JM.l
Zł IMJ-1..,
li 1131-IIM
11 968-lt:ZI
16 98-llJJ

dęwtwlertftaaltzrosyjski.m~IHK-

1111, ADdrlełe• l Dmitrijem Mmlaowowl,p~wczter-eda
setacb21:16,17:2l,łl:ll,IS:lt.
O' Reprueatac;la lord Poład

alowej

IIDIWa t:rtu.latole.m

~qo

banllcju

....... su.p,an..

alę

piłbr

WPQJ,okeaall

Ilaalowya lo~ą-

urodo-- dnltyaę Oa1a 3:1.
1:\ WSie4lcacb po lU plei"''I'!J:)'W
Połste rozearano międzyuarodowe
zawody w podnoszelllu dęf.anSw
pod ~ ,. Tumlej Mlstnó.,... W
t.prule tlasy&owaao WSQ1tkkh
silaczy ba podziału u kategorie
wqowe, • kolejlłDŚĆ utalou zoa·

KRÓTKO
lała

na podstawie spec:JalaeJ tabeU

{azysblly wyalk w stoswda do
wq1 dala :rawoclalb).
Nleąo*iewulepierwsumlt;Jsce
paypadło reprueatutowi Bl:a-

lonasl, Albertowi

* Z zimowych aren * _...,,...

llmlerh,łewowl,

któlybtcmle llZ)'sbł413 punktów.
WyprzecłzU OB polsklqo l'ltan&fstę,

ADcln.e.)al Kozlowskfea:o- 412 onz

o Nardane alptJC«'JC'fpnmldłllię. Krustld Gor,, plde w-.la~Mywe

RO!IiWaa. Ałeballdn. lurtowk:za

ekelllll ruqruo twie kcaakaft.qe, załk:zue • ~~ heban~ Swlala.

Slal-speciaiJJ1Wo6c:zylsl~ZWJdęs(WftiSzweda, T.,_.r.poe,kt6rJ"1pne4b:il Wiodła, Albmo Toałlę- Nlt~MSo Pdua Rotlla. Natom.lut clzie:A
pófnłej slalo• ałPAiwnni reprnataat Labe.IDbwp.. Man:: GlrardeW, kt6r,-

.,-pruddl Norwep, Lasse IJusa l Soeda, frederk:a Nyberp.
O Paaie ."..UZ....". • a.e~ej alejiCOWGłd Lake LoaJs. Blq:Qudo-.yW)'p'llla ~ a...taiBollnbMa,,..-zM Nleabal, KaUtl StidaCHIMidaad~~LeJt.er.

o KOlibn lkok6w ~ DIICIU1 .. kblyftbdl PŚ w~

i

a&qscowołd &apon. Dllo6ayt ~bł..te. reprantaata ...,..tanr, AklrJ
lDpsl. kt6rJ .,-pmdril Autriab, Wenera ~l Norwep, Bjetru

M,........_

O W Iłowe~ lllltłdt PokUilb rvztii'UOzanciJ blatlaloiiiMallczue
t1o punJdadl PŚ. Włród kobiet ~lepsa b,.ta Nlealb., PttraSduf, kłMa ffJ·
przedz:il.IBiałorusllłkę, Swltłłu~ Puuiii&Utę orufraacazkę, AADę Brtud, zaś
~ męicz1D -.!ltJAY okazał~~~ a1stn ollapijsld z Albertńlle, Nitalec
Mart KlrdiHJ, pned N~ Joae. Ale Tyl*- l BbłoruslR-. ~
&la.Rlzlllkowt._
O Wewłolklej alrJscewośdTtstro I')'Walir.owaiJ urdane Uaycywkoabrtlldl maftt 4D ta Włrid. kobltt 11A plenru;r. ałtjsca 11ptaow.i słę .e:ą6l
Nonrrq!ll przed~~ li R~ll, aatoml-st włrid męic::Q:mzwydęątlawM
ałcy Nonrt&f.lll, ~~ pltnrSU repreuatade R~ll Włoch.

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

A l)np reprezeacac;ja

R~l

Cadlo-Słowac;ja WJ5&v~

oru
....
...,.,PQJ...,...._,.,......w

w Moskwie bokejowqo tumleja o
Puclw' "Izwiestii". w ostatDk:h
spotbnbcb ellmiaaeyjD)'ch w pupie A Czecho-Słoww:;Ja pokonała
~7:2aRO$)alzwydęł;Jła
l:uUę 4:3, uto-.iast w pupLe B

R•

SzweQa

w

2:1 .

w1Jn1a z N5e:IIICUll 4:1,
n zwrdętyta rtaała.adlę

