·it~

~~

łowo
!i~i~~~~
S
f

woiewoda ldeiM:kl. PNzydent t..ch ... nm.w.kl

wnoeł llkargf do
~ lłtcfu Admlnift'ecyjnego. Mlnłnlratwo Spr.w WfiWnttrznych uwa.,te qdaognnk:D ewobody obywablllkleDQM~,.ntowłlne w Konstytucji.
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Ulgi dla inwestorów
w strefach bezrobocia
uJe

w,ro1ł'lllbellle ocl5 Upc11
pollłatkoWJ.S dla łrawestor6w polltida

1 z:III'U)cuyda

hro~cb

~ pmcy • redo~

pln&e

nowe

ucu-

zapoł.onydl bezroiJodem
JSpGwłedzłal 22 bm.. wkemłalster
pn.ą l poHtytl !OC'Jablej Mkhał
Rolli podaas rozpoQętej • Do-

biesr:kow:le L Ledzl dwudalowej
łr.oDferen«;;l,.lł)'lltlc pm:ywiiiUro-

re&follle ł6dzldm".

~u:tbi~~oarynkupra

cy oraz rouz.cneoie oferty twoncni.a
miejlc pracy poprzez zmian~

DOTI)'ch

S)'!tcmupodalt~.

.MJ\jiJ temu słut]'t ul&i inwe.tyqjnew'fi'}'IOkoki nawetdoSOproc..zainwestowancjiUm,y-tylemcw::b)t odli·
czone od podatku pod warunkiem, te
po~ nowe
Boni.
Boni podkrdlił tonieczno6ć wprowadzenia podoboych prererencji dl•

w wyniku inwest.Y\iii

miejscapracy"'-powiodział

inwestycji infrasuuktur.Jnych, takicb

Boni

pn.edmwił

za:lo1cnla f74do-

jak roboty publiczne. budowa wodo-

wego propvnu walki z belrobociem i

ciU{Iw,oc:zysu:nlnlłcietow,czysie

restrukturyzac;jiprzemyWwdzi~

ci tomunibcyjnycb oraz budownictwo mieszkaniowe.

tiu makrOU"gionacb szczeaólnie za.
&ro:Woycb bezrobociem. Przewiduje
on powi~e po]ityki SOSPO<farczej

Woo~
łafonaowall!my
e
olnymania pnez~FLT "b-

- Uchwała zobowi4ZYwała flrmy zaJmujące si~ skupem złomu
do :z.apisywania nazwisk wszystkich dostawc:ów. Obolr. powinny
znaletć si~ numery ich dowodów
osobistych, charalr.tcrystyka, ilość
i fr6dlo pochodzenia dostarczanycb metali. Prowadzący skup

sowe.
- Uchwala stała się~ koniecznoś
cią - m6wi4 radni. - Nagminnie
docbodzi do kradziefy mosiądzu,
brązu, aluminium. Straty pned-

złomu miał obowiązek z.awiadorU organa ścigania, jeśli nabrał

si~biorstw są ogromne.
- Wystąpimy :z. apelem

podejrzenia, te złom pochodzi z
k:radziefy. Za niepncstrzcganie

postanowieó groziły mu kary.
W kob ..,p wojewodal kłf:lee
ld,J6u:fl'toskOII.IIIIWJdaiiZW'.rol'stayplęde U4horac w sprawie

do Naczelnego Sądu Adminilltracyjneao w Krakowie. OlrzyroaJ

wszelkie

pełnomocoictwa

proce-

dzic jest do wnrania.

Przed.tta'lńdele pr&Hslęblontw

a....t.AX ale •hlDrJ motll-okł
~ badzleł;r ~Młałl. Nic
po~ę dodaliowe zabezpioczenia. ~pcy są nieuchwytni, cz~ si~ takie bezkarni.
W tej sprawie udało nam si~
skontaktować z Ministel'lltwem
Spraw
Błura

Janbul

Wewn~trznycb. [)yRktor
Praneto Mlnłslentwa.
Orłowska twłenb:l,
brak

te

jest podstawy Jranej do lqłtym:o
WIJlia,obywatełlpraupncoll'lliWw

oś

do

podj~cie podobnych uchwał -dodają inni. Zwrócimy si~ do sejmików samorządo
wych. Nie przynicsic rezultatów
tylko nasz.a troska. Wojewoda wy-

ciennych gmin o

dałbł~dnt~dcc~.

uclnraly. SrwłenbBjej lllewaiDośt..
Podcus ostatniej sesji, radni zobowiązali prezydenta miasta do

-Wojewoda nic wziął pod uwal~ wszystkich aspektów uchwały
- mówi radca prawny Ur::r.~du

zredagowania skargl. Prezydent
Janiszewski 7.3od1.il si~ wnieść ją

interes społeczny jest nie do pod-

Miasta, Zdzblaw Nie4.deJa. - Jej

pW&któwslapa. Prawo takie posia~ł
jedynie policja.
Strat

Graniczna, Strat Miejska. Stnd
Wodna, Strat Leśna, Państwowa
Inspekcja Handlowa itp.
- Legitymowanie osób byłoby
przejawem ograniczenia swobód
obywatelskich - tłumaczy dyrelr.tor biura.- Są one zqwarantowane w Konslytucjl Rzeczypospolitej Polskiej.

ANDRZEJ NOWAK

Aleksander Hall
odpowiada
na pytania .St-"
(czyilQ na str 4.)

(PAP)

Nowi partnerzy FLT?

tra" proJOQ"rJI dotyl:lJIICeJ lr!p61o<) '""""""''

- o j ..

Iskierka nadziei

CeDtrall lmporta--F.Dportawej

,.I.pemaetał"' z Warsawy. O łDOi

:r. ,.lskq" pyta
talde amerybmb llnaa "Old
Worłd ladustdes Inc."
Uwołł! współpracy

Jak nas poinformował rzecznit
P""'WJ.IWY",Udla~

nie są to jeszcze oferty, tyllr.o tzw.
zapytania arenowe. ,..lmpexmetaJ• proponuje czterem zakładom
pr::r.em)'fll:u lotyskowego uwtorze.
nie holdingu pr::r.cmyslowo-handlowego. Nieoficjalnic dowiedzie..

li:łmy si~, te inwestorem zagranicznym, ttóry :dożył ofert~ .lmpcx-

współpracy 2.

metaJowi• jest bank SZWI\icars.k..i.
Vuma amerylr.ańsb .Oid
World lndustries Inc.• relr.lamuje
si~ jako jeden z wiod4cych produ-

Szwecji.

centów i sprzedawców cześci samochodowych. Być mote uproponuje .J.skrzc• joint venture.

W MPW trwBją rozmowy dotyczące

prywatyzacji

zakładu

przy

kującym

koncemem produlotyska - SK.F ze

Od 1 lipca pracownicy .lstry•
otr:r.YJDS.i4 podwyili płac zasadniczych wyneaocjowanych pnez
zwit:r.ki zawodowe z dyrekcj• fabryki. Srednio wyniosą one brutto
450tys.zł.

(eJ)

~
odwołenie Redy

u.t

~
lliełSidilj

z

o
w OtmWnlll:u ztotyg ~

u
Oi& ! DUeg kom~Mrui
wyborczego d&łegllc:ł.l ml&&;tkal\ców '-gO miatli. ~ni&
zmłeny JobiMj we.c~zy podpoiNło 1417 ~l gminy.
n-osobowy komillit zdoW
zpbt tliide ~rcle w dltgu
uJedwi& 5 dnl
Tydzień temu "grupa inicjatywna• złotyła w U~e Gminy list~
zastrzetcó wobec bunoistna i Za-

ft4du Miasta. Sfonnulowana przez.
pracowników UG pisemna odpowiedf jest jut gotowa; od dziś hę-

dzie wręczana sołtysom 28 sołectw
gminy, z sugestią zorganizowania.
tebrań wiejskich i publiCZI'ICJO odczytania argumentów strony u~dowej. Zaraz potem w Chmielniku
ma się~ odb)t nadzwyczajna sqja

mistrza)kontrolaReaionalnejlzby
Obrachuołowej - mówi ~pca
burmistrza,ZollaGI,IeL-Scnsow·

niej wedłua mnie byłoby poae~

na wyniki kończącej si~ inspekcji,
ni1 mącE w środowisku opierajliC

się~ na pomówieniach. Wydąje mi

siv,tctojutpoc:z.ątekkampaniiwy-

borczcj.
W oplnłl paał wkebwmlstrz

członkowie komlteta Die ~- sobłt
spnWJ,

a rerere~~dam• sprawie od-

•obala rady będzie 4toto koszter
wat. Te pieniądze będą odebrane
potrzebnym waminieinwestycjom
- np. szpitalowi. Kolejnym argumernem przeciw organizowaniu
referendumjest zdaniem Z. Gajek
fakt,tedo~pnycb wyborów samorlądowych został niecały rok.
Do decnil o pncprowadwal• re~~rendma potnebnajcstjedu d:de-

"-taf611ph6wapmndo.D!dlłhci.
Mwuła. W przn-lku amdebtlb910 pedptMw. Grupa, której przewodniczy ZWpJew ~ zarzuca

bunnistrtowi ~polityk~ informasystem znajomości w do-

cyjną,

bieraniu współpracowników, brat
dobrych kontaktów z władzą wojewódzką. podejmowanie decyzji bez
konsultacji z zarądem i rozpowszechnianie obietnic bez pobycia.
Zan.ąd

Ulłłn~rtaialtbtoryC~.~~ep•J•

PIW1lłb ,.Poalli')W", pt_ "Pazlłriwde~I'JŚ~e·.

ale

'*

zdradza?

RadyGminy.-Oddwóchm.iesi~
w ~e trwa (na wniosek bur-

Dl łnLS. hnnaskleao. aby OłnJlMt
eaa,... Chl<bo- -

Pisa.rza zaprosił ,.Dom Ksiątl:i• z
oblji szóstego wydania ieao
Jłołni~pracy. WCentrum.Ex-

"Papierowa rewolucja" w Chmielniku

Władza

Dh&p kcllejb (XJ'telalk6w uaa.U.slęwczonJ wkielecklej księpł"

Miastajest oskartany o to-

lerowanie działań. bunn.isti7.a i bezmyślną polityk~

inwestycyjno\.

Wojew6dzkl kolllłs:u:r. w,boray
ma 30 dni na wypowiedzenie dę
• sprawie protesbl miesr.b6eów.

Ewentualne referendum odbędzie
si~ mniej wi~cej dwa miesiące od
daty podj~cia decy7ji. Aby wyniłi
atosowania były prawomocne, musi w nim wziJF udział co ~mniej
jedna trzecia uprawnionych.

AR1lJR POTACZALA

C zyje P rodukty N ajlepsze?
Oceńsami
~ clo6wiadc:zeniu l gwarancji wysokiej jakotci!

·-

~-.CPN'"

ploc:W-10

budu• odbył si~ wiC1C216r autorski.
- Prawdopodobnie, po 25 latach,
moja
Ulilidzie si~ W' progamie Wolnym jato lektura ul.ecana..
I bardzo dobrze. bojestempr:z.eciwnikicm lektur obowiązkowych.
Wystarczy, te i.si4fta Janiny Broniewskiej, pr:z.edsta~ .Ponu·

m.aa

rego•jako bandytv, była obowiązko
wa ~powiedział Chlcbowski.

Rrma
zagraniczna

zatrudni
-dyrektora
finansowego,
-radcę

N&,jnowsze wydanie .Pozdrówcie 06ry Swi~tokreyskie• ukazało
si~ w nakładzie S tysi~ egzempla-

~(wydanie:z.l988 r.-70tys.). Zawiera dwa razy wi~ fol.oJI'afii,
\1211pełniona jest o rozdział, w któ-

rym autor opisuje swoje perypetie
zwi~c z pisaniem i kolejnymi

wznowieniami bitftl.
Zapytany o stOlUnet do NSZ.
C. Chlebowski

stwierdził,

:te

mó-

wienie., if 7,S-tysipczna orpniz.acja
byłazbrodnicz.ajcstiłam.stwemhiJ.

toryc:mym.. Według nieao, to sami
NSz-owcy powinni zdać relacj~ z
lego, co zrobili w cz.asie wojny. Ich
milczenie jest bł~em, poo.iewat
przekonanie spoleczoc o winach i
zbrodniach NSZjeat tak wielkie, te
nie da si~ roz.mydlit.
(p)
Zaczęło się od Grobelnego,
Art B lllogolbd. Pófniej prokurotundetronlzowalakoł<ID,Ych

polsldch blmesmenów. W-koD spm.WJl pieniędzy. Ares:d.onnie b. senatora Janusza Bad.DOWSkJego było prezentem na
Lmleninyprezydenla. Kto będzie
następny? Kto wKielcach? Kto w

Radomlu? Oto

prawnego
-informatyka.
Oferty nr 14053
.Słowo Ludu"
Kielce. ""'"•

Pojemniki stalowe
V-7,5 cm sześc.,
idealne na szamba.
Tel. 483-14, 483-30

"""''

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

Polska

aferowa
okt6re)w..,;błlhzym~
Kańmierz Skup l
Upi6sb.
lei o powrode Sz:atall6w, poświęcooej rlemi, Dbójcy
(poci<JIZIJIYID) kole)uza, erzekutorui gimoa1jalisbch z Buskl..

nie" plS7..e
Wiesława

Będzie

SLOWO

STRONA2

-

NUMER142

sprawie o Oli:ZCZenlwo wytoczonej
przez pr~zesa PC Jarosława Kaczyńskiego, rzecznikowi prasowemu prezydenta Andrzejowi Drzy.
cimskiemu.

W czasie rozprawy pojednawczej we wtorek w S~z1e RtJOno--

wymdlamiastasl. WIISZawy, Orz)·
cimskl odrzuci! propozyej~ Kaezyń·
&ltiCJO odwolania posławiontJO
muurzutuouprzedzeniuupośrc

dnietwcm Macit)ll ZalcW!ikitlO
szefów Ar1 8. Andrzeja Gą~iorow
lkieso i Bogusława Bag11ka o ich
bl1skim an:sztowamu_ Rozpmwa
&lówna od~zie si~ w sierpniu.

Olszewski chce
poszerzyć

Zjednoczenie Polskie
Jan Olszewsk"J JCden z hdcr6w
k011lkji wyborczej Zjednoczenie
Polskie powiedziJII podczas '11'10r·
kowc:J konferencji praso1111:j, te
ch'ialby,byZjednoczenicbyło n ie
lyłko ko.1licją u~;rupowań

politycz·

nych, ale by jednOCZ)'io liczące 51~
stowarzyszenia i _osoby spoza
układów połit)'CZJlych o orientmcjl centroprawicowej, katolickiej, chrzdc(jań~ko·demokratycz.
ncjłpa t riotycznet

Oprzyst:}picniudoZjcdnocze..
nia Pol~kicgo Polskicj Par1ii _Ojca.
wizna" pomrormowal jeJ lider
Roman Bar10!Zcze

McDonald 's
inwestuje
McDonald s, obecny od czcrwCil
1992 r.nanaszymrynku,zainweslo-wnł dotychczas w Polscc ponad B
młndolarów. Wc.iągun11Jbhtszych

przeznaczy na ten cel

dalfa.e9mln.Cały~kkicrujena

rozwój fi rmy w PoJS« i tworzenie
no-wych miejscpracy-poinformo-wało biuro pruowe firmy.
Do końca br. McDonald s planu·
je uruchomJeme 1 nowych obick·
tów, m.in. w w:uuawskim .Smyku-. w Gdańsku, Krakowie, Cz~sto-
chowic, Zabrzu i we Wrocławiu.

Kuchnia
przez telefon
Z .,Porad kulinarnych" ~d:!
mogli od l lipca :>korzystać krakowscy abonenci telefoniczni • poin·
formowala Irena lll1s.ak z TctckomunikacjiPolskicjSA.
Uruchomlenie nOWCJ U$JUgi O

władzę
Pne•·ttdn lttący Rldy Nacttlnej
S D Rafał Stymańs kl polnfomo-wal, że w zbii QJ~cy( h się wyborach
parlamentarnych kable. wojew6dztwo wysblri swojeao kand ydata członka Stronnictwa. ..Jestdmy
prt)'JOiowanl do pntję cia m aanej
czękl łlladzywu.Ju " -powie dział
Szymański .

.,Smiem twie rdził, te istnienie
zaś naszego Stronnic-twa w szczegól ności, stworzyło
klimat dla bezkonfliktowej zmiany ustroju w Polsce. Obecnie jest
czas, jakby kolejnych narodzin
naszej partii" - stwierdził. Zda·
niem Szymańskiego ostatnie trzy
lata wskazują jednoznacznie, te
polski parlament pozbawiony
starszych partii, historycznie z.a.
korzeniowych w polskiej rzeczywistośc i - jest ułomny.

SD i ZSL.

Ukrainiec
zwolniony
24-letni Ukrainiec został zwolniony po wtorkowym przesłucha
niu przez policję- poinformowała
rzecznik prasowy stoł ecznej poli·
cj1 nadkom. Zofia Ostrowska.
Przesiuchanie i badania kryminalistyczne zakwestionowanych
u niego przedmiotów nie potwier·
dzlly Jego udziału w napadach na
kobiety w centrum Warszawy.
(PAP)

a11olęc: rozwł~anłemproble.m6w

rolnictwa, pracowników nljemnych
lpracttdaw~w oraz samomtd 6 w-lo

b lnycb.
Lech Wałęsa zapowiedział tet
wl,czenie się rad dzialaj,cych
przy prezydencie w kam pan~ wyborcz.ą bloku. M iałyby one m.in.
dorad zać przy opracowywaniu
programów wyborczych poszczególnych gru p tematycznych
BBWR.
.Prezydent nie chce jeszcze
wi~cejwładzy; prezydent się wst~·
dz1, że Jego program niejest reah·
zowany,żcjest gorzej, a miało b )t
lepiej i starasi~ to na praw~"- mówił Wałęsa. Zapewnił, że powołu

jąc

BBWR nie gra dla nikogo, tylko dla kraju, a przyszli pOSłowie z

zrobią"-stwierdzil.

.Staram się przed wyborami
to co musi b)t z.alalwione, staram się zrobi: czyteln4 sce·
n~ polityczn• przed i po wyborach" - mówił prezydent wyjaś·
niając
potrzebę
powolanil
BBWR.•Widząc, że może b)t._
powlórk.a z rozrywki, nie moglem
nie zaproponować koncepcji, ktO·
rajest czytelna"- dodał.
Odpowiadając na pytanie, z. ja·
kichśrodków finansowana bf.dzie
kampa nia bloku, prezydent po·
wiedział: -"Ja nicdam ani grosza
- to jest dla mnie oczywiste".
Zapytany, czy po ewentualnym
zwycięstwie bloku, ugrupowanie
to desyanuje premiera 1 utworzy
rząd, prezydent powiedział, te me
może na to pytame odpowtedw!C,
ponieważ. nie wie co ustalą czł on·
kowieB BWR.
Zdaniem Wa ł ęsy w ruic wy·
granej bloku, najlepiej byłoby,
gdyby z każdej grupy tematyczneJ
osiunąt:

Płaea minimalna w III kw.

- 1.650.000 zł
N-.ladtsr:ełi'JIIIlfodz.c:nlcw llt

BBWR do przyszłe&o Sejmu weszlo po 100 posłów.
Nawiązując do nie roz.lia.a·
nych afer, prezydent powiedział,
że ,.sprawied l iwość musi być sprawiedliwa. •. Mali ludz1e są doić
dobrze rozliczani - kto ma dużo
miedzi, mało siedzi. Ja to słysZę i
nic podoba mi się to• - mówił
Wałęsa. Dodał, że w umacniantu
praworządności pomocny ma być
blok, który -jak powiedział - po
ewentualnym zwycięstwie w wyborach ,.skruszy blokady, jakie
mam w ró!nych miejscach".
Prezydent zapewnił, te nie
dopuści do przeniesienia walki
wyborczej na ulicę: "Nie pozwolę
na to, choćby miało mn1e to drogo
kosztował.- polskiego domu pod·
palit nic dam".
Na Z&loszoną z sali propozycj~
przeglosowania k_tozostal przekonany do koncepcJi bloku, n1c z&o--

1:~u~~~~~i-~i:ru~,~~~:~~:~

by to jut element kampanii wyborczej.
(PAP)
lłdamołł",

OPZZ l Chn:ckijai'MJqo
Z..iWtu Z.wodowrc• ..SolilłanoU"
lm. ks. J emco Popiclusdd.

Na 1~ kwoc~.f..lłlropono...-an:\ p ru~
rtsor1 ptaey p l"l)"$lalyt.•ł~501 i4ar

kwar·
b.lt br.bcdrlc!W}'ZIOSilo 1.6SO.OOO!ys,d

ko.,-m spotkaniu w I\1 PiPS, w kl orym
wmstaia.yli !lfle4stawidcle ruor1ew:

-lllłodnlono2Z bm. u fllldowo--~-

pracy l nn llftsłw, GUS oruNSZZ.,So·

aokion, aatomia51 OJ>Zl.

swoje slanowb.ko

Ceniralny

Um~d

Planowanla

prtewiduje,ie wbr. łi'UOst cend e

taliany(h -ey.llośc:i będzJe nltuy
ni i innych Coqr6w l usług . W dru·
gl ejpołołlieroku sz;ybciejbę~ros·

ly teny skupu iy1l·u 111iepnoweco,
nlltomiast tut po zbiorach mo-be na·
Sl/4pifs:padek cen skupuzbói.
Specjaliści z Biura ds. Wsi i Roi·
nictwa, którzy tę prognoz~ przygotowali, twierdzą, ze wzrost stał ych opł at gospodarstw domowych (nośni~w energii oraz. cen
po wprowadzeniu VAT) będzie
skutecznie hamował popyt na
tywność, a tym samym wuosc jej

cen. Twierdzą takż:e, te wahania
cen skupu (wzwyt lub ich obnita·
nie) nie będą miały większego
w pł ywu na wzrost cen detalicznych.
CUP przypomina, te o ile do
1991 r. każdy wzrost cen skupu
płodów rolnych, wywoływał ruch
cen detalicznych w &6~. to jut
w 1992 r. prz.yrost cen detal icznych był n itszyni!cen skupu. l tO,
mimo że rótnie si~ kształt ował
udział kosztów surowców w decalicznych cenach tywności .
P rzykładowo: udzia ł kosztów
zakupu pszenicy w chlebie pszen-

DJttktorowi Oditiał• .,Kidtt" MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.

WLADYSLAWOWI DZIADKOWI

w 1991 r. wynosił 23,8
proc. w l kwartale br. 37,2 proc.
Mleka do produkcji mleka spo·
żywczego wzrósł z 41,2 do 50,2
proc. Mleka w twa rogu zmalał
z 8,8 proc.. do 8,2 proc. Mięsa wie·
przowego w szynce gotowanej
z 15,8do 15,3 proc.
Według CUP średnie ceny
uzyskiwaneprzezrolnikówwskupie płodów rolnych zmalały
z 378,7 proc. w 1991 r. do 159,1
proc. w 1992r. - b!Ofl\Cir:ażdorazo
wo za podstaw~ poprzedn1 rok,
jako 100.
no-żytnim

(PAP)

Koleżance

"""'•

od po...-ladKt.ęd:~~•~qcWc:ałl} łltCttn~
pic11i(lhy l !alnentwa po!l('ln iOłle,..

nicliorl;)"łf9 l · IC!IrdtjndHZbnkiKra·

kowa: ak t oskarktlla 'fł" l d lłlrawleJki~
ro•111ytostsldo S:iJdiiRejoflowero 41a
KnkoWI- Pod~:;.Sru.
S~z1wa krakowianka~ kło

poty z poruSUllicm si~ 1 pozosll\iąca
pod op1eką sióslr PCK l sióstr zakon·
nych zlodziła się-ll!meldoWI't w swoimmiesrl:aniu(JakoosobęnaJbhtszą)

panią

pedagog E. M., która w lllnlian

1.a to sprawować miala oplek~ nad A•·
ruszą. Akt ost.artenia nnuca pam
E. M ,t:ewlutym 1991 rokuprzywlaszczyla sobie rent~ swej podopiecznej.
Ksi~zu W. P., prokurator z.arzuca
podrobu~nlc podpisu statSZc:j pani i
posiu&~wamc słę tak sf"alll.Owanymi
dokumenlami. Ksiądz przyuutł s1~ do

WIOy.

(PAP)

wyrazy szczerego ws pólaucia r: powodu śmitrri

sklakoleb aki i kolt.tlzy z ZSE im. M. Kopemib w Kielcach

"""'
wyrazy

BRATA

glębokitgo

wspólczucl.

RODZIME

s k.lai~

wspólpncownicy Mes lostalu Warszawa S.A.

o fałszerstwo
JO· Id nia, pcdqą ilkoloy- pani
E. M. l 40--lctnl ksi11dx W. P.zKnktwa

mgr. GRZEGORZA WIERZBICKIEGO

wyruy współczucia .z powod• .zgonu

0/ Kiełtt.
l~&fl

11~·

oskarżony

Z powodu inaierci

Kol. ZOFII GORYCKIEJ

dzienniC,JCŚII poradybydąsi~cn:·

w

(PAP)

MĘŻA

BRATA

n)' todZJCnnie, a nawet dwa raz.r

p rttlulll~

teł ~p on•ie

mgr HANNIE BILOWICKlEJ

wyB.zy wspólniJda .z powod• .zaonu

sldada,M pn.ce wnicy O/Kielce

w

bliinym termi11\e.

Ksiądz

Zywność zdrożeje mniej
niż inne towary

lcf"onieznyprzcpis~dl.iczmic:nia

.u:yty zainteresowaniem abonentów.
Przepisy przygotUJe Tc:lckomu·
niklłt"ja
we własnym zakresie,
a ptcrwszyrn będz•e prawdopodobniebił()s staropolski.
{PAP)

parf)"jneco Bloku Wspierania Re·
fonn upowałnl w błdym województwie 4 osoby do po;r:yU:łwanb.
ludzi ulnteresoW"Inych Id ~ bloku,

bloku nie~~~ "ludtmi prezydenta" .•Mosą nawet skrócić moją k:a·
dencj~. ale niech dla Polski coś

•

powledziała

Aisak. Ponicwat czns nagrywania
mform.1cji jeit ograniczony do 6
min., porady ~dą dotyczyły JC:dncJOndckawc:,oidostosowanc,odo
sezonu· d~nia lub z~awu da n. To-

Prtzydenl RP Lech Wałęsa,
podcus 'll'torkoweco spotkania 1
pracownikami radia l telewbJI powiedział, :ł.e komitet wybortt)' Ba:-

Po wprowadzeniu VAT wg CUP

nan~·ienPoradykuhname·je~lpr6-

bl! wy}Ścia do klienta-

BBWR w każdym
województwie

przejąć

.

Nie dosz/o do POJednania w

miesi~cy

KRAJU

SD gotowe Prezydent:

Drzycimski - Kaczyński
- bez pojednania

6

Z

sklada_M
Rada Miasla i Gminy, Zan~tl Miasla i Gminy oru pra·
cownicy Unęd• Miasla i ~l'iny w Kunowie
umo

łowo
S 11!!!1!]
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Arafat nie ustąpił
J~r Arara l nie us~pił z kierow·

nidwto ,.ai- Fatah .., nlj5i lniejszeco ucrupoWi nll w Qra:anla(j l Wy·
:r:-·olenla Palesl)liY (OWP) stwierdzil ltalegol)'cmle w poniedzi ałe k wieaorem • Tunisie Ha·
b m Balaui,crlonek t\omildu CI' n·
tn lneco ,.ai- Fala h" l prud~•i
ciel OWP w Tunł'Jj l.
W poniedzmł ek pojaW iły s1ę
pogłoski, ze Arafat usl:tPII po .,ha·
łaśl i wy m " posiedzeniu w T unisie

PMiedzenie władz .,aJ-Fata h"
skup1ło się w szczególności na
kryzysie finansow)·m przetywa·
nym przez organ1zację: i sposobie
zarządzania funduszami palestyńskimi.

Balaui zaznaczył , te obrady
Kornilelu Centralnego ,.ai-Fatah•
zostały
przerwane w po nie·
dział ek. aby Arafat mógł się udać
do Ge newy, i te zo.slaną wz nowione po jego powrocie.

Komiletu Cen cra łn ego.,aJ-Fata h " .

(PAP)

Polska w Unii, jeżeli...
Pnn olonny w noey z poniedziałku na wtorek projekt wuloskó•
ko ńcowycli .,szaytu" \Ysp4lnoly
Europrjddej (WE) w Kopenludu,
do kl6rqo uchłosię uz;ysbtdOSIU
Polsklfj AceaQI Pn.sonj dos!, ił:
stowan:yszone ze Ws~ln~ pań·
stn Europy łrodkOWf'j l wsc::bodni tj,
,.kl6 re l ecopragll4,będljalonbml

Unii

Europejski~"

(~

nazwę

przyjmie Wspólnota po wtjkłu w
iyde trakla tu z Maascrkhl).
Przywódcy zebrani w Kopcntwlzc:
Wlrze&Ji JCdnak, te .pnyst~pienie
(do Uni1) nast~pi, gdy dane pańJ~wo
stowt~nynone ~dzie zdolno wypel·
ni at obowii(Zti ezłonkaspctniĄj~c wy.
mapnc wo~run k i ekonomiczne i poh·
lyczne. Czlonkoslwowym.lp,abykan·

d)'du~krajosi:g:nąlstabll~ins-

IYiucjl PliRDIU~ dc:mok~
pa/ISiwoprawa,prawaczlowiekaOtaz
poszanowanie i ochron~ mniejszok1.
runkqDDUJ4q COSpodark~ rynko~
oraz zdolnołt do sprQSianll presJi
konkurencji i sil rynkowych w Unii.
Członk osrwo zakłada zdolnołt kan·
dydata do wti~ia na sieb1e obowi4Z·
ków alonka, w tym pn:yj~ia celów
unn
polityczneJ,
gospodarcze,
i waiUIOWCj~.
Pro,ektzaW'lCfllwresztłenslrzd.e
me, te warunkiem pnyjęcia którelOkolwiek państwa stowarzyszoncao do
WE ~zic _zdolnolt Unii do wthlom~cia nowych czlonków przy zachowaniu rozmachu mlegra~i europejskiej~.

{PAP)

Bez zasłony - do aresztu
Irańskle 5ily po~dkowe lf'Kl
lo-ły w ponlecb:lałtk" Tł'heranle
setki koMe t. kt6rydl ubł6r •m•no
u nie odpowiadaj~ .,b ..mkim

krytertom

M.

Oziennikan:e francusl:leJ
AFP
w pólnocnej
dueln1cy mic:szkanioW't'j Teheranu
uzbrojeni pohganc1Zpmlah kobiety
byh •Wiadkami, jak

-nie~Mich krzykii!Haa-do

specjalnych aulobUJ(Iw Sl~wanie
bezpołred n 1eso przymusu na.leUio
dopołiCJarnekubnlnychwc:;u,mecu·

do<Y.

Podobne lapMki przeprowadzono
w wielu innyehdzielnicac:h,SI(WlJijC
blokady uliczne z udzialem poliq1 i
wojska. Areszlowane kob1ety przewo-

tono do dz.iclnicowych komisanal6w.
PoiK;Jazarekwirowałalilicokolostu

samochodów, klórych pasa!erki byty
~n leodpoWJc:dmo ubrane".
Rbwnoczd n1e w pot\iedzlalek
zamlru~ookolostu łoklr:p{lwzdłmsq

konfekcR, również u _nieprustrze..
pnieislamskichkryteri6w"
Falaareszlowańmidci s~ w ramach
noweJ kampanu represji pod~ l tj
pn:ez wllldze pn:eawko ..zwyrodmenlomspol«mym".
Począwsey od rewolucji isl•mskiej
z ł 979 r. kobtcl~w l ran ~e~

poza domem albo cz:tmy czador, Ok·
r}'Wlljljcy jlj od Slóp do &ł(lw. albo IM•·
ucznieprzem:tkalnylchustkazakryW8J4Qcal kowidewtosy.
(PAP)

Śmiertelna ofiara aligatora

ZE

ŚWIATA

STRONA 3

"Dwunastka" o Bośni

Zdobycze Serbów
nie akceptowane
Przywódcy państw ..dwunastk i'"
pu•Tklll n wtorek do debatY nad
konnikłe m w eb-J u ~:osławłi, kt6n
wponledzlaletwieczorem..,-wolala Q'w~ polemikę na tl e e111·entual·
ne&o m lesJenla t mbarp na dosta·
wy uzłlrojen l a d .. si ł muzułmań
skich " Bo~l. m~dzy Niemcami
l Hołendanaml z jednej strony
a Fnncuz:am~ Bryt,·jczybml
IHłsl:panamiz d ru&t~ .

Radl EuropeJika uqodnibt lekst
komuftlkalu końcowq;ow ttj sprawie.
który poiWJerdzi zasady konfe r~m:j l
londyńskieJ w sprawie eks-Ju~:osla
Wir in tqri!no6ć t erytoriah~ Boł ni

i nteakcep1owan1e zdobyczy teryIOtia.l nyeh Uzysbn)'t'h sili! W$pÓinola Eui"OptJSb Zlmlei"ZI ~ Siara-

nta, aby ONZ wysłała dodatkowych
toln1erzy dla ochrony balniKkich
muzułmanów oraz zw~kszyła $roc1kl
finansowe na m1~~ pokojo~ w daw"" Jugosławii. Takle stanOWISko
uz.godnili prz.ywódcy ~dwunasl ki~, na
zakończtnie szczylu w Kopenhadze
W komu nikacie końcowym wezwano r6wnie2: pańsiwa członkowskie
Wspólnoty do delegowania dodatkowego personelu oraz udzielenia
dodalkowej pomoey fi naniOwej
Wspólnola niezamieru zuproboWit jakier;okolw1ek rozwiljzania tery.
torialnego, narzuconqo pnez. Ser·
b6w i Chorwatów. Popiera Of'll wysuwane przez mu.wtmanilw 2:4dame
menioczneaoawieszeniabroni
(PAP)

Profanacja polskich
grobów w Żytomierzu
Około

100

&robłw

znbuzyll

wandale w nocy z niedzieli na
p o n iedziałe k na polskim emencanu
w t ytomlenu - poinfonnowal we
Morek rano korespondenta PAP
konsul ceneralny RP w Kijowił',
Tomau Marek Leonłuk.
Zostały zniszczone groby Idą
ce obok siebie, a wię:c wa ndalom
n ic zaletale n a zniszczeniu jakichś konkretnych mO&Jł - o§.
wiadczyl kon5ul Leom u k. Poroz·
b ijane zoslaly płyty nagrobne,

krzyte postawion o odwrot n ie.
Zdani em miejscowej mi licji, IOO.S•
talnie mote świadczyć o tym, te
profanacji dokonał a arupa sata·
nistów - dodał polski konsul.
Zn iszczone groby znRjdują się
na starym, n ieczyn nym jut polskim cmen tarzu . Są tam m.in . grobowce rodzm Jarosł awa Dąbrow·
skiego i Józefa lgnaceao Kraszewskiego. Ich n ie sp rofanował a ręka
wanda li.
(PAP)

Znachor
-ludożerca
ale uwott "ollq. okalał~ htdofler~
l'olicJ* udała si~ do ,.ltcznicy~ po
zloU niu skargi przez jedn~ z kobiet,
k lóraotwiadczyła.Ucz..rown ik usi lo
wal ją zgwałcić. Mimo licznych obrl·

~~~:' ~f~~jzb iec idol rzoćnapos-

Sklep Wielobranżowy
oru Hu rto..-n.. R!Ustop
przy Spóldziclnllnwallddw
.,Rozwój" w Ostrowcu Św.,
ui . Kłllńsk.iqoZ6

orenU' po n-.jnliuyc.b ce nadt :
- komplety pmków ~ol kun",
.,rybni~.

Jut pob1etna rewl.1JI pozwoliła
malett pod tOtkiem czarownikaznachora cał kiem nrie2:4 dlmsŁt oog~. Dalsze poszukiw.nlł u}lwmly w
srert~dmieci ato-w; młodej <kiewcn·
nr. W pobhtu zabudowań od krytozakopaoe korpu.sy kobiet.
(PAP)

- plasllk'i domoweao uiylku
(wiadra, łubiank i, umywalki na
wan~ poJemn iki na chleb z atutem).
-chenull(lipoda.rcza,
-kosmetyki.

Powódź listów do Clintona

-higieniczne,
-szkło J.OSP. domoweto,
- szeroki wybór II.JSiop. skarpet,
zniay, pościeli, k'urtk1 slórune
oraz inne wyroby odzietoW't'.
:Z.,.._,-wpU.7 - 171
ld. 65-2G-1S .. I t . -. 5ll.

N a Aorydz.e l O-letni Bradley Weidenbamer brod ząc w rzece Loxahatchee zosta ł pochwyco ny przez ponad J -me trowej dl u go§ ci a ligato ra.
Z pomocą chi opel! posp ieszył jego ojciec_ Gary i p rzy&odni t u ryści, któ-rzy zacz~łt okładac &•da wioslami. Gary emu udało si~ wyrwa: syna z
paszczy ahgatora. ale ch epiec zmarł po pruwiezieniu do szpitala.
(PAP)

Attny l pól milionalbt6•1 1nnyc:b przesyłek nadesdo do Billa Olntona.
jea:o tony Hillary Rodbam Oinlon, kh c6rld Chelsu i icb kola Soctsa ,..
ri~a:u plenrsxycb pięciu mi esięcy od apnysięieuia obecnea:o prezydenta

USA.

pod*

Jak
poniedztalkowy .New
York 11mcs~. tadcn popnednl prezydenl meolrz)·mał tak obfllcj pocZ1y
w pierwszym ok resie spnwowama
•ladzy. ParistwoCiinlonowicdosiah
po20styczniamihonprzn)·lekWJ~j

nit ich poprzedmcy, Geor~:e i Barbara
Bushowie w CliilU calego mln1one~:o
roku.
Zdaniem Siana Greenberp. anali·
łyka polilyczncgo w B1atym Domu,
powódt lisl6w Jest dobrym tnak łcm
dlaBtlla.Ciimona. który w kO!lcu mija
uzyskiwal w ankietach zaledwie
36procent poparcia, mnieJ nit~kikol
wi~kjeJopoprzednikpoczteredlmłC

si~sprawowamawtadzy.
LISiywskuu,R-otwiadczyłGreen

berJ w wywMzie dla .,New York TI·
mesa", 2:e mimo przcwąi ocen UJtmnych wanklttaeh,Arnerytan~e.,nadal

trzym.j31 za n1eso kciuki~ .• NiepokCIJll

zawartoki. W pierwszych dniach prezydentury, gdy Amerykanie dowiedzieli sih te Chnlon lubi po por.~n
n ymJO&&Inplwsii!Piłdo M cOona1da,
n adsyłano ~et ki

się,

te mu SI~ nie uda. ale wtiąt mają
nadzte,k:, te ~ue inaaej. Nie ptsall·
by do nie~:o. ~yby niesądvli,tc wi r·
to do niego apelow:tć~.
Sortowamem i przeat~dan iem llslów,a laktc ptsan1cm odpowiedzi UJ·
muje si~ 103-osobowy stały personel.
U6ry ma obecnie do pomocy 65 sla·
tyst6w i około dwuSiu och0łn1k6w
dzienme.
Prczyck:ntotrzymujecopi4teltreprezcnta l ywną próbk~ liSiów oraz
zbiorczą mrormac:X.o proporCJI h5tów
.,:u" i .,przeciw" w pouczqółnydł
S9fliWKh polityki amcrykańY:iej. Na
cz~listówodpm~)Cosoblłae. Od~
wiedli na hSiy do kota Socksa wysyła
SI~ na p()CZlówce Bla.teao Domu z wy-

drukowanym na niej odciskiem kociej
lapy.
Oprócz. hstów, do Blateso Domu
przesyłki o na"r6tn~qszcj

naplywa,K

kuponów na hambur·
gery (Bta.ly Dom prukazał je n• a: Ie
dobroczynne). Nadchodził y tetspodenki do joaingu, teni36wkł. J)6t:niej
przeplsy nasc:hudni~ie1 nanieza·
wodne lekarstwa przeciwko uczuleniom.
tolnierze-homoseksulltści
i wct er.~ni .wojny wietnamUtej nadeslali dziesll!lki medali WOJSkowych,
razemzwyjal nieniem,teprez)'dent
moteje nosić na wypadek, gdyby jakiś
WOJSkowy ehctałby 10 kl')'lytować za
sprzeciw wobec WOJDY wtelnamskteJ

prZJJ:F Potsk~. Węgry i Czechy
- ohuadczyt czołowy aulOrytel
amerykańskieJ Pa rtii R epubhkań·
skiejwsprawachpoiiiJkizaaranicz·
nejscnatorRtchnrdlug.u ,na kon·
ferer'ICji pra'IOwej w W11sz.yng1onie.
Wpowi~k!zemu NI\TOipowie·
rzentu mu nowych zadań Lupr Wl·
dzlsJ)OIObnaumocnienie bez.pie-czeństwa łwiatowcgo, a t11ltt.e na
unlowanic paltiu przed uw11tdcm
!rozpadem.

Gorbaczow wzywa
do wyborów w Rosji
Byty prezydent ZSRR. Mtchail
Gorbaczow olwiadczyt na l onfe-Kncjipraso•'tjwlk:tnie, teabyura·
towat RosJę od kryzysu nar~
ceao reformom polilyanym l ros·
podarczym, naloty motliwie jak
M,JszybcicJ przeprowadzić wybory
prezydencklti~Utrlamenlame.(W

normalnym lrybie prezydenckie
powm nysil,'lodbyt w 1996 r .• a parlł·
mentamew i99S}.
.roziom tycia- podkrdlil Gor1

~~~~~:łn~~~yoz2~ :.~;k~::~:
tyczne są zsję1e wz:uemnym obwinianiem si~ . To1et. wybory muszą
''~ odbyt dzisiaj. Dla u rątowania
reform wybory lrzcba rozpuoat
mo111wlcjaknąjsz.ybc1Cj"

Polowanie
na azylantów
Strzały Z Wllt~wkl zramly we
wtorek w Wismanc (Num'ICy
.....,.;hodme) JS-Ietni4 cudzoziemk~. kiOra ubltpla 51ę o az_yl w Rł-~
Struly padły w momencie. kiedy
kobteta wychy\1la się z okna mtepoowego schrontsb. dla azylantów
Śruttnfitjljwrami~
Rzeczn1k potiql w Wismarze
poinrormowal, te na razie nie udało
Ił~ ustalić , kto strzelał do cudzoziemki

W Rosji

,.c>n,..ll.it~er" MZOIM w włMu R•·

pU.•k. IOOkiLMt tllicyKealiNairobi
mlrew.ik-zudlor, .. kldn-p . JIO'Ił'C
wlłQC'•łudt ledl..-.kl~llięllle
lylko mlesBdc:r ebl~ wiosdl,

l'akt pOinocno.:ulanl)'('ki powl·
DICM j.lk ~Sl)'tx:iej Ogł0$ić nową
dd: lllfiiCJpct60W,fOZSZCrlll,ląc~za·
Slę&..iell:odzialania, i w1ryb1epilnym

- ut. szkołno--papiemiczc,

drożej

W ~u br w porównaniu
z kvo1ttnlem ceny koszyka podsta·
wowych produktów spotywczych
wuoslywR~iolOproc. -pomfor·

mowa! w ponicdzialck moskiewski
Urąd Slatystyczny. Informacja ta
U1dz1e krc1 spe:kuh•c:jom o zaha·
mowt~mu mflatj1 w RMJi. JeJ mąjo
wcwskatnlkilljboWiemwytsz.enit
wkw1etniuimarcubr

Wwypadku na drodze
utonęło 15 osób

w katałrolie droaoweJ. która
wydatzyl• się w pobtitu mil!ła .tu.
JUt w E,tpc1e, Z&in~o 15056b, przy
czym wsz.ygk1coftary ... uton~ly.
Jad;p z du!lj szybkDiłtilj ctę:U.·
r6wka uderzyła wwypełnionypua
tenmi mrkrobus, który Wpadł do
bnalu Z 19 O.Ob.~ych mik robusem. uralowno Cliery
{PAP)

'""""
Konkurs fotograficzny

Moja teściowa
Razem z. ld c le~ finnll ,.Folo
- Expert" (Kielce. 111. Sienkiewi-

cza 4_1, MalaJ/, Staraclrowice,
uL ~rom.rlciego 8 - świadczy
surokqgam~ uslugfotogrtifia

JubDumiarcorni~iaoficjalneaoza..

nydt i prowadU sprt.edat sprt.ftu) o&fosumy ko l ł'jny konkun

karu słutby homoseksualisc6w w silachzbrojn)'l::hUSA.
NĄiwi~CJ hs16w w C'VU roku
-6.8nuliona-oti'Z)'mllwi98Sprezy.
den l Ronald Reapn Prawie poiO'Wa
z nich dotya;yb jednq .sp111wy - ustawy o Imporcie tekstyliów - i była
w znaanej mierze efektem dz.iałama
lobbrtekstyl neao
(PAP)

folo;raficmy. J q:o le mat ,.Moja leśdoW'I". P race prosi·
m y nadsyłać pod adresem redakcji do końca czerwca.
Naj lepsze zosta ną na grodzo..
ne: za za~cie. l m iejsca ~zie
motn a dokonać zak u pów w
.,Fot o-Expercie.. na sumę: 700
tys.zł,za II i 111 mi ejsce-po 150

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

c ysi~cyzl otych, za wyrótn ienia

-a lbumy.
Ponadto

10

naj lepszych

zdjęł: . opubli kujemy w naszej
~zec1e . Osobom zamieJsco-

wym wszystkie nadesłane zdję:·
ci a odeślemy pocztą, zaś miesz·
kańcy K ielc bę;dąje mogli ode·
brać w redakcji

Af~~fD·
..._.. l:i\1 l:ii l
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Śladem naszych publikacji

Konserwatyści czekają

Zbój niepotrzebny

na swój czas

Po przeczy1an1u w ,.Siow1e Lu·
du" 21 czeNca 1993 r. anykułu
,.Zbóje",jako chlop aospodaruJą·
cyna ponad 20 ha 1klnący Ile sit: da

~~~g::::~r:i'j~?!tY~r~~~e~~~r~

blokady Mmisterstwa Rolnictwa,
chcialem napisać paf(: slów, które
są powszcchnq 0p1mq chłopów.
Otót przerata mn1e j(:7.yk, jakim SI~ posłUIIUJIJ Pan Kudhńsk1
1Pan Koprowski. W mmm r~rzeko
namu jest 10 J(:Zyk Jakuba Szeli.
Panowie, czy naprawdy w was bij~
ehlop~kicserca? Ja z tego anykulu
nie dostrzepru tego - tleSZIJt wy
chyba me znacie smaku potu
chlopslueJO. Pytam was Panow1e,
czy Jako radny w mojeJ gmmie
mam alosować za tym, by żad.
nych podatków chlap nie płaci!
i:tyltak,jaktyldawmej,tzn przy
kiepskich dropch -bet wodocią·
gów, telefonów - i innych udo-

~f:~~~~·ekió~~~~~~ s*r~~~~
wsi plac~ n1Jwit:kszy podatek
- okola 400 tys. zl rocznie. Po-

Przestańcie Panowie takimi

meto-

walczyć o nasze sprawy, bo
OŚmieszatle WICŚ- ~mieszacie

dami

chlopów, którym taka metoda
walki nie odpowiada.
Chłopom jcs1 tle, obecna wladza, podobnie jak wszyslkie od
..-.ojny, chłopów kłamie i prowadzi
polityk~. klóra rozlo:tyla rolnic·
two - a tym samym dokuczyJa
tiiednym robotnikom, bo produkty rolne ciągle dro:tcją, bo zarabiają nalym pośrednicy. Związki uwodowe powmny walcz)t o to, by utrzyma! spóldzielczośt, któfl byłaby

kontrolowana przez rady nadzorcze

składające si~ z chłopów.
Panowie, jeśli wydajecie wyroki chłosty na ~d. a chcec1e b)'t.
posłami
BBWR. to wydlljecie
wyroki chłosty na siebie, Pytam

z

was, Panowie, pytam wszystkich
chłopów: co lepieJ zrobić w naszym kraju -wzniecać drugą Juborów i wybrała naprawdę swych
przedstawicieli, którzyznaJą smak
potu chlopskieao? W moim przekonamu,braciachlopi,zamieńmy

kosy na olówki - kreślmy tych,
którzy chłopu nic pom~ - oni
tylko chcą naszych głosów. Ci kochani prawnicy, biznesmeni i rótni pseudodziałacze, chłopu n1e
pomosą. ( ... )
Chłop nigdy podpalaczem naSZeJ ojczyzny nie był, i mam nadzieJł, :te nłe ~dz.e. Me lody walkitrzebatakiewybnić,któreprzy·

stają demokratycznemu pailstwu
- bt:d11 skuteczne. Takie mclody,
Jakie prezentują Panowie Kudhilski i Koprowski, ośmiesząią klas(:
chłopską -jej patriotyzm - a nawet uwsteczniają, bo są to metody
średniowieczne. Nie wolno nam
szermować hasłami, które szkodzą naszemu stanowi chłopskie
mu. Na naszych bowiem sztandarach widnieje hasło .Bóg - honor
- ojczyzna" i o tym wstystkim
chłopom zapomniet nie wolno.
( ...)
Jednoczmy polską wid - nie
sluchąjmytych, codtielll: wieś (dla
swych celów). Zbójów wynajmować nie musimy.
Z chłopskim pozdrowieniem
SI'EFAN PACAK
sollyswsiOen::by
cm..Mnth·

Młl~•*•llłeklłltorowr-wyHSII~ 17.158-d,wą~

17.367.5-d. Wkuł..Ocay ....,..,.hatyslę:wsltupłeM 17.8SOd .. 17.101d, •
SrNnl brs nwtd w5kullie b.tor..."..wy.osllwaen,l 18.lł7,!d, •stntdał1
11.447,5d. Wkutorxłl ~111-.ti ..Wysię: •sk•pieMIO.lOOd 4o IO.JSOd, w
spneftłJHID.Gal•o II..SOOd.

sit

w czasie Swillt
wiełkanocnych 92. On sptdzał
je u rod.tlny w Skouynie, gm.
Waśnlów, ona - u pr:ryjaciółkl
w nieodległych Wrtosławłc.ch.
Oboje osiemnastołetnl, oboje
z Ostrowca. Ona właśnie uciekła

z domu, on miał już za sobłj bujną, kryminalną przeszłość, dozór kuratora, zakład poprawczy.

W Swląteczntt niedzielę on
przyjechał
do Włtoslawlc
odwiedzie kole:t.ankę, u której zatrzymała się Violetta.
Wtedy podobno zobaczyli
się po raz pierwszy. Oczywiście, pili, Jak to w święta Gdy
zabrakło trunków, postanowill zdobyć nowy zapas. W
środku nocy, pieszo. wybrali
aie na ~polowanie~.
W Witostawicach, w chacie oddalonej od zabudowań
sąsiadów, miastkala
sędziwa krewna matki Ro-

ności" na przykład po rozwiąza·
ni u parlamentu mówiło, teatosuJttcza wotum nieufności w grunci~
rzeczy chciało tylko nastraszyć
tz4d, sklonić ao do przemyślen1a
SWOjej polityki. Coru Więcej ludZI
pracujących we własnym cospodarstwie JC.St zalnleresowanych,
te by ich wysiłek me byt marnotr.~
wiony 1 zavo:t.ony. To Jest mnieJ·
szotć. ale nie l:ł to jednostki. l ta
mnieJSZOŚĆ ma pra-.o do 5'1\"0JCj
rtprezen1acj1
- CX,. ~dd pan, fr przy"JU"dl jut.
CDS, kbylulł7Je iąt do W)bonSw
prusuli kleront się hubml, l"ty-

aosłaWI(: czy jednoczyć wszystkie
siły na wsi, by wie$ poszła do wy·

s~MI7.JS0d•ot7.420d.

Poznall

Na pytania "Słowa Ludu" odpowiada
ALEKSANDER HALL, lider Partii Konsenvatywnej

kletbmllrmocjAml,atacz~r:lipa ·
tnełnaprogrtmy!

- Cly spodziewal 5ię pu, U: MI
s:potkanlezpanem przyjdzie 'Ił' Klelach taknlt•ldeos6b?

zpt.na rozstaniem z UD. Czy w nt.d c~c~ wybortch mo:i::llnjest

- Spodziewalem Si(:. Sil: wakacje, ludzie mąją dosyć polityki,
a Partia Konserwatywni n1e jest
pierwszą, czydrugą panią w kraju.
Dlatego te lO osób, które poświ~·
ciły swój czas i chelały rozmawiać
ze mną o polityce, S1f dla mm c bard~:o watne.
- Na spotbnlu powiedzlal p•n.
k P.rti• Konserwstywn• w Polta
doplentsię tworzyla•ruien.iemok Ikry!! n• m•c:ący sukces • "'!·
bonK'• ptrł1mentamydl. Kł«J
pn;yjdzle dla aWj cu.s sukcesu?
- Ozisi~ społeczeństwo polskie
pod wpływem slabości prawicy
i wskutek bł~dów popełnionych
przez nil), a tak:te z powodu przyczyn niez.aletnych, zwi.,zanych
zsytu•c_Kaospodai"C%4 i k.os:zllmi
wychodzenia z realnego socjalizmu, nie jest skłonne na nią glosować. Pan1e odwolująusi~ do racji
rozumowych, m~~ce dozaproponowania stabilizacj(:, praC(:, porządek. z trudem torują sobie d roIł· Sukces prawicy przyjdzłe:
w miar~ stabilizowania s~ struklur politycznych l zmian struktury
społecznej. Wru z powstawaniem silnej warstwy średniej,~
dzie zmniejsza! sit: obszar nt:dzy
i zwi~~:z.any z tym problem lęku
oprzyszl~. To jednak. wcale nie
znaczy, te b(:dziemy spokojnie
czekać at dla konserwatystów na·
dejdzie odpowiedni moment. Jut
teraz podejmujemy walkt: o rea..ltZACJ(: naszych ideałów.
- Wielu aJollk6'1ł' Ullii Oemoknłyc:mrj aie moie się poa:;odzkl

etos z sali: nie cheiiibym 1ł')"bieral!
między panem • panem Muowlrr-

koal~

J».rcll

Konserwalf'llt~

:rUn~? Czywzi:IJI pansobie dosera

kim?
-Myśl~, te laki wybór nie jest
zły i wcale nie miałbym !emu panu z.a zle,adybyglosowal na Uniy
Demokratyczną, • zwluzcu nil
jej przewodn1~cego Tadeusza
Mazowieckieao. c.hociat wolał
bym, teby aJosowal na Partł(:
Konserwa1ywną. bo jest 10 inwestowame w budo~ formacji pr.wicowej, która jest Polsce potrzebna. Dla Panii Konscrwatyw·
nejstart w wybor.ch do parlamenlu w pojedynkt: jest ryzykowny,
dlatego:zab1epmyosojus:zwok6ł
r211:du wokół pani Suchockiej. Jeś 
li to sit: nie uda, ~dziemy szukać
innych sojuszy, b)Ć motc 1: Unią
Demolr.ratyczną i liberałami. Inna
motłiwołć to stan w wyborach ko-

alicji partii zrzeszonych w Konwencji Polskiej.

- Pn,a:n.m Putll Konserwsl.y'lł'
nej proponuJ:~JCJ mięclzy Innymi
oszczcdnołd •sfene so(j1lnrj

oru

oaranlcunieroUZ'Ił'i~6wu•odo

"1cb nie pnyqtarza parłil suntkltJ
populamokł . Gdde partl• ap~tnlje
swojecoelektoratu!
-W ludziach, którzy z prltrateniem patrzą na dewastowanie
państwaprzezanarchicznezacho

wante centraJ zwitz.kowych, na
myślenie o państwie l gospodarce
w bardzo krótkiej perspektywie,
nieru tak krótkiej. :te me wytrzymującej próby nawet jedneao
dnia. Wielu działaczy .Solidar-

Z wokandy

Nocne polowanie
berta. Najpierw tapukali do
jej okien. Nie otwierała, więc
wybili szybę, wdarli się do Izby. On uderzył starostkę
przyniesionym kołkiem raz l
jeszcze raz. Broczyła krwią,
błagała o litość. Za:t.ądall
plenlędty, grozili, te zabiją.
Gdy z płaczem zapewniała,
:te nie ma grosza, on zdemolował sprzęty, zabrał co było
pod ręką: cukier, makaron.
jakąś odzie:t. l bil znów, połamał na niej kij.
Potem szli dalej, gotowi na
najgorsze. Po drodze natrafili na domostwo meł:t.eństwa
Ł. Wyrwany ze snu gospo-

darz poczęstował Ich mlekiem, ugościł świątecznym
jajkiem. Prosili o wskazanie
drogi - nie odmówił. Kiedy
zawracał od furtki w stronę
domu, Robert zadał pierwszy cios, za· nim kolejne.
Mętczyzna upadł głośno ję

czttc. Odciągnęli go na bok,
we stli do środka. Julia Ł. bez
oporOwwskaula szlafrok, w
którego
klestani
miała
200 tys . zł. Mało. Wołali
o więcej. VIoletta notem
sterroryzowała kobietę, Robert przywlókł t podwórka
bezwładne ciało męta - są
dzili, :te ten widok .. rozmlek-

czy~ :tonę. A ona naprawdę
nie miała jut niczego! Szukall wlęc sami, wybebeszali
szafy, przewracali meble.
Znaletli póllitra wódki, z lodOwki wzięli trochę kiełbasy,
boczku, stoik śledzi. Około
trzeciej nad ranem zawitali
do krewniaków Roberta. Płll
z domownikami. Rano zatrzymała Ich policja.
Wczoraj Robert W. l VIoletta
G. stanęli przed Sądem Wojewódzkim w Kiełcach pod na;cltt:szym z zarzutów- zamordowania ułowieb. Kazimierz Ł.
nie przetył beallalskiego
katowania, mimo pomocy Ie-

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

- W ostałniCh wyborach kierowano SI(: glówme emocjami Wito było ~:wlaszcn w kampaniach telewityjnych. Teraz tet
wiele pan1i odwołuJe sit: do emocji. Mam nadZiej(:, te ludzie bt:dą
si~ jednak
kierować
przede
wszyslkim rozumem
• U"l;)-1 pan dlił okrdltnla .,partie pnurko111·e o le".lcowych poci:~J·
dach". Które panie mili p1n n•
dać

myśli?

-Bez wqtpienia KPN, PL, PC,

czpt RdR i ZChN. Są oneJednoznaczme pnwicowe w sferze senlymenlalntJ, odwoływaniu sit: do
patriotyzmu. ideałów niepodległościowych, do tradycJi dtiedzictwa chrze:Scijańskicao. Ale
pr.&wiCI to takte stabilność pańs
twa 1 odrzuceme metod rewoluCYJnych. Te ugrupowania pod tym
wz&lt:dem pntwicowe nic: są. Ich
działanie przynosi destabihzack
i wnosi permanentny mepokój.
-Co by pan odpowieddal J.,osl•wowl ~mu, adyby upntponował panu ko•U«:k z Pontxumienlem Centrum?
-Nie przyjąłbym jej. Takie sygnały od PC i RdRjut były. Obie
panie reprezentują jednak mną
wi7j(: kampanii politycznej i inną
wi~t:Polski,

-Które p1rde unb p•nu antyreronnstorsk.łe?

- Z talem to mówię:, ale zwią
zek zawodowy .Solidarność", a
taktc OPZZ. KPN, PSL, SLD i
Unię Pracy.
- Sk4d Plrth KoaS«Wił)"WDI
weimleplenl.ttd:zenalł')'bory?
- Liczymy na ofiamość człon·
kówisympalykówzesferbiznesu.
RODn..ials
IJDIA ZA WISfOWSKA

karsklej następnego dnia
zmarł w ostrowieckim szpitalu nie odzyskawszy przytomności. Akt oskar:t.enia
obejmuje równle:t. bandycki
rozbój na Stefanii G. i kilka
czynów ~ ltejszego- kalibru.
Podczas rozprawy VIoletta odmówiła składania wyjaśnień, potwierdziła w zasad~le
odczytane
przez
przewodniczącego wcześ
wyjaśnienia
ze

niejsze

śledztwa. Robert W. odwrotnie - wyjałnlał chętnie, tyle
:te
przebieg
wydarzeń
przedstawił
zupełnie
inaczej, ni:t. w postępowaniu
przygotowawczym. - Policjant pisał co chciał, niczego takiego nie mówiłem, by·
Iem wszoku-tłumaczył roz-

ble:t.noścl.

Rozprawa została odroczona do 23 lipca br.
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VAT od podszewki

Zapasy w magazynie
Wkhl•~ ay1tlaiUorP"r.eWD
si( do IIUI.II)'taait•Jak opcHbtb'II'IIDe
~41ju,uy,a:yllt.... ryi'IUI•&Ik..,lo-

pic' 199] ,.Ualk- 11n•o od,\~ l(
kwotę uwd 4o ory$łlkoki 5G procrlll.

ca imp0!1owah lowar(~dokumcn
tyodpn.wycclncJ) lub kupliliO bez·

DC,nt'41WC"jkk•ll'tyrioVAT.S,r6błl

bk~topeda!kunalcfntao'IIAT,a

~redmood produ~Xnta (ITII,i4 faklu-

ruzrę •Ń-ydl nładl .. bAco

rę

jcmylilii!UIIfll'blll# leaJroblc-.
Do 30 1icrpma br. podalnu;y VAT
mUJZ4 zaw1adomić swój Ur14d Skar·
bowy o l~cznej kwocie podatku obrotowcao. klóry zapłacili za towary
iusluai,alctylkotcnabytcpol51yc.z-

ntal992rStar.a:eupasywo&ólcmc
brane pod uwagę.

ą

ZaanlJ•rod•taJisl 6w.Octal~ci,

czyhci, którzyponad 6SprOC:.IJWolch
lowarów i u~lua sprzedaJ~ OSiatcnnym tonsumcn!om (l»>bom riz.ra·
nym), przez 11 m1t!.l~cy ~~ rozh·
na: SI~ tak ~lnlO,J.lkpny PQdatku obrOłOW'J'TTl i me~ w tym okrcstc w
0161cpliłtr.: VAT n zapasy
Cejednak 1 ,odat.Ukamł, ktWey nie
q lllctallsta.U? Jak Wiadomo, w o:mc
towarówkupionych przed S lt~czyh
zapuów, kt6rt zmtan~ hunowmkom
i produc:cnlom jesl taWliny podatek
obrotowy. f'o to, o~by zla&odziĆ sku1k1
cenowe wprow.u.ltcn~o~ V /1. T, uSiawodill~oQ upn.wn1ł podatników do odJ~·
cia k....<()ly pod~th obroiOWCIIO od n~
tctneao podatku VAT Ma tO takie uchroniĆ od S)'IUaq1, klónl wy~ąp•la w
Czechach, &dzu:: mcdoinformowan1
pneds1~b•orcy dohc-.talł V/1. T do ceny
towarów, w k!6rycłl zaw,Lrty byłjut
podatek obrotowy, co spowodo..."::ło
to tam n•c kon!rolownny wzrcm cen
WPol"~Cepodatnlqbę~mu~lclidn

5 ltpta, prle4

dokona.!

rotpoaędcm sprzedały

spt~u l

u1ury.

Na.\lępnlc

na

pod)ta.,.kdokumencł"odpnnry~lncj
lułtraklur.

wkt6t")dl

będdeW)·odręłt·

alonypodalckobrołowyoblifflll~

kwol~lłodalkuebroto•t'to.kl"-w6n·

tachdo .. ołeabr.~lllk-J-..w!M
bicłatttto,.UtkwVAT.Z.IIplcclsicr·

r.ku.

Pn,)·kl,..: Podatnik wykazał, te w
swoich zapasach ma tawarly podatek
obrolowynaSU111f6mldzł. W lipcu i
litrpniu powinien zaplacit z tytułu
VATpol mldrl. ~dziemógljetlnat
w tych miesiącach ocl.Jąć od podatku
nalctncgo V/I.T po I.S mld z/ (50
proc..). Potyeh dwóch mics•ącach zos-

z wyod~bnionym podatkiem).
7..codnlczupo~ponlt:d

prudstatliamywykutowarliwluslu&

wruv:Qod.de.... nymlualanansl cen(•
proccntadl),n•klliril prMimyZ'II'I'"łdt

ua.cclillllllłW't&(· KaNtiOki o uobsu..qc
po4wyikl, tuc:JH lit.nlcew

uclt

~nlthlydaSIIIII,YdiiiWI ...Witp.lll"fll•

l tmąmuJc.ua:clmldtłztytulupo

myokon!UtttldolllCU!y :r; Ftdtrac;łlt

cb.lkuobr01owc1o. Rozloty JC w1~c na
4 równe raty(od wrze:\n1a do&rudnla
wliltznle}, klórc bętlzu: od hen/ od naletncso podatku VAT, jaki muqałby
z.apl;acil: w tych mi~ch Przez kolejne 6 miesi~ od wprowadzenia
V/I.Ttnmiejsnmusi.;wlp;:realneobci~ie tym podatkiem. Skorz}'Siaj~
natym&k)wntetcfirmy,któryc:hobrolywzrosną&Jó ....·mcwlipcuisLtfJ!niU
Jtill w lipa~ i sk..,.h11i,._ nit pod-

Kouc.III!Cilt6w cHdunie w 1.U. tO 13,1cl.66·2-&·lllull:r;reftkc:l~•pi:r;.

IO·II,teL489-91.
06praec:ntpo"Winlcnzdro:lc:tchleb
zwyklymiesuny0,3kJ,o4 proc. maslo ekstra kostka 0,25 k1. o S proc. w~
&iclkamiCMyio O proc uslUII ri')'Z.·
jcrskic(ua:csamezmycltm)
PowprowadzeniU V/l.T kz t.lllllll
powinny ~oM~ tcll)'m.11ki pozn&ńs
kiCJ, mleka spotyv.a:cgo w rohll,2

nicsicccoiWotdilowa ri•,-kodli·

proc.,JJ,J,scratbłtcJO.aouda·,cutru
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Szkolnych wspomnień czar

Urodziny "Kościuszki"
Jedna z

Zapewnienie rodzimemu
kapitałowi silnej pozycji
w prywatyzowanej gospodarce leży
w interesie naszej racji stanu.

Polski
kapitalista
Oluga., Cakie z radi politycznych, dysk~a nad programem prywalyz.ac:ji polskiej
gospodarki, w merytorycznej
cv:ści dobiegł a na SZC7J:ście
końca. Sejm uchwal.il, Senat
zaaprobował, prezydent podpisa).
A le ustawa nO funduszach
narodowych i prywatyzacji" bo o niej mowa - jest tylko
szkieletem. G ł ówne decyZje
zaletet będq m.in.od załóg, ich
przedstawicielstw i grup kiC·
rowniczych. Szkielet ten mus1
być obudowany kolejnym zes·
polem uslaw, wyni kąj ących
chociatby z ,.Paktu o pr7:edsię
biorstwie państwowym" i pa·
kictern decyzji wylo.:onawczych.
KoleJnym problemem, cho·
ciat w odcz.uciu społecznym
mało dostrzeganym, jakby ro·
mijanym w debatach, jest udział polskiego kapitału w prywatyza.cji gospodarki ChodZI o
oficjalnie zgłoszony przez
Polską Radę Biznesu o raz Instytu t Badań nad Gospodark.'!
Rynkową projekt dceylji umotliwiających realny, odpowicdm do mo1hwości finansowych polskich firm prywatnych
1 przeds t ęb 1 orc6w, ich czynny
udział
w przeksztalceniach
wlasnościowych

Cudze chwalicie

nll,i~tarsz)·c h

:o.kól na
Kiel ec~lyinle, Liceum Ogólnoksztaląre lm. TadeuSlJI Kotduszki
w Busku-Zdroju, obchodrl w tym
roku 75-lecle i~tni c nła .

Pomimo wielu stnroul, zabiegów dyplomatycznych i politycznych napływ obcego kapitalu na polski rynek prywatyza·
cyjny jest raczej skqpy.
Dysk•tsja nad projektem prywacyzacj i dowiodła, te w krąju
dominuje, głównie w Więk
szych
przedsiębiorstwach
paristwowych, l ęk pn.cd domin:lcją zagranicznych wpływów

Uroczystości
Jubileuszowe
wraz z IV ZJazdem Absolwentów
w dniach 25-27 czerwca br. Swój przyjazd zapowiedzialo ruęeiuset byłych uczniów ogólniaka.
odbędą s i~

kapitałowych.

Buskie liceum zamaugurowalo
w 1918 roku w_. Stop·
mcy jako męska s;,kota średnia
PolskieJ
Macierzy
SzkolneJ
działalnośt

Naukę rozpoczęło 90 UCZniÓW.

Po
S latach szkola (Jut koedukacyjna)
przyjęła nazw~ Gimna~um Ilumanistycznego 1m. Tadeusza
Kościuszki. JakpiSZe były dyrektor liceum, Bogdan Orłowski, w
tym czasie placówk9 odwiedzi!
ówczesny premier Wmcenty \Vj.
tos: ~W i zytowa ł lekcję histoni,
którą prowadził JC&O przyjaciel
Micha! Kińczyk ... W 1933 roku, z
powodu trudności finansowych,
szkoła zostala prteniesion11 do
Buska. Do wybuchu WOJnY nazywała się Prywatnym Koedukacyj·
nym Liccum i Gimna7jum im.
Marszalka Józera Piłsudskiego.
Podczas okupacji, mimo zamk·
nięcia szkoły przez Niemców,
mtejscowi pedagodzy kontynue>wałi nauczanic w tajnym gimnazjum i hceum. Na komplety
ucz~szczato 1416 uczniów, z czc·
go 55 zda ł o maturę. Po zakończe
niu wojny, szkota rozpocz~la pracęjako Pat1stwowc KoedukacyJne
Gimnaljum i L1ceum W 1969 r.
przekształciła się w Liceum Ogól-

nokształcące.
Wtedy równie!
przywróconojej imi~ pierwszego
patrona Tadeusza Kościuszki.
Obecnie szkoła mieści si~ przy ul
Mickiewicza 13. Przed wejŚciem
stoi pommk patrona
W ciągu 75 lat w busk im ogólniaku pr.leowało 231 profesorów,
zaś muryszkołyopuściło ok. 5.300
osób. WSró!l absolwentów ~':t pro·
fcsorow1e wyt.szych uczelni, lekarze, artyści, politycy, WOJSkowi,
inżynierow i e, pr.tktycznie przedstawiciele. ws.zystkich zawodów
Do ., Kośc:iu2ki" chiHizili m.in.
Józer 1)-browski, desygnowany
przed woj~ na wkepremiera, śpie
waczka operowa Kl}'stylla Jamruz,
poeta i bard Wojciech Belłon onz
ministe r rulnktwawrądzie Bieleckiego, Adam T11ński.

- W tym roku nkolnym do naszego liceum uczęszczalo 785
uczniów - powiedział nam dwunasty z kolei dyrektor LO, J,IK'jan
Derratyka. - Po w.tkacjach przyj-
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mierny 180 pierwszoklasistów,
którzy ~dą się uezyć w klasach o
profilu humamstycznym, mformatycznym,
biologiczno-chemiCZnym i podstawowym. Największym zainteresowaniem cieszysię informatyka.
Artystyczną wizytówką liceum
jest znany nie tylko w WOJewódzlwte teatr szkolny ., Hades~, od k1l·
kunastu lat prowadzony przez
Zdlisla"·aSkoczylasa.Szkotame>te się takie poszczycić wieloma
lnuremami centralnych olimpiad
przedmiotowych, m.in matematycznych, biologicznych, języka
francusk iego i niemieckiego.
Tegoroczne uroczystości jubileuszowe zapow i adają s1ę interesUJąCO. Komitet Organizacyjny
oprócz mszy święlc:j przewidział
program artystyczny, &rY sporto""e i, OCZ)-wiście, bankiet Z ok~ i
JUbileuszu wydano takte specJał·
ną a:azctę.

(&k)

Tymczasem, co nie jest dla
nikogo tajemnicą, rodZ.lCY się
polski kapitał jest za slaby, aby
na dutą skal~ wziąć udział w
prywatyZaCJi majątku pańs
twowego. Stqd główny punkt
propozycji Polsktej Rady Biznesu - umotliwteme 1.akupu
majątku narodowego na raty.
Według projektodawców t:tkie
rozwiqzanie legtslacyjne umożliwia:

• stworzen ic szerok iego, a
zarazem realnego dost~pu do
prywatyzacji firm państwo
wych dla polskich przedsię
biorców
• ustanowienie
dobrego
gospoda na pod warunkiem natychmiastowego prLCniesienia
praw własności na nowego nabywc~

• udzialzałógwprywatyza
cji przedsiębiorstw przy zabezpieczeniu interesów skarbu
państwa przed spckulacjamt i
zjawtskami
patologicznymi,
m.in. przez przeciwdziałanie
zakupom przedsiębtorstw dla
doraźnego zysku, wydrcnowama z mąj.ątku i z kaptlalu.

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

Czas to

pien iądz

Jednym z na,.tistotniejs-zych
wniosków PRB jest, by podstawowe cz.ynnośc1 formalnoprawne przeprowad7..C mejako
..z m;uszu", me trucąc cz.asu,
bez upr?edniego przygotowama prLedm•otu transakcji.
Przemawia za tym m.m. w1elka
licz.ba prLcds1 ębioraw {głów·
me małych 1 .łrednich) oczckuJ<łC)'Ch na przelo.:ształcen•a. nie
dysponuJqCych własnym zasobem fachowców mogących
przeprow;tdziĆ 7.lo1:ony proces
prywatyz.1cjL. N ic sq w stanie
obJ•tł
tym przygotowaniem
szczupłe kad ry fachowców M t·
nisterstwallrzeksztalceri Wlas·
nościowych, na zagramczne
firmy konsultingowe nie ma
pieniędzy. Stqd kon i eczność
przesumęc1a

obow i ązku

nprawncgo oprzyrządowania"
na nowych wlaśc!C!eli.
We współczesneJ gospodarce rynkoweJ me ma dziś wielkieJ własności prywatneJ bez
spoleczneso nadzoru 1 be7. pracowniczeJ ~lrtycypacjt
Uwzględma to ustawa seJ·
mowa, 'l<l wiernJą dokumenty
,.Puktu o pn.eds!~b,ors•w•e
państwowym",uz.naje aoza absolut me konteczny wkt.c proJekt bi7ncsmen6w

Na raty
Oczywistye jest, te najwięcej
obaw 1 kontrower;ji może budLIC sy.stem "l>r..-:eda.ty rntalnej i
opcmcje platnicze z tym zw•:J·
znne. Wymku slojd konieczność
bardzo precyzyjnego sformuło
wani<~ warunków nabywamn
prywatyzowanych firm. Pierwszy to obowiązek wpłaty co najm mej 20 proc. zaoferowaneJ ceny w ł;:Otówce. Jest to bariero
dla ewentualnych spekulantów
1 mewyplncalnych nabywców
PoLostala na1c7n(l(C winna b}t
ro:tło7ona na lO Jat mnlsymal·
Jlie, w-zaleJ:n~c1 od wiclkm:ci i
ceny kupowanego prLedslę·
b•or<>twa. Można 7.ałożyć okres
karencji w spłacie nu w wymiarze od 16 do J2 !lliC.'>i~YIntercsy skarbu państwa
moina w-Lmocnić rzetelnym
wyborem wtarygodnych kap ttalowo oferentów pnez kontrolowane społecznie przetarg•. pełne zaangażow-..tnie w nie
przedstawicielstw załóg, urnowam• htpotcc7nyml itp
ProJekt ratalnej s tnzedai.y
prLeds•~biorstw państwowych

t>olskim prLedslębiorcomstwa
rza S'l".an.sę n;1 przyspte<>Zenie
procesu prywatyzacji 1 rozwój
rodzimego kap• talu. Jakojeden
z wal.nych, ale tylko jeden, ze
sposobów pr7:yspicszenia rcstrukturyLacji naszej gospodarki, projekt Rady Biznesu może
byt ważkim czynmkiem pol~
kich refor...,

Wl..ADYSLAW GRABKA

SLOWO
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Z szynką
w świat
Zar1~~ hmlul')czn) Pned~lębio~tt~a Prumysłu Mięsnego w Kitleach - Ikrnard Madej nit bardzo chce udziela~ inrormacji o zakładzi~
- /"'ia rynku mięsnym st•orlyla się taka konkuu111cja, 12 tneba pilnie
~rzec łajenulic s"ojeco pod•·órka- pntkonuje mnlt.
Niewqlplrw•enajslln•eJS1.ą kon·
kurencj<J dla Zakładów Mu;snych

w Kielcach jest starachowicki
.. ConsfarM. Na rynku znaJdUj'J Sl'r
takle wyroby kilkunastu prywat·
nych ma.~01rzy l. K1elc 1okolic. Nic
ujmu}'Jc w niczym prywatnym
produ~:entom v.~dlin, konkuren·
CJll polega g.lównie na cenach, bo
wyroby z PPM S'! bard7o wysokieJ
jakOŚCI.

- My produkujemy 20 ptun·
ków wędlm - mów1 B Madej 1 kilkanaśc•e rodząjów konserw
Teraz, kiedy 7blit<~M~ sezon urlopowy zv.i~kszymy produkCJ~ konserw Staramy si~ Jilk naJlepleJ
poz.nawliC wymogi rynku i sto50wał si~ do nich
Swoje wyroby Zakłady M1~sne
sprzedają ał6wme w woj. kieleckim. Ale kiedy powstała motli·
w~ eksponu, zacz~to s:zukać
wc.rśc•a na rynki Wschodu ' Za·
chodu. Jak dotąd nie udało si~
przekrocz)'Ć r.ran ic, ale starania
wciąttrwąją

- Jest~my rirmą państwową,
lokalną. zatrudniamy nueszkań·
ców regio nu kieleckiego. posiada·
my własny kapitał polski,jcsteśmy
zainten:sowam poprawą jakości
wyrobów, utrzymamem swOJego
miejsca wśród producentów mi~·
sa 1 ~dhn, i te atuty ą bardzo
cenne dla zagtllmcznych kontra·
henlów. Myłl~, te uda nam si~
rozszerzyć rynki zbytu- mówi ko--misan.MadeJ.
Żywiec skupuJą na terente całej
Polsk1, me oaraniCZIJą SI~ wyłącz·
me do dostawców z v.·o,. kieleckie·
go, choć tu mają podp1sane umo--wy z rolmkami Ale dostawca, jak
to dostawca sprzeda temu, który
zapłaci v.i~cej. niemozna na mm
do konca polegaC. Nierzadko
oplaca s i~ kupi tyw1cc na drugim
końcu Polsk1, zapłacić tmnsport. a
1 tak wychodzi taniej nit zakupy
na miejSCU
Trzeba~dzlejeszc.zeezę:ściej
ruszał w Polsk~ bo od lipca lik wi-

duje się przyzakładową tuczarni~.
Nie opłaca się jej dalej utrzymy·
wał, bo jak obliczono wyhodowa·
newniej świn 1e są o kilka tysięcy
na kilogramie drotsze nit kupowane u rolników. Kłopot tylko z
tym co zrobić z tuczarni•!· Nie
oplac-.. się w nieJ uruchamiał tadneJ innej produk.qi, n<IJII:piej bylobyjąJprzedać,aleczyzna)d7ieSi9

kupiec?
Pn:yd:aloby s•~ bowiem Zakla·
dom Mi~snym trochę p1em~dzy.
Zarządca komisaryczny n1e chce
UJawnić sumy długów, ale 1 tak
wiłido mo. ze są one niemałe. Jed·
nak. Benurd Madej jCst dobreJ
myśli 1 1w1erdzi, te prztds•~·
biorstwo ma szan~ IStniema.
Opracowany na początku roku
plan naprawczy reahzowany jest z
telazną
konsekwencJą.
Roz·
szerzonojutsieć sprzedaty- uru·
chomiono dwa nowesklepy l kilka
punktów sprzedaty. PowstaJo 7
hurtowni, likwiduje s1ę: tuczami~,
sprzedaje zb~dny majątek trwaly.
Wszystko w myśl opracowanego
planu. Na razie nie stać zakładu na
poważne remonty i wymian~ cią·
gów technologicznych, zmniCJ·
szających energochłonn!Mt, ale
wykonuje ~ię drobne naprawy.
Przeprowadzono takte redukqę:
załogi , a w najbh!Slym czasie
poszczególne wydziały otnymają
pełną samodz1elnośt. Zoncni si~
forma płacy- zakład przeszedł na
dniówk~ i premie uznaniowe.
Uboju nie przeprowadza SI~ jut
codziennie, jak kiedyś, tylko co
drugi, trzeci dz.ien co znacznie
obniża koszty
O innych planach na przyszłość
komisarz mówić nie chciał, USYI·
nalizował tylko, że przewiduJe
zmniejszenie podaty
trzody
chlewnej i bydła, w związku z
czym ceny skupu pójdą w gór~.
Niestety ceny Sprzedaty wędlin 1
mięsa także.

ELŻłHETA

WIKLO

Rosną ceny skupu
bydła i trzody
hJ\stwoWll laspekQa Skupu
l Pruhr41'S(Wll Artykul6w lotnytli
Deleptura w Itielach pnysłała
nua coiJiodnłowy me:ldan~k o
iuztllloWllnlu Dę ttn produ.kt6w
rolnyełl.

W ubiealym tygodniu nie nastąpiły istotne zmiany w poełaty
tywca rzdnego. Podat trzody za.
pewnia jeszcze bietące potrzeby
rynku, ale w niektórych regionach
wykazuje jut tendencje spadko--we. Zakłady przemysłu kluczowe·
go przestały stosować ogranicze·
nia w skup1e trzody chlewnej.
Przedsiębiorstwo Przemysłu Mię·

snego w

Ktel~:ach od 2ł czerwca
podniosło cen~ skupu tywca wie·
przowego o 400 złotych za kilog·

ram W pozostalych sektomch cena n1c uległa z.mianJC i wynosiła
Qd 13,4 do 14 lp; zlot)·ch za kilo·
gram.
W dalszym ciągu hrakUJt bydła
rzdneao. SkupiOne Ilości zape~~r
ma.Ją potrzeby Zakladóv. M•~·
nych w KJe\carh t)·łko w 20 proc..
w Radomiu v. okolo polow1e. Sy·
tuacja ta zmusza zakłady przetwóra.e do zakupu \1ięs.a v.olo--v.cgo u r61ncgo rodzaju spółek.
Zakład)' M1~ne w K1elcach
pl11cą teru o SOO złotych 1a kdo-

bydła rzetnego wi~~j czyli
12,8tys. złotych. WWPRPwNis·
ku cen~ podniesiono o 600 zło
tych do 12 tys. złotych za kilogram. W sektorze prywatnym
w wo;. tamobrzeskim cena bydla
neźnego równiet wzrosła o 500
złotych za kilogram.

aram

Wciątjest duto prosiąt na tar·
cewiskach i rolnicy me mąją klo--potu z ich kupnem. W woj. kielec·
kim ceny kształtowały się od 350
do 600 tys. złotych za parę. Najta·
n•eJ motnaje było kupić w Jędrze·
JOwie -od 350 do 500 tys. zlotych
za rarę. NaJdroższe były w Lopusznic, Kazimierzy Wielkiej,
P1ńczow1e 1Nowym Korczynie od
450 do 600 tys. złotych.

Ceny w woj. rddomsk1m wynosiły od 400 do 600 tys. złotych za
parę. Najtaniej prosi~ta mot na by-

lo kupić w Białobrzegach i Przyty·
ku po 400 tys. złotych. Najdrożej
w Radom1u, Kozicnicach i Grójl.;u
od 550 do 600 tys. złot)·ch za parę.
1'\Jjdrot:.sze
prosi~ta
były
w ubieglym tygodntu w WOJ. tarnobrzeskim. Ządano za n1eod 400
tys.złotych w Klimontowiedo6SO
tys. w M~danie i 700 tys. złotych
w S:andom1erzu
(e..-)

O
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Na początku sezonu za kilogram płacono
w skupie po 6-7 tys. złotych. Teraz cena
dochodzi do 12,5 tys. złotych

Tmskawki coraz droższe
Przedslęblorst'!'o
Przemysiu
Chlodnku11o" Kielcaell zam1erza
skupiC w tym sczon1e S tys. ton
truskawek. Odbiór surowca rot·
poczęto9czerwca i wtedy placono
po 7 tys. złotych za kilogram Do
19 czerwca skup10no 1200 ton.
Konkurencja i me sprzyJaJąca po&oda spnwily, te cenę trzeba było
wciqt podwytszał, a truskawki
porazila szara pleśn. Obecnie
chiodma płaci JUŻ po 12 tys. zło
tych u kilogram odszypulkowanejtruskav.k•
Druaim powaznym odb10~
truskawek na rynku kielecklmjest
.,Pecromar" spółka z o.o. w Kieł·
cach. Skup rozpoczęl• ona 8
czerv.·ca 1 plac•la za truskawki po
6,5 t)·s. złotych. Plan stup u ustalono na4tys.ton,do 19czerwca ku·
p1ono niecale l tys. ton. Teraz
cen~ ustalono na li tys. złotych za
kilogram truskawek bez szypułek.

RSOP w Busku. na.Jiii"CZeśnlej
bo jut 2 czerwca

rozpacz~! a skup

Za kliogram truskav.ki placono
7,5 tys. złotych. Teraz duto wię
cej. Ale na planowane ISO ton ku·
piona ju1120
ZPOW " Ph\cz.ovrit. tnkte od
kilkunastu dni prowadzi skup. Początkowa cena 7.5 tys zlotych za
kilogram została podmes.iona do
II.S tys. złotych. Zamiena się tu
skupie 4 tys. ton. do 19 kup1ono
!.)tys.
RSOP w lbdomiu rozpoc7ęła
skup trusk:~wek 9 czerwca 1 płac11J
po 7.2 tys. zlotych. Obecnie w zalezności od usytuowania punktu
skupu cena wynosi od 12 do 12,2
tys. złotych za kiła&ram PłanuJC
się;.skupiC SOOton,aledo 19c7erv.ca skupiono ZJiedw1e SO ton
W rejome radomskim dz•al~ą
tille inne firmy, bywa te w jednej
miejscowości np. w Potworow•e

slo:up prow.adz18 rirm z całej Polski
m.m .. llonex" Góra Kalwatla,
Ryki, Skrzyń~ko podnos:z.ąc ełqgle
cen~ skupu. Warto dodoć, te
.,llortl.'x" rrzysueha skup rozpoCZ:jl7 czerwca plucąc po 6tys. zło--
tych Zll k1łoaram truskawek
Obecn1e płaci po li łys zlotych 1
na planowane4 tys.ton kur•l tylko
1,6tys. ton
W tym roku !ipodz~ewano SI~
me7lych zbiorów truskawek. Jednak ostatme deszcze sprawiły, że
plantac,e ZO\t.ały porażone .SUJl
plesmą B.trdro zmnn~JSZ)'Iy się
w•ęc dostawy tych owoców do
punktów skupu. znaczme Zwięk
szy! s1ę Jl(')p)'t
Informacje te ZO'.itały zebrane
przez m!.pektorów Deleaatury
K1tltck1tj Państwov.ej Inspekcji
Skupu i Przetv.'Ó~wa Anykułów
Rolnych

(t t!")

Minął rok od powstania Kieleckiego Związku
Gmin Ekologicznych. Próba oceny działalności
budzi wiele kontrowersji...

Ekozłudzenia
Prnd rokiem.~ illldat)'WJ Kombjł Rollłicł"q l Gospodarki Ż)'"łlllo.klo
lfej Woje.-6dzkteco S(Jrnlku Samo~wqo, po'ntał KieltckJ Z~uit
Gmin Ekolotlanych. W st.atucle zapisano m.In., że clónym ldtronkiua
dzla lanla ma był promocja tdn:t11ej tyuokl,jej upowsudanianie, organiZOWllnlt. zbytu .t)"1lllokł rolniitttm, którzy podej~ się ttj trudnej l prxoehlonntj produkcji.
Zap1sano ponadto, te

związek

~m1esł~ szkolen1em, pomoą fachową

w łc1slym wspóldzialanm
z instytucjami i organizacjami
specjalizującymi $i~ w doradztwie
aarotechnicznym, ekologii. Zna·
lazły si~ nawet pieniądze na ten
cel, małe bo małe, ale awarantują·
ce motliwość stanu. Związek za.
loty! sobie ponadto, te wzbopci
swój stan posiadania przez podj~
tie działalnośc:l aospodarezej.
Myślano o specjalistycznym skle·
pie, na początek jednym, z szansą
rozwoju placówek handlowych .
Wplanachzamierzel\ umieszczono takie projekt orpni2;owania
cietdy zdrowych produktów roi·
nych, takte pnetworzonych.
Akces do zwi~zku ZJłOSIIO ponad 20 gmin. Komisja Rolnictwa
Sejmiku Wojewódzkiego, z które·
ao budtetu przeznaczono w roku
ub.IOOmilionówzlotych nadzia·
laln!Mt kieleckiego zwi\lku, pr6-

Dowala occniC dwan<clcłe m1es1~·
cy po rozruchu. Szef zwi~tzku,
wójt gmmy Raków, niestety,
niewiele miał do pow1edzenia. Po--zaocenlJsytuaCJI rolnictwa w Pols·
ce i EWG. uwarunkowal\ wolnego
rynku i konkurencji towarów za.
chodnich. o głównych punktach
statutu - praktycznie - n1c. Jak
ktoś słuszn ie zauwatył, w ciągu
teao roku Związek Gmin Ekolo--gicznych nie sprzedał ani kilo&ra·
ma zdrowej tywności. To znaczy
rolnicy są. produkują tę tywność,
ale zostawieni sam1 sobie muszą
na własną ~k~ martwić si~ o zbyt
tego co wyprodukuj •. Nie powstal
tak1e sklep - maneme (konkurencja pruciet jest, sklepów
takich w Kielcach co nljmn1ej kil·
ka) ciel da, nawet w mikroskali. to
inwestycja nędu miliardów zlotych, których naturalnie me mL
W efekcie, w rocznym bilansłe
"ma", Kielecki Zwi.,zek Gmin

Ziemniaki

chorują!

Wostatnlthdniachpanująwarun·

tówodzialaniuW&Iębnymikontakto

k1 posadowe spnyjaJ~C wyst~powa·
niu chorób grzybowych ziemniaka: al·
ternariozy. dosuzepncj jako sucha

wym: ,.curutc Cu~- l ka, ,.curzatc M
12 WP"- 2 k&, ,.tauoo 500 SC"- 41
W czasie uuzymywąnia ~ię więk·

plamlsto:k\:IIŚclz~enlnlakaorazbruna·

szejWitgotnośei-cz~eopo~dydctt·
czu.słlnerosy.nast~pnezabiCJi n:de·
tyv.')'ton)"'o'Żpn:yuty~:iuprcpar.ltów

lnapt.tmisiOiitMcizlemniaka.Attcr·
nanozę motna zwalczyć opry5ku,ąc
ziemniaki prepafii!Cm ftbravo SOO SC"
wdawte21nalha.
Na płantaqa.;h Rii,Jbardzicj podat·
nych odmian zicmni.Uów takich J.tk
..alkaM• .•ba~, .,1101~.•bf}'ZIM .CJTlia-,
~d.lh.tft .•chda·, ,.kalin;a·••pola"", ..sokół.,,.!O..~ft.t:up.anft .•"'ilp·sewicrdulłO ")"Słępowułe pitrwszyda ełlja·
w6..- urazy lk~n~~iaka. W celu zabez.
picczcniapłantacj• pnedporl.tcniem
n.Uety prnprov.adLić opryski~~o~nic
J«<nym z nóWrpuj~cych prepar011ów o
cW.łaniu ukladoW)·m wtbwce na l h:t:
.,plben M"- 2 kl. ..pibcn rame• -S
kJ.,.ridOmll MZ-n WJ"'"-2k&..~
m1l plus45 WP"'- 4 t.&, .,.sandofan
nu.nco"'-2katub}Cdnymzprcpan.·
0

o działaniu kontlikiowym w tb~o.~e na
lha:~bravoSOOSC-2-JI,.brtM;In

{:U'-O,S...0,6ka,.champion'"-2-Jk&.
.,dith;me M 4S"'- 2-] kg. ,.Wth:mc 7S
WG" - 2-) k&. _p<:nncozcb BO WJ"'" 2-)kJ..mankul!fOKSOWP""-3-J.SkJ,
.miCdzianSO'"-Ska,.nuedzi:anSOO
SC"-4-SI,,.ncmisporiOWI'"-2-J
k.&,.,potyram combi"- I,S-1,1 kc.
Wczasicwll&otnej i chłodneJ poaody Zllbie&i preparatami konta~to~~oymJ
naletypowtafl&. co 7-IOdni, ~lOSUj :te
rołacjyprcparatów

Wyt:s.u dawki prcpara1ów

stoso-

wlł:narotlinydobrzc wyrośn1~1C. Ole·

rcs karencJI dla preparat611· ~bfct~an
60'",,.champ1on".•micdzianSO"" •• mlc-

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

Ekolo~n~h odnotował kon·
kurs ochrony środov.lska wiród
uczniÓw szkół rolmct)·ch (koszt
20 m1honów plus pomoc ponscr
rówdzi~ki którym dwaj zwyci~zcy
qu1zu wyjad4 za gram~). podl;a·
czyi s~ do specjahsaycznych
szkoleń organizowanych przez
WODR. współdziała w akcji poz.
nawan1a przyrody przez uczniów
szkól podstawowych
Niejtsttoduto,chociatupowszechnianie świadomości ekoloaiczneJ. glówn1e wśród mło
dziety, to ceł arcyważny, To b~·
dzic procentować w przyszłości.
Teratniejszośt w produkcji zd rowej tywności, która wlaśnie walo--rami ekolocicznymi mote konku·
rować na rynku z produktami importowanymi. znaletć ewentual·
ne rynki zbytu poza aranicami
kraju, niestety w ZGE, skrzypi.
ljeszcze}ednow kwestii roc::znego
bilansu. Na wspomniany konkurs
wydano 20 milionów złotych, na
"badania naukowe" S milionów
złotych, na utrzymanie b1ura
zwi~ku- 106 milionów- poinfor·
mował pnewodmc.zącr. Odbyto
tet pa~ podr6ty zagranicznych.
("l)

dzian.SOOSC"wynosi7dni.dlaprcpa·
r.ttu .bravo 500'" 21 dni, dla pozosra.
l~hpreparatOw 14dni.
Wprzypadkuwystąplcmanaptan·

1atj1 w dubm nasilcn1u !Jrw stonki
Z1emmaaan~ możno~ W)·konK zab•cs
przyutyciu micszamnyJednetoznast~pUJliCych prcparat6w !.lonkobój·
cz.ych: Mb.mrol SOWI"" ,,.dec1s2.S EC",
,.r:uuc lO ~C". ,.k.uatc0.2S EC", .su·
mi-alpha OSO EC'". ~lrebon 30 EC" z
Jttlnymzprep.1rat6wgrzybobójaych:
~bfll\10- SOO SC". ~dithant M-4$"',
_micdl.i.<m SO"', .ndom1t ML 12 Wf>"',
"~:~ndofilllnnmco•.M,c~zaninyl!fCPa·
ro~t6~~o ftbancol" + ftmicdzi.an~ •• ban·
col-+ wUndofan manco~ • .,dccis'" +
..br.lvoM •• fastiłC-+.bravo",.kar.ue-+

.bravo". _l.arate" + ridom11· naJety
~por;ądU hczpoi.redmo przed wykonaniem zabiqu Nav.ot.y dolistne
motna m1c..Zk z prcpmlcm a;rzybobójCZ)·m lub S'lonkobójczym. nic·
v...tazanc: .1'1=~1 na1om1:t!.1 lątRnic nlv.ozuzmiesz.anlnlłiYChpn:paratów

Wojc....udul Stacja K>nrulattll)"
i Ochr•nyRo~li• "Kidcach
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Na wakacje i na weekend Wyjaśniamy
Wczasy nad mol7.em, w
górach, w m anych kurortach na Mazu rach, a takie
zagraniczne 5:4 dla przcci ętnie 7.arabi tti ąccgo Polaka
zbyt dużym wydatkiem .
Znacznie ł ani ej można spędzi ć urlop w rnicj st owoś-

ciach poloi.onych niezbyt
tblcko od miejsca zamiesz·
kania - w ośrodk2ch dysponuj ących domkami kempingowymi, a czc:sto poło żon ymi w lesie, nad wo d ą.
J est takich placó"'ck w " 'oj.
radomskim
kilkan aś ci e.

nm
Z widokiem na zamek
Pny płe".~ z a ferech stawów Miejsko-GmJ nneco Ośrod ka
S portu l Rekrucji spychacze wyrótmuj' lenn. Wp rrvtkl pnewoą

piasek. który fOlS)'JIY"'ffiRY jest na
nadbrzdu. Po•·st~e pla:la. Urqd
Mbsta prukazal na jej a rądzenle
oru budowę pomosc6w 100 mili zł.

Odwiedziliśmy

je, aby poinformować czyteln ików o
cenach
zakwaterowania,
wy-ty..icnia, walorach rekreac)j nych i turystyanych. Dziś piszemy jak i za
ile mo:ina wypocząć w li.Q',
Kozicnicach i Toporni.

Na ponad 3 ha powierzchni ił·
tcckiego ośrodka jest 9 domków
campingowych- doba kosztuje tu
50 tys . zł od 16tka,jeśli l:toś za trzy.
muje si~ dlutej, cena motc b)'Ć

obnit ona nawet do 30 tys. Wypotyczcme kajaka bąclt roweru

pole namiotowe na 120 nl tejsc.
w sposób gwarantuwypoczywającym
spokóJ
- każdy sektor pola odgrodzony
jest 2ywopłolem. Motna ustawić
namiot i... nic w i edzieć o świec ie.
Kozlenkk.i OSiK prowad:d Sloł ówkę na 250 miejsc. Wy~wl e nie
dz:łenn e kos:d ~ e 70 tys. :d. Natomiast u nocleg • domku płaci się
po 50 tys. od osoby. Cena pokoju
w pensjonade (z: łazie nki!) wynosi
2 10 tys. Ze śniadanie m - lJO.
Ośrodekzadbał o dobre warunki do kąpieli, wypoczynku nad wodą : wykonano remont pomostów,
oczyszczonojeztoro,znad brzegu

wcuśait'j z:łoi;yt ołtrl"b dcun l e 11·e
ll'laklwym lęren oll o- ze qlędu
na miejsce liJkOn)'ll'anla pt)'Witnej
praktyki - oddziale Z.US. W OŚ·
wiadczeniu tym zobowiązują s19
do przestrzegania przepisów rozporządzcma, a w szcze&ólnośc i
dotyczących prowadzenia wyma-

W Ośrodku S portu l Rekreacji
w Toporni, nie opodal Prz:ysuchy,
sezon w pełni. W soboty l niedziele
n~wlę cej l u wy~"cych, a l e
1 w dni powszed nie ch ę tnie bywa
nad wodą mlodziei.
Woda jest wyją l kowo czysta
i po raz pierwszy od lat pojaw1 ły
si~ w niej raki. Nic stanowią one
jednak zagro2enia d la kąp • ących
si ę:, podobniejak .Krokodyl". To
nazwa spółki, która jut trze(:i sezon gospod1ruje nad zalewem.
Wst~p do ośrodkajest bezpłatny,
opiaty pobie'rane są jedyme za
korzystanie z rowerów wodnych
i kajaków (20 tys. za 1odzin~). Na
razłe do dyspozycjijest 6 rowerów
i 6 k~k6w. W lipcu tch lkzba zostanie podwojona. T rzy pawilony
pstronomlane i SIOłówka oferują przyjctdtajJicym tu na krótszy

stwierdzające przewidywaną dat~
porodu lub poród. Musą Jedn ak

usuni~ IO stare krzaki i drzewa.
Wypo2ycza ł nta dyspo nuje spn:~·
tem wod nym, ma ł e dzieci moaą
korzystać z brodzika.
Jest stansa, te oś rodek ~dzie
powi ~kszon y.- Chcemy dOłączyć
teren y po bazie ,.Las" i ,.geesie"
-m6wi l lenrykZmltrewla.dyrektor OS•R.- N i egdyś były one wykorzystywanerekreacyjnie.
Dyrektor Zm•trowicz nie narzeka n.a frekwe n cj~. Kaidego roku Jest ona znakomita. Dodatko'*1 atrakcją ośrodka jest beZpieczeństwo. Dzi eń i nocspokoju wypoczyw!ijących pilnuje cztere<:h
ochromany.
(iEm)

gancJ dokumentóiCJi W)'d:lwanych
orzeczeń 1 udostę:pn1ama jej leka·
rzom kontroli nad orzecznictwem
lekarskim
Pncolł·n lk,l.;t6 r,- nletgodzl się
z odmo"'lil wydania orzeczenia lekarsklec;o mole- w dniu odmowy
lub następnym - W)·st- pi ł do kle·
rownikl z:akladu oplt>kl r.d ro ll·otn ł'j
z •"nlosklem o pono11·ne badlnie
stanu zdro,_·ia. Kierownik tego zakładu (w raz1e potrzeby ze specjalistami} dokona tego badania
w c i ;u~u J dm od terminu zgłosze
nia
Kontro!~ nad praw•dlowościq
wydawania orzeczen lakarskkh
ma prawo prowadzić kierowmk
zakładu opieki zdrowotnej, WOJewódzki lekarz kontroll nad
orzeczn•ctwem kkarskim oraz lekarze kontroli orzecznictwa czasowej ntezdolności do pracy oddlllllów ZUS.
Mo2na mieć nadz•eJ~. te wydanie lego rozporządzenia ulalwi
korzystame ze zwoln1eil lekarskich, wydawanie opinii lekarSkiCh Qr.lZ klerowa me na ren l~ lub
świadczenie rehabilitacyJne
(cu&)

Odpowiadamy na pytania
Opłata

za gaz

Plaąe z:a pz. milSialem jesza.e
poczto"_. C&)' Zakład
Gazownia}" w Kielcach, wzorem
laklad u Eriu&etycme&o. nle powl·
lloien ponosłł kosztów prusylkl!
Dokonywa nie opłat w Zakladrle
Gazo11111oic:z:ym stanie słę ud~ili we
dla odbiorców cam - pisze &.nl.ł•w J. z .Z.gnaft.ska.
Wyjaśniamy, 2e Zakład Gazowniczy w Kielcach zawarł

ulk:lć opłatę

bowym - 200 tys. zł. Jak poinformowali nas właściciele obietlu,
w lipcu otwany zosta n1e parking
stndony, ~dric motna tetjeti dłutszy pobyt medrogie wyty- dzić na koniach oraz brycz.k.ą
wienie. Nocleg w domku 3-osozaprz~toną w kucyki.
(ma4)
bo wy m kosztuje lJO tys., w S-osoFot. J. Madejski
~~-~-~-----------~

Krokodyl w Toporni

wykonujący prywatną praktyk~.

kurczakizrotna.kiełbaski.

Wygodnie
i pod ochroną
Urządzo no je

Do nieda1ma pteje nl lf'f~r) się
wpr)"''l.ln ymukladzie lub cablnede słu .ihy zd rollia nie mó&l skonystał ze n·olnle nia ltkarsldego,
sklerolł-.nb. na ren tę, b11d.i w innych celach na ko misję l ekan:kJ~.
Ten stan, o czym mformowalił
my, zmiemlo rozporządzenie m•nistra zdrowia i opieki społecznej
z2l kwietnia br. w sprawie orzekania o czasowej niezdolnośc i do
pracy. Otrzymaliśmy klika sygnałów od lekarzy i pacjentów, którzy
prosili o wyj:dnicme niektórych
kwestii.
Ot6t, zgodme ze wspommanym rozponądzeniem, lekarze
mou wydawał orzeczenia lekarsk.ie (w tym taili o czasowej
niczdolności do
pracy) oraz

Kozienice

jący

Prywatnie po L-4

wodnego kosztuje tu ponoć najtaniej w wojewódzlwie-lO tys. z! za
godzinę . W jednym z dwóch gastronomicznych punktów, serwowana jest smatona ryba, fryty,
- Od roku mamy amfiteatr mówi szef ołrodka. Zenon Fura.
-Tut~ odbywaj' s i~ rótnc imprezy. Staramy s i~ organizować przyn~nmiej dwie w miesiącu . Najblitsz.a to ,.wianki"-llczerwca.
Cał y terenjest odpowiednio zabcz peeczony. Przy pierwszym stawie, gdzie zorganizowano kąp•e
lisko, czuwa 3 ra towników l pielęgniarka. Jeszcze w tym roku rozpocznie s i~ stawianie budynku administracyjnego, gdzie znajdą si~
td: miejsca hotelowe.
(mad)
Fot. J. Madejski

TutejSl}' Ośrodek Sportu l Rekrncjljest n~wlęltsQ wwojew6dztllie l - bidy to cla)'h przyzna
- najladnlejgy. 12 hektarów w lesie, tui, tut u lew. Czul! wod(, czul!
u pach pusuzy. Nic dzllllłtiO, 1e
do Kozienk pn:,yj eidł:IU" wypotty..t ludzie z odlq lycb kra ńców
Polsltl. Nawe t z Krakowa l Ś l,ska.
Główną klientel~ stanowią jednak mieszkańcy Warszawy i radomianie. W koziemckim OSiR
oczekuje na nich 80 miejsc w pensjonacie (pokoje dwuosobowe,
w tym polowa z łazienkami) oraz
280 miejsc w domkach campingowych dwu-, trzy- i czteroosobowych. Z domków motna korzyst.: od mąja d o wrześni a. Jest
w nich wprawdzie tylkozimna woda, ale2aden kłopot przeJłć do pobliskich pawilonów sanJtarnych,
gdzie motna wziąć 10rący tusz
albo posiedzieć w saunie. Pawilony przeszły niedawno kapitalny
remont, prezentUJą sł~ wspaniale.
Na terenie ośrodka Zn3JduJe się:

•

umowy z PKO BP l Bankiem
Spółdzielczym, na mocy których
klienci zakładu dokonujący
opiat za gaz w tych bankach nie
ponoszą dodatkowych kosztów.
Umowy taklej nie zawarto
z. pocztą, która- zgodnie z przepisami - od tych opiat pobłera
naletne kwoty, Dokonując opiat
w PKO BP, SS lub w Zaktadz.le
Gazowniczym nie będzie Pan
ponostt dodatkowych kosztów

Prosto z ulicy

Każdemu dolozyć!
Z głośnika, no wszystkich dlltgoiciachfol słychać pogróżki w rodzaju : .uC'Il'kniaz pn.ttl VAT oulf!mkupionym unos-(po-łliprtlbf
dziedroższe), p. Marlcltwicz, ten od
wolnl'go rodio i tl'il'WiVi. strony piratów (jakoby) prawem, prokurotorem JzomknifC{l'm nodoJmków, mlnml'r Rokito - pn:edwnil', on jui
zbil'ro Jlosy ll)'borrów.
Skorbowr;y domogają sir swobodnl'go drut rp u do naszych mieszkań w trioch m~-·izyJnych (no ladnil', tl'gO)Uzcze nie byto), p. prl'zydl'nt spełnia obitlniC'( i punr::a ludziinlefl'SU w skarpetkach, mlnisll'r
Osloryński mo w rrkawll' supertaJną broń pn.«iwko kretynom. kt6rzy
pon+'Oiq sir z/ opał no .. vodt "l podnlosquny(aroma)qpodnil'Śt!Rr

cel). Natomiast rym/, którzy pomylili sir przy Pff ZJJjmq sir un:ft/)1
skorbov.·l', mojq no to dok lotin/t
plrćlot. Poli(fo Jeye dl'monstrontOw
l SlfTJJzy .. oaJ:Iem • l l punktów,
oczywiidl' kornych.
ty)rmyM·irc:sobil'jokiiPonoBogo za piert'm słysząc ciągle tl' soml'
orguml'nty:komuzobroł, ttby
Innemu dać.
Pomysl: co zrobił /jak, trby
by / o wircej, jokoiM·Iodrynie
przychodzi do głowy. A przedd i~
by było wiruJ II)'Storayło zamiast
PIT podnieść wysokoit zaliczki no
poczet podatku z 10 proc. np. na 11
proc. Podatl'k od towarów l usł ug

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

WC"OI~ nie musi być od początku Mywlmlowofl)' 110 11 proc. (każtlo pomyłko brdztl' słono kos:to.,.·oi). o
tylko. no (dobry)poczqtt'k np. no 5
lub ?proc. 2ebysirlmlzi~oswotli, a
gdy sir pomylą - ni~ padli. mogli
nadrobił 1 otltloł.
Pon Morklt!M'icz zamiast zamykać l ltpca noltlf' SIO(Il' rodtow~. ptr
•·iniC'n Ich M"loiciritlom dać propolY~ir nie tło odnuunia: za koitly
mfeslqc nodoM·ania 110 /~o - ty/t!,
za llrrn(J( - ryl~. Platlc11' - to
tłobr:e, nil'- to prokurator. Al~do
pl~ro wt~tly. Czy butlici poils,..,.·a
mo zn tluio pit!ntftlzy?
Bagslk z Gqsforowskim chcą
zwrócić 7() mln tlolurOw. No to w
aym problem l Mlnlstt!r OstUryński
tłomuga Jir rranqo Sttro.,.•ania
rynkll'm, IZII. c~noml. Po l apach
takląo minls1ro, rynek mo był wofny ot/ Oslaryńskll'go, konkurtllcy}"Y· Jdfljokliltlloto •ywinduje et' fi)'
-to musi CZI'kołnn mnqo. kt6ry od
nlt'go to kup/. Polioo no polt!Cl'nie
mln. Mllczonowsklt'go doraźnie karola dl'mOnslrOIIt6w zamiast organizarorówzntlymy. czyli spalotMio
miecz śll'py, o nil' rrkr. ktOro nim
po.,.'Odowalo.
Jak :: rym wszystkim tył. }ok to
ogornqć rozuml'm i no kogo postowić w wyóoroch krzyżyk?
No wszystkich?
WJESLA W BARANsKI
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moje melodie znalazły miejsce w sercach ludzi, ro wiem,

moje zadanie i nie żylem nadaremnie"

Nieśmiertelna
12.J6wber-

liństimnpllalułw.t'tanbnk.lprzcsla

Poode}łaullllleradowladzyopuś·

łobiłserceRobeftaStolz:a.Jccopicłni•

et! Niemcy, wttórychprzetywał .,zloty"

melodttąjednakntcinuettelne-nadal

ok.rc:r: w swojej tw6ra.o:ki, a po antUji
Austrii zrulazf s~ dobrowoiii)C n<~ emiJI'KiiweFr.nqi,apotemwUSA PopowroaedoAustmwroku J946,am.al
wtedyjut 661at, nadal komponował•
nierouu.wal ~~z batut4. <~Ie dop•ero w
91 rotu sweao tyaa udebiuiOWilł na u·
prOSUnie lletbcrt.l Kara.Janaw wiedeń·
SkiCJStaatsoperd)'f)'JUjstestuuJSO-.."Sko\
..ZCms14nictopc:ru".
. Kobiety i m1łoSt -wyznał raz Ro·
ben Stolz-~nąj~tmejayml naho'lecie.. One utrzymywały mn.e rnlodo i
:r.drowo,aleomalrwlrunie:r.ruJnowaly·

neJOZ na,jw~knych tompozylor()w te·
JOitUiea..27czerwa,wpiąteki97Sro
ku,wpołudnie,oJOdume

tn4- i jat dlwntej sprawyj4 mtllonom
ludunaJwJec.era~.
RobenStolzurodlllsi~2S rierpma
1880 roku w Gruu. M•lośt: do muzyki
w dosłownym znaczc:n•u tqo slo-

miał

wa,wektWLOjcitcbyłdyrektoremmu·

zycznym teatru w Gru:u, kompozytorem i ktcrowmlm:m konserwatorium.
Math uś pianistą kona:no~ W
domu Stolzów- Robert był n~młoci
nym :r. d~nnałtiołp dz1tci. tył i wy.
chowywił s~ w m~dzynarodowym
Jwiecie muzyki od loh•nru Brahms- i
BruckneraUpoGtuscppe Vcrdieao, od
kr()Jawalc.aJohannaSttauwdoRobertallumperdincka.
Wielelalpć.tniejtiedyRobenStol:r.

był

Artysta w rozjazdach
W Klubie Civłtas Christia'na
(dawniej .,PAX.) w Kielcach
prace plastyczne prezentuje
prawie czterdzieścioro bardzomtodychautorow. Togrupa uczniOWz pierwszych klas l
LO lm. Komisji Edukacji Narodowej w Końskich chwali się
swymi umiejętn0$Ciami.
lnicjatorem tej ekspozycji
był ich nauczyciel, Tadeusz
Czarnecki, artysta plastyk z
Radoszyc, który pokazuje takte swe dzieła. Młodzi autorzy
malują ł rysują podobnie jak
Ich równieśnlcy, ale praca
pod okJem doświadczonego
artysty pozwoliła im rozbudzić
w sobie wraż.llwoSć na kolor,
linię, kształt co Ich prace do-

Są pośród nich obdarzeni
prawdziwym talentem, ju:t.
sporo rozumiejący z tego,
czym jest sztuka.

Tadeusz Czarnecki przyjena kielecki wernisat
niemal prosto z RFN, gdzie
uczestniczył w otwarciu swojej kolejnej wystawy.
chał

Przed kilkoma mie siącami
Instytut Potskl w Upsku eksponowal obrazy l rysunki artysty z Radoszyc, teraz ta wystawa powędrowała do Torgau, a za zachodnią granicą
pozostanie prawdopodobnie
do końca roku, bowiem czekają na nią jeszcze trzy niemieckie galerie.
(da n)

kumentują

bymnlttaktt.&dYbrpewną:odmanie
prub.ealamldrOSJU.pnwdtJWli". Miał

wtedy64 U.ta, tu:dy

poz.nał

w

Parytu,

~ątnaemiJI'ac;ii,SWOJ40Statn--.plą!4
to~

- Yvonnc Louise Ul·

ju.t od dawn• kompozytorem
(pttrwny swój utwór stornponowal w
wicku71at)idyrnentem powteduał:
.Bo&owiemuzyki na kamuli mnie w6w·

jej pomocy wytffiiJfOini do USA,
s~uł w Amc:rrec a potem w AuSłi'u

czasjakochłopcałłodycunu".

dni~hweitwón:zctyeie.

W llł99roku powstałjeso p.erwszy
wodewil- łpiewogra ,.Studentennul·
te•. l odt"' Vl'flel ua~ły ~ ..sypat•
melodie i nt.siery Roberta Stolu.
Brakloby miejsa na idl wylicunie.Jed·

i najleps14

rich.~.Einzi•(leclyna) . Todz~t•

t"''

Doostatnqolehnienl:&p.EintJbyla
pr:r.y nim w npłlalnym pokOJu. w któ·
rym, naJC:ityatnie,dmtawl()nodruJ)c
. ló!to. Czu'Qia p~ Robertle Stołzu

ne:r.nłJp~tejszychznith :.Dwaserca

dneń1noc..
Mm10 pop~4(:CJO

w l')'lmie na tr:r.y

:r.drowllwskutekpodwójneeoup3len~:~o

,.Na stepie
kwit~ ost~tnie rótc" fX1 .Brunetki,
blondynki..."- tournem mu:r.yane
wyznanie, które talde lprawdzalo s~ w
tyclutqowielk.ieJokompozy!Otll.
CZWittt",

SI~

stanu

Nie:byiMI)'IkowłttleilłkiahiiiPN1-

płuc., Robert Stoł:r. nte rozsuwa! się z
m!U)'k4. Sluchal iCJ lodtJnamt w szp•·
ta!nym lótku 2. maleJO Wetoweso mapetofonu.
Poorzecz.cniulebru,ltserceRobo-

tortra. Za,ewae, w ,ewaym 5euJ.t Wle-

ttaStolupr:r.estanlebit:lłlbmomentl

11: w apttalu jest k.sqdt,

kibylicto411d!eq,~alt•~

ołwiadaeniu,

illHywGnza.b)'l po4WJ:&łę4em I1Ukba
l u!YJI}'CUI)'III obywattln. Ślrillta, jak
lllkt laar. Zdobycie łwiatowqo znacz.

p.EinziwbardzooeJ~nrsposóbzapy

Wa Roberta Stolu a.y nie :r.echc.alby
aby przyszedł ~t. który modlić s~

nic,Jakieosi~łwostatnichdz;ies~

~tieoszybtipowrótdozdrowia.Ro

doleciach swc10 tyciajest fenomenem,
którynie ma pre<:edensu. Komponował
walceipolti,cherlestonyl ranp,bluesy
l beat. W dorobbl 1wym upisa/60opcrctek, 100 melodii filmowych OJaz2000
pieśni i piOienet, w tym 200pn.ebojów.
JegoprzebojeJpiewah: Marlena Diet-

IV)Ipelnilem

muzyka

ridl, Maurice Chevaher, Jean Gabtn,
De3nna Dvrtnn, f'red Astaire. ł'elula
Cbrk. Richard T1ubcr. NkoLtl Geda
onz J~n Kiepura 1 Mar1~ EJ&enh.

Mljalłbt,kicdyśwl~tpotcsnaiJ«<·

że

ROBERT SIOLZ

ben Stolz wyraził~. ale powiedzbl
tct.tebęd:r.ietoupewncostatnltra

manaenie. Glołno wraz. :r. ksi~zem
odmówił .()jac n.asz•,a po namaszczc·
niu olejami ~wi;lymi, kiedy ~d:r. od·
s:r.edl, zapytał Einzi: .,Masz tnxhf' mutrki"?hniEinzi~<~PICI'WSZ41epsl4

t.aśmt;. k.tó~

m!al a pod ~tą' poply~ła
ulubiona melodd RoliCna StolU- .Pię
knłJC:SICiL.•

Na •ldt 1 łmierd "Mtalaitp krtb
witM6skkp walea· hriat wstn)'lul M·
Web. Na ww:rslkkk cmxhKh te1trłw
Y.1e4nił po•itwaly CDnlt Rap. AUSIN
.tqnala niczym 01:13JU n:~,~J(:nl:&lnicj
RCIO m1stru tak ZWlln~j .lck.k!CJ mu·
7J• Do Wicdn11 napłyn~y tclqramy
kondolenennc:r.wszystk•th kontynen·
IÓWI zat.!tkbwłw1ata. Brłf~r()dntdl
kondolencje :r. BiaiCJO Domu od prcz.y·
dentli USA Get11lda Forda 1ówcz~neeo.
mmv;tra spraw :r.ąranic:znych USA
llenry Kisstnr;cra.. od k.orono~nych
&~ów llolandn, lkl&i1. prem~erów n<~·
dów,ludu pohtr'-•.so~podarki, tu huf)'
isztukiornodZW)klyehłmu:ntln•kOw

- wieibitiCh muzyki Roben1 Stoln.
W uroczystoleiach blobnych u~
tnlt'Z)'I dłU&Oittm przyJKlei Roberata
Stolu, wtedeńsk.tkardynlll dr FranzKonis. K1edy poblor;osl~w1ł vnarlqo, rot.·
brzmlala.,.AveMaria",ttóf1napro:łbf:i

ku ndołci Arturo Toswun1tr;o Robert
Stolz ~komponował w 1926 roku.
N•centralnymemc:nranuWrtdnlł.

w honorowym ~tobie w alet wlutonych . .tesnałfeo1JS~eludnntety1koz
Austrila-...iródnicłln;vbhbiprtY.Ja<:lt

lc. z.,odniC 2. ..-o~, ;aq W)'fUił JtmZe
utyaa,orkiC$1radętaodesrnlanadot·

watl4mOJiłlłJt"JOUiubtonąwtedeńsą

mclodi~ .Erst wann 's aus wird SC:!n".
(Ooptero tiedy WSZ)'Stto stę skończy),
a chór Fischera ze Stullpnu, któreao
i!ncwu Robert Stolz. siuthal Jeszat na
21 dm pr:r.cd swo~imicrcią w Stuttprde,odSp.er.~I.,.Aufdcrlleidcbluhndic

lct2.1en Rosen" (Na stepie kV>·u~ ostatnicrótc).Wir0dsctetwieńo6wiwi4ZI·
netk.wtatówbylbuk~etodp. EinZitjeJ

córk1 Larisy z9S czerwonych rót, ulu·
bronych kwiatów Roberta Stol:r.a. k.tóre-

·-

mudopelnych9Siluubmklodwamu:~-

NI płyc1C nq.robkOW(J p. En1J StOiz
tekst ~tter dcw1zą tyao~
a urazem moltern jej
obecnej tyaowcj misji: .)delt moje
melod1e znmluly m1ejsce w sercach lu·
dzi.to Wiem, te wypclmłcm mOJezadanieinie.tylemnadarcmnic"
um1dciła

Robcft<~ Stołu,

KAROLSili:UG

®TOYOTA
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REKLAMĄ

ST R ONA 9

ARGO-AGD

-«ARDO!~~~
l ·
+ ZAMRAZARKI

HURTOWNIA-SKLEP
KI ELCE, ul. ŻRÓDLO W A 17A
teł.

45o-26

+ TRANSPORT GRATIS + SPRZEDAŻ RATALNA +REALIZUJEMY ZAMÓWIENIA TELEFONICZNE

MEBLE CZESKIE ~
IO.."';~lS~~~;ss. tel. ss9-71

BETON ATESTOWANY
ZAPRAWY CEMENTOWE
BLOCZKI BETONOWE
Produkcja l

sprzedaż

po konkurencyjnych cenach

z możliwością transpor1u

.

POLECAMY PAPIER PAKOWY
SKlEP ZCENAMI HURTOWYMI NA TERENIE PRZEDSIĘBIORS1WA
Zapraszamy.

Kielce, ul. Rolna 8, lei. 417-55

Przedsifbiorstwo Budowlano-Produkcyjne

Góm• 25, t•L 418-38, 455-81

nspc/&(PETJ,culuer,kł~.tyl.plwo,drdb/Udłll),konsetwy
mięsne, olelelwlelelnn)'chtn)'kułów~h

--

Kuchnie w dowolnych układach.
Prowadzimy sprzedaż ratalną.

~ spółkazo.o.

Centrala Rybna w Kielcach
polee.twt!rl~cWIICI'tnltl)4koryłJflpnetwoty')'btre.llfkt!

~OPELDEALER-EVCOOP
~

SPRZEDAŻ SERVICE

ORYGINALNE CZĘŚCI l Al(CESORlA

CORSA
ASTRA

Wykonawstwo robót budowlanych, wyj1!4tkOWO szybko l solidnie,

stany zerowe budynków i fundamenty.

JESZCZE PRZED VAT
KlEtCE, uL Pomot$0 53,

ttłl./fax

445-64

PHT "SUPON"
t eł.

sklep
meblowy

Kielce, pl. Partyzantów 17
431}..18 do 29, tcl./fax 469-55, tlx ói-JJ-15

Impregnacje ognioochronne
drewna i tkanin.

Oow6:r. do kltenta - gratis
Kielce, teł. 520-40.

e łwlet kuchni FORTE- rnebłe z kOłnfl'ekaowym wypouillfHm
wg zamOwłenłllld*'tW

ea.awy P'*oiowe• ~· ~• •YJM•Inle
• meb6e k~ e ~wurM• • totllłe • lloły • stonki rtv • zest.wy

wypoc:zrnk-,...

e komplekaowe wypoMienłe bkr
r[ ARDO - pr•=~~-::::

um6wlenlłi

• · - • agd firmy

Sprzedat na raty. Bezpłatny Iransport na terenie miasta.
Kieke, •'· Leanicka 28. lei. 482 - 96,
CZJitGJ pn.- pł. 10- 18, solt. 10- 15.

BANK SPÓLDZIELCZY WSOLGJ-ZDROJU,
te ł.

(0-496) 47-60

FILIA WKIUCAOI, ul. Staszica l, l piętro
FILIA WBUSKu-ZDROJU, ul. Partyzaułów 33

l Ty mozesz stać się pos iadaczem wyrótnlonego
Złotym Medalem MTP'93 oraz Srebrnym A•em"93

TELEWIZORA NOWEJ GENERACJI
21,25 lub 28 cali

P•mlttaj UNIMOR To :
,., gwarantowana wysoka jakość
rJr podzespoły renomowanych firm światowych
er kineskop PHIUPS FST Black Line invar technology
.,. sterowanie Siemens· a Siesta

odbiór telewizji kablowej bez dodatkowego konwertera
Teletext, Stereo, Dwa Dźwięki , Super-VHS
fabryczny serwis

DWA LATA GWARANCJI l
teł. {0-66)
S kład

GZE "'UNIMOR*, IO-a22 Gdaftslf, ui.RJelnkka5415S
310311, rax {0-51) 315024, tlJt. 0512855. lfom.lfu {48) 3ł12025a

reklan1 : ,.Exbud 13" BIUro Rek.lan1 .Słowa Lud u",tel. 448- 58, Kielce, ul. Taf'IOwa 18.

zrzeszony w Gospodarczym Banku Poludniowo-Zachodnim we Wrocł awiu proponuje usługi finansowe dla PT KLIENTOW
w tym najkorzystniejsze warunki lokowania oszczędności objętych gwarancjami skarbu państwa:
~ wkłady terminowe:
- 3-miesięczne 35 proc.
- 6-miesięczne 41 proc.
- 12-miesięczne 51 proc.
- 24-miesięczne 53 proc.
~wkłady płatne na każde żądanie 12 proc.
~ prowadzimy rachunki bieżące firm nie
pobierając prowizji od wpłat i wypłat.
Nasze Biuro Kredytów w Kielcach, ul.
Staszica 1, ł piętro
oferuje zakupy towarów i usług również
nietypowych w systemie atrakcyjnej sprzedaży ratalnej, z oprocentowaniem 2,4 proc.
miesięcznie.

Nie masz golówki- kupuj na raty/
Zapraszamy PT Klientów z ouezędnościami
i po kredyty wgodz_ 9 - 17.
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych O&loszeń .

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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Gmina szuka pracy
Zgodnie z ogłoRonym. ~
mottu
•ntidotum ,.. 3-rnlłonowN betrobodtl bfd.lll mJn. roboty publiczne. w woł. kWecklm tli c:zt6t
n~ progr~~mem

prKy l połłtykl apoł«:znej,

. . .-vch-~ progl"llrnu~ralł

mw.na. ~ o tym konkretne

lnw.tycłe ~...

g l w BWinKh l "-kowłe. budoWIIazkoływ~lałeć

~k::zN. BtarKhowlcKh.

w-...,..-

do ministerstwa o dodatkowe. 19
miliardów złołych na ten cel.
O proaram robót zadbały wła
dzemiast i amin. Wl•61tłd! ~
to m.in. remonty dt6a. w Sielpl dla
30 016b przewidziano czyszcze.nie dna zalewu. Słaradtewk:e z:a·
tJUdni4 bezrobotnych przy tclefon.iz.acj~ w Brodadl Dkdddll Wił·
dl.ocb będ4 układać sazociu.
Kiedy Ulle:Jdlł piu~- a po-

'Wlu1 - n:foacnre

ltłut1 Prac)'

w Slaradlowltadl l lo61kkła aokole ~ otób, tt6re

łnld.Jdlł

miesięcy będ4 miały

pubłlcznych-...snlonych)oot

przez. kilka

obecniei 1

pracę za- lirednio- 2 miUony zło
tych oa ~kę. Pierwszeństwo będ4
mieli ci, którym stoliczyły lif.jut
zuiłti Niestety, z 4700 takich
016b, ł111to co czwuta . .fe u te
lkzy<.
Podobne byteria zatsudnienil
przy robotach publicznych przy·
pozostałe rejonowe biut1 ptacy. Uct.be miejsc otrdliJ4 limity

ns oe6b.

- Na dodatłowe zatsudnienie
bezrobomych li~ miesU.Iflcy
gmin w rejonic Swcbowk l Koó~c~~~n~yw~

jewództwie wskatni.k bezrobocia
- mówi E... MWan, kierownik
Wojew6dz.tiCJO 8iut1 Prllcy
w Kielcach. Dlateao WJSttpiliłmy

m

fUWlłOwc

ze lrodtów Funduszu

Pracy l uanptowan.ie poszcze.161nycb &min. Inicjatyw laJDOr7.4·
dów nic brah!je - w Rabwie 18
bezrobotnych buduje wodocig
do 1:ycin i pole namiotowe w BieUnacb, 2S tontynl.lje budoWf;
szkoły w Hucie Nowej, układa
chodniki i tonae.rwuje rowy
mcliol'lcyjne, w Lopu:r:ałe zaao.
ptowano bezrobotnych do budowy wiejskich wodocluów.
- Wykorzystaliłmy jut przy·
dzielone fundusze - powiedział
Zn-at Jadowskł z UM w Piń·
c:mW~C. Odyby byty pte~ zatrudnilib)imy wię:c:ej bezrobotQYcb.Lepil;j płacić Zlpracęnit da·
Wit za.Wet..
WIWłf. ~l«ł/m)ut 91 ty8iqce

&.tvobotJtYdl. N•J«Ją qf~rrr pro190 tu6b.

O' pflYpadll Jrrdlllo

W Slllf'ddt()wlcadJ l Koiukldr
- J(lzk jat ttqjtnJdlllt!J o pfUCli
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Kolejka 76-lecie Skarżyska-Kamiennej
na
Młodzież u vvładzy
marketing
Wtorellllirodalłoj~wSb.rt;rs

Od ,a1dliendltau PoUtedmke
Śwlęlo~q w Klelcadl 300

studeal.ów WrRlahl Medwdczaea• rozpocmle ~t~llkę u kleruaD
~lawtd.IGa.Nowrlde

r. .n powstal
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wykładowcami AbdemlJ DoltOIBłc:Dd w Knkowie. Na pluonoe
150mi<JKqlooBo ... d682doęt
IIIJ'dl.
Nabór przeprowadzono Lak samo jat w ubiegłych latach na
wszystkie wydziały PS . Pierwszym etapem był rankina świa·
deaw.Oceny maturalne były równocześnie punłtowane przy utyciu sieci komputerowej i spraw·
dziUleprzez członków komi$ji rekrutacyjnej. Na uczeln ię zostali
przyję:cl kandydaci, którzy uzyskali minimum 34 punkty. Pozosta·
li mogą przystąpić do egzaminów
wstę:pnych ~·cych od l do 3
lipca. Ola nich utworzono dodat·
kowych 50 miejsc. Ci, którzy nie
zclecyduj4 l'ię na eazamin mOA
poclj~ studia na wydziałach tech·
nicznych lub na wieczorowych
odpłatnych studiach zar:ądzania
i martetinau.
(ud)

.•.

....

~JCN•twOraciefA.~"~"
lWICidalia"......Cu-•łrodJi~·
. . .,..16, • ~do'Ji--•aodz.lł-li

~

POMOCDIOGOWA-IIł.il...,._,..

"XZJO'fll:

NUMER l 42

•lllłlolt'J-IUO,w.--U-Ił.Jl

IMU'IL\"·IIL_,I·.t.~4

.m..uaD"- l'tAG1A. POMOC

Rząd

KIELECKIE

...,,

Konkurs

"Poznaj
świaf'112

lnt-KamieuejpOIImakle• ,.Jilblleus:mweao IDie:Mtwli'" - wlelkłe
co.IIIIMdetoweco(at)'11•zorpal·
DYUCCO w ~ z obdtotlaai
7G-Ieda ltduta.. Wczoraj rano
przedstawiciele młodeao pokolenia, odbie~ z 1"\k. lokalnej wła
dzy symboliczne klucze do bram
Star-tyska, uroczyście przyrzekli
17.4dd nim ~dnc i sprawiedliwie. W§ród licznych imprez znalazły się: min. spektakle tealtalne
w wykonaniu uczniowVich zespołów dramatycznych oraz spe-

Wspólnie z Biurem Thrys,.Wojder" w Klelcacb
(aL Buczka .55, td. 518-36) przygotowaliłmy seri~

Paszport wojewody
Clteroosobowa de:)qada prze4staw:ldell hlszpa6skl(j admlnlstn.di rqdow(j miała preyjedaat do
Kłek waoraj " IOdzfudi połud
alowydl. Goście QawlU się jed.ad:
dopltnl wieczorem, adri wojewoda
promQJ ctnAD R.F.AL zestawU
p.aszpert w PrUr.e Clt'lki(j l o4kryl
lo dopiero u ,.lstiej puk-r.

Hiszpanieprzyjechali naza.prosz.enie wojewody kieleckieso

ter" (25-502 1Deke. u.L Bucrb
55). by wziąć udział w losowa-

niu nagród -

atnałr:cyjayc:h

,....,.....
tołdowych~ Termin nad·
sytaniawypełnionych kuponów
upływa po tygodniu od daty dri·
siejszeao konkursu.
..

.,_ .............
ruJwiębuj

s-....,...

wyspie u

Monu

w celu nawi~ kontaktów aospodarczych z naszym reaionem.
OziśqwWarszawiejutrospotka ·

j• się: z władzami województwa
oraz biznesmenami
Takie w~ Dko6a)'ta się
dwulllak... wizyta aołd :a SrwerJL
W'JZytabyłaz~azorganiz.ac
jł azkolenia lekarzy, które odbę

dzie

si~

we wndniu w Polsce.
{MI)

l) w ttlkya & frucmkJdl .tul

.,.,. ... :a.... •U*łe

00..-

w rob IM&!

Nl&rMJ'w tukarsle & 9 cz.e:rwa
.."......., ...... Slooll< (1(00stie, ul. Folwarc::ma), Apta lW
(IGelce, ul. MazurUa) i Marek Sebd (ŁopU!ZllO, UJ. WłoszctoW·
ska).
Nqrody 101111.q W)'llane ~

KUPON KONKURSU ,.POZNAJSWIA,..ll2

tonkursów

ze:ms.joDlOiłcimiastikn,iów,do

których ta firma organinlje wyTrzeba pracieczki i
widłowo odpowiedzieć na podane ni!ej trzy pytania, wypeł
nić kupon tonkursowy i przes..
łat ao pod adresem 8T " WQJ11-

wcz.asY.

południu.

cjalneza.wodyszt:6łonqrodę:Ra·

2) Jak DUJWD lię -.jwłękae
liliasto w Man:tb!
ł)'cr.Dym

dy Miejskięj w biepch na orienta·
ej~, w prezentacjach art)'Ztyczno-poetyckich oraz w pobzach
mtodzietowej mody. Pierwszy
dzieó festynu zako6czył się d~
totek4 na wolnym pow1etrzu.
Na dzlli PfOJtllD .Jubileusz.oweao szaleństwa• przewiduje
tonkursy wiedzy o Sk.attysku,
prezentacje zbiorów szkolnych
hobbistów i koletQonerów oraz
konc:eny zespołów rockowych.
Klucze do miasta wr6q na ręce
prawOWitych władz. dopiero po

2)------··--···-··---·-----·-----

ll---·····----····-----··-------l~inazwist.o:---------------

Adres;.----------------·-··--

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

Tdefon:

STRONA li

KIELECKIE

Z regionu

Z regionu

Z regionu

Jędrzejów

Oleśnica

Anioły

nad ruina111i

Sł:arep t~Hztoru

w Ję4aejcnrłe włałchrłe lllłkt. llie kocha. Bo l :ra co1
IDDlJ'- PGHbae, dach dlJIU'awy, więc wii&IK l areyb 10 rłatla.
Nk dzlwuep~, Ie ze zpyzot:r penroll :rapacb się pod :delllłę.

SłuJ OD,

Pod sztandarami .ratujmy za.
byttj• liczni ludzie la.mi4 !JObie
głowy, jakby mu dopom6c, tylko
im nie wychodzi.
Wojewódzki konserwator za.
bytłów zapytany o stan obiektu
odpowiada, te stare budowle stoją
cz~ wbrew IO&ice, to l ten sut
b(:dzie.
Zarupewnieodezw,się spros-

towania. ,.Nieprawda, bardzo klantorkochamy i wielce się o nieao

staramy. Badania robimy, pieni4dze~emy•.

Badania prowadzone od 1984 r.
wskazuj• Ił przyczyn pękania budynku odpierąiąc równocześnie
zarzut, 1e to alównie zespołowe
pompowania wody do zbiorników
ciśnieniowych w 1977 r. spowodowały btastrofalnc w sk.ul.k.ach
osiadanie k.luztoru.
w toku spotkania naukowo-technicznego z udziałem aeolo-

sów, architektów, naukowców nie
bardzo si~ ta teza broniła. Padła
propozycja, te adyby wi04 za walenie si~ k.las:ztoru obci~yć komunistów, to mote Zachód dałby
jakieś pieni,dze. Problem • winien
-nie winien" nie bardzojest tu istotny, wobec. faktu, te się k.luztor
wali, co widać aolym. okiem.
Urzędowi Miasta na klasztorze
zalety, bo to zabytek, który przyciunie turystów do J9Cfrzejowa.
Olateao ~e picn~. Kosztern
kilkuset milionów złotych z kiesy
miasta i wojewody (konserwowany i pozłacany jest prospekt orpnowy, składi,Mcy się &l(twnic z 8
postaci aniołów) . Urqd dał pien~dze, bo chiał mieć spektakulat·
ny sukces, uratowanie najcennicjszeao obiektu, wojewoda dat
(albo da), bo cel był słuszny, konserwator wojewódzki poparł ini·
cjatywę - nie wiadomo z jakiej
przyczyny, bo dobro całego
obiektu winien mict na wzalę
dzie. Np.: dach, który koniecznie
tn.eba pokr)t blach,. Na razie nie
kryje się: go niczym. Problem da·
ch u jest obecnie w fazie dyskusji
sąd wz~ pieni4dze na eksperty~wi~ .

Niezbyt koc~" klasztor wła·
dze duchowne. Pnc:dstaw:iciele
Rady Prymasowskiej rozkła~•
ręce. Problem widz4, ale ks. pry-

mas nie dysponuje runduszami.
Za słabe lobby ci cystersi.
Nalety si~ dziwl:, te kocbe.ią
jes:u:ze klasztor ojcowie cystersi.

Niby to ich dom, ale na ałow~ si~
leje, reJekwz. P(:kL Ostatnio na-

wet nic bardzo si~ czu.hl aospodaru.mi. Dodatkowy kran zrobili, to

szumu było na całe wojewódx.two.
Teru. musieli podpisłt alwi.adczenic, te nic bez zaody lr.onscr·
watoranie wybudU,k. Do tej pory,
co się; waliło, to podmurowali !jakoł dało~ mieszbć .

Teru na-

wet teao im nie wolno.
Szlak cysterski. w kl6ry klasztor
jest wt•czony, tadnycb skutków

z.a ~nie niesie. Szumne deklaracje, artykuły w pruic. W Pol.sce
taki impet tończy si~ zwykle na
utworzeniu biura i zatiUdnieniu
paru 0!6b.

Jest w J~nejowic ceMy zabytek. Świat o nim wic, skoro przyjctdtsją

studenci z wielu krajów,

by tutaj pracować .
Ma klasztor l w Polsce przyjad6ł. Mate ich działania sprawią,
te zacznic siQ myśleć o ratowaniu

go w sposób bardziej konstruktywny. A motc konserwatorwojewódtli ma rację; i wbrew logice

klasztor si~ nie zawali?
W przeciwnym razie na pociech~ zostar14 złocone anioły nad
ruinami
BEATA ZNOJKOWA

Medale, odznaczenia, prezenty,
zawody bojowe z motopompą

uczniom
Gminny Ośrodek Pornocy
w Oleśnicy sfinansował 37 obiadów dla dzieci po·
chodzo\cych z neJbiednicjszych
rodzm, uczntów szkół podstawowych w Oleśnicy i Pacanowie
om przedszkolaków. W gminie
nic ma PKPS, PCK, TPD lub in·
nych społecznych orpnizacji
opiekuflczych. Cały ciętar pomocy dla ~biedniejszych, nie
Społecznej

tylkozresz~dzieci,spoczywana

GOPS.

Włoszezowa

Przyszły

powiat
Wedlua propozycji Urzędu
Rady Ministrów przyszJy powiat
wioszczawski twor.tylyby gminy: Kluaewsko, Konlecpol, InIOdn, Moskonew, Radków, Se«mbbl \\1ouczowa. Propozycje
URM nic uwzględniaj• obecneBO podziału administracyjnego.
Cześć z wymienionych gmin ak·
tualnie zn~dujc się w woj. czę
stochowskim. Przyszły powiat
wloszczowskl b(:dz.ie wchodzłł
w skład woj. t.ielec.kicgo.

Dla
wiejskich
dzieci

Ksiądz

wzorowym strażakiem
W minlo114 Dłedl:ielę w podkonecklm Oziebałłowie odbyła się strdacb
uroczystołt. Miejscowajednostka Ochotniczej Straty Potamej otrzymala od władz. gminnych nie lada prezent- nowoczesny straiacki wóz bojowy. Po mszy w miejscowym kościele, nastąpiło poświęcenie i przebzanie SI.Biakom samochodu. Nast~pnie kilku stratakom-ochotnikom
~ono odznaczeniapaństwowe l resonowe. M.in. Romaa Falua, komendant OSP w Redlenku otrzymał Srebrny Knyt Zasługi, a ksiądz
proboszcz z Dz.icbałtowa.. Zeau KJdormedal.;La zasłu&i dla potarnictwa•. Ksi4'fz od poc14ltu swojego pasterzowania w Oziebaliowie czynnie uczestniczy we wszystkich sllatackich imprezach i 7Ąięciach bojowych.
·
Po czpci oficjalnej, na dziebałtowsk.ich błoniach odbyły się plinnc
zawody atra1ack1e. SL&rtOwalo d~ciejednostek OSP z miasta i gminy Końskie. Stratacy, jat nam powiedział apirant potamietwa Jacdc
Oobrowołlkl- nef antinny OSP, mieli wykorut zadania trzech konkurencji. Pie~ byłaiZl&feta 7xSO m. w której pałeczkę stanowiła p .-.dnica; n~p04 udanie bojowe z motopompą, a ostatni4 musztra.
Nljlcpiej sprawiła się: llruj;ru pofaralków t OSP Dńdlałt6w, na druJim miejscu znalazła się OSP Be4łtllko, a tnecim zadowoliła si~ druty·
na slratak6w t OSP Ko6stłe.. Stra1acy z Oziebałtowa jut po ru pi4ty
z kolei zdob~ pierwsze miejsce wsminnych zawodach. Totet nic
pacz. pr.typadek zostali nqrodz.cni wozem bojowym.

Pomagają

Odbudowana mogiła żołnierzy AK
i patriotów

Pamiętają!
W.SO I"'OCZilk:ę rozstndaa1a ł.ołnien;y Ali pmłoł6w, aaaaealatm wJę
~włe odbyła się llrOCX)'Slołt odsknUęda odbudcnraatJ .oa01. zorp·
aizo.,... przez z.an.t Koła Swiatoweco Z~ t.ołałen:y AnaU ~

Kasa Rolnicz.ego Ubezpieczenia Społcczncao o rganiz uje
w okresie wakacji kolon ic zd rowotnedladzieci rolników.Z woj.
k.lclcckicao skorzysta z nich 60
dzieci. Nicjest to liczba imponująca, ale w !.rUdnych czasach liczy się Wda inicjatywa
Dzieci z wadami i chorobami
układu ruchu przez 2~ dni prze·
bywK bę:d4 w Potańczyltu 
- Zdroju i Busku-Zdroju, natomiast z wadami i chorobami
uldadukf\tcnia-wNał~wie.
Zostały one skierowane przez
leb.rzy z aminnych ośrodków
zdrowia i przychodni spec.jalistycznycb.lch rodzice plaq tylko
200 tyS. zł . Resztę kosztów pobytu, leczenia i transportu pokrywa

KRUS.

B.Z.

wej,

{"'')

MARIAN KLUSEK

Kronika policyjna
Oficer dyturny Komendy Wojewódzkiej Połicji w Kielcach, nadtomisan Rnzard Mlldasliltł infor-

muje:
• W Boanłylde 21 bm. o aoctzjnie 15.20 Wiestaw G. (lat <40) spadł
z duniU.. którym kierował 1~
ncusz J. (lat <40). Pecbowy pasater
dooał si~ pod koła przyczepy l pom6ał łmictt na miejiCU.
• W Bobf!l' (Jmina Miedziana
Góra) 20 bm. o &odzinic 16 ~
w stanic nictnet.Ud Wicaław S.
(lat 22) usiadł za t:iel'llWiliq ,.fiata
126p•, 7jechał nqle z jezdni i uderzył w betonowy pncpu.sl. KienU~tCY

orazjqo pasater Andtuj S. (lat 22)
doznali obrateń ciała l przebywt,i~

Z phinetu lekarsldqo l kradł lekarstwa, recepty, piecqt.k~ poradni

w szpitalu.
• W ~llłe-Partebdl 20 bm.

Wolnej l~ jej wyposateniL
• w lldcad! przy ulicy Armii
CzerwoD«:j w nocy na 21 bm. zło
dziej włamał si~ do Pf}'WatnCIO sklepu Romana DL, któn:mu skradł
sprzę:t ~bnti l kilka klatek z. ptakami wartDkl okolo <40 m.iliooów

ogodzinic20.30~wstanie
nietne:t:woki Paweł B. (lat 27) kie-

rujJtC.fl&lem ritmo• zderzył się: z Ja·
d.\CYm z pr.teeiwka samochodem
.fJat 125 p", kierowanym przez Hentyka B. (lat SS) . Jad-p z. nim SW:tiJIawaB. (lat 54) i Maria S. (lat 54) zos..
lały ranne i przeb)'WI,j' w szpitalu.

• w Sbrf1sb-~

przy

ulicy Nonrida 20 bm. złodziej wła
mał si~ do Sztnly Podsl.awowej.

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

""'"""

• W lldcad! przy ulicy Hotej

wieczorem 20 bm. wybuchł potu

w miesztatuu Jadwip K. Spaliły się;
meble, tclewiz.of i inne przedmioty
O\)

SLOWO

STRONA 12

Gl.AZURA- terakctl-~
1011ce,uł.1905AokiJ10.~11-1i,

SPRZEDAZ
SPftZEDAM

tel.59-774

(1984 r)
14064/g

.,..luchl~

Klek;e,517-7S

TE~o::-~.6·1~
ClĘŚÓdo.-reedeN liS" KMtłel,
11-08-91.
13441/g
.............. _ . . ....apro
DYWAH'f WfKVDlJN'( k~ry
WZOfYir~lnowoezHI'II

WYKUDZJI'N PCV (u..-. 213m)
;.rnor, pegu~&n,llrkełt(50wzor0wl

sprz«<Hrat.. ~-ulgll~
SKLEPKielce,W. Bodzln~3~S2!d
ne

SPRZEOAM mtblt I)Okotowe. c'-mKlelcło,25-452,po 19
14000/g

TAI'łE N:klankl FU.dorn,
'-1516-97

Ollti'Ui

28,
9102/r

TESTERY ~~~Motów od 170 000 zt
Radom, 516-97
9100/r
SPRZEDAMg~ratbl..uk.ui.T~
~31-50-39

SPRZEOAM

13a88/g
llardoW'i
13862/g

Piwilon

544-23
SPRZEDAAi

l 90""
13852/g

clio

.rwnautl

(1992)Klełcł;.31-97-45

GAZE.NIO,

do cenlralnego

rury

ogru....,.,..-~am.Klelce,23-MO

13802/g

.FIATA
61-25-26

125P·

rJ

(79

+Uetce.
139031g

.FIATA 126p" FL-3 (1992) K'-lce,
22-812
13877/g
SF'f\ZEOAM g~ raJ: b1uuk (8,5 • 3 •

12800/g

NAJWIĘKSZA .......,
~-~CMI'f!Kletc.,

ul. c.dro-Muur 7 (w poblibl ~

cmtntarzanac.dzynil). Tai.&I-M-21.

255-22

12714/g

_STAAA2i"całołt,n~cąłcłsprz~t

d1Nn. a.t~kupłtKiek:e,m~ll
SZTUćCE iednOfwowe, niCZ)'nll,
IIDIIU, wtłe DgfQdnk::le Hunownil
_CDIITIIt" Kielca, lagnańek.t 141, lei
31-48-94
884/ł
REGCNERACYJNE willadkl K. Plotrowicu.oleruflstolskopayblln:an~

ctworcuPKPwl<lllca<;ll.

13918/g

SPRZEDAM kQk alumlolowy pn:I-

Uldonyok.7 m kw. Kielce, 31..{17-33

13920/g

SPRZEDAM kompulw .IIChnlldar

CPC~I12B" z~.~

oru

programamlkonltrukc:jil:Judoo~Mnycl'l.

Klelea.&&-48-58.

13924/g

t.A00N/IC.Z_IIK•Z', 2tnmy~

wernetalowe3.80•3.25rn.~

~)ednooeiowa.IOIIcl,

22-594,po18

13914/g

l<lJPIĘ

REKLAMĄ

Z

166/a

lALLliiE:571-79

BiJROF'o*~~

tal

18
31-73-44, 321-401 -

wyne;em.

11570/g

AGENCJA .A ::S" ckmy, dDIIki. mleKlllce, Nowy$wlal38,
777/k

POśREDNICTWO .Konlrakl": kupno
- apmdet. unQna, ~nie
Kielc., ul Slenklawlcza 78, 68-45-11

wewn. 58

844/a

OOSD;PIĘ dlllru-. ekllpu rdnoMatvrW 81,

~Kielce,

121ł591g

81-77-19,P01B
PóśREliiCTWó:

nierucłlomo6cl

Kletoe. 66-45-U

WIOEOFILMOWANIE

1382</g

SPRZEDAM . klll'llllZI" (81 r.)
~-Klelcl.55-148,po19

lłtny

WibEOfłi..MOWNE.
265-91

13885/g

SPAZEDAM.niiM114120óśX" (1993)

Ki*l, 32-21-87

13837/g

SPRZEOAM wypoeaJ:enll gsstronomll-'-"'o.31-~.459-56136~g

SKLEP-tal'lle) nit wc.ntrum. Grzejnilit J»rllllt. ps,.pety dr_....ne, inM
mat•riWy Ood.t. ł- 18. ~ Kadena U(obolc.Budopotu") . 13771fg
~EOS!ęłORSTWO

HlnclkMo-0-

sługowloll~do~,_

cll!gnekt_T-25-.•MTZ"SO, 82oruprzyc:zepvrolnlcz:etW)"<<I''''tlłłii.DIIIdowi'IDt

c:i4.S lony, w-11 eklf)ortowel, posle~ hondogłlc)t (at"'.). Na spnfł udLielaiTiy ~rancjl
KIIIII
Marian, Kręlo M 80, 26-008 GOtno.
telllO.woikllllckiłl
13604/g

IPfZił-

SPRZEDAM domek jeónDtoc1Ztlny w
Kle~Qch.Tel

616-739.

13880/g

~F"

PEPSI-COLA

SPRZEDAMOOmwruzdłillq90011

kw (~w.Jtdn:a;Dw14e,UI.Kny
wa5. WłedomoSC: Jtdn;ajów, ul Omow-

eklego1137P015

302/g

OliAlKĘ ~

0,70 hl w

Płl\

~SC)rZedamPił'clOW.722-:r7

13769/g
SPRZfDAM

dllalą

88 1 + z.abUdo-

wania.lagOn:a8agm.DII~711/g

SPRifDAM uennllld bOkMrL Ol
SliehoMce,ull<oMiczlwskilgD13112

13755/g

ROTTWEILERY (atctenlekil aprudam Tli 450-<l4, w~KłDflłłll. 13618/g
BOAZERIA (ociŚÓ 000), parkiet. K~el·
c., ul Mtla 14a, 566-22
13618/g
art. łłkotl'll Sklep,
27 (SH..) dyshybulor
hurlownl_,..plrul"
13595/g

TANIO z1styty.

ut. Zagrw~t'IIQ

SPRZEOAM _'fWMnl111'1f"(1983 r.)

114-583

13635/g

SPAZEDAM .111" 148 S-1~. Kielca,

61~5

SPRZEDAM

13421/g
te~ewwN"

POt.OWĘ.blitniakl"

śPRZEOAMII.opa.ąk-407-a, klpef
~ .,zremb-

.liiW' 115-81,

~-181.Tel.663-&l3

13480/g

KOZIE II'Mko l. de*~WIIt do OOI'!kł.

Tel. 11-16-35.

13354/g

SKLEP glazura, lerakoll. opoc.rvl'lskll. Kletce, Armil Czai"'II'Dnnlj 222,
111.283-88.
128&Big
ETERMT rolskoi•Usty rozmllr 113 x
175Dd31.000K.. Ice,~7.
61-67-93,61-07-60.
12917/g
OCIEPl..A.JĄOO-wycluaJitDI

plytkJ

da~ .....,i~(7

wzorow)NjtanleJuproducal'llaiOetce,
66-0ł-31
12865/g
SiAOTKA 11 3 ocynkowane od 12.800

~:..ao~liflsloeOD

7, 6111:1:Jg

Ot<AlJAI ślatb O(llroclllniowa od
zł/1!1 kw. Mlpkl .w.spor

13800

~L.irNnowsklego24.111.

831-981. Firmom boniłlk.lty

9074/r

SPRZEDNrot.126P"(&6r)
lei 113-598.P016..

z.g.,.-.

..~·---=
Skład reklam: "Exbud

MALOV\II\Nit

e&0-420

cytllłnowanie i'G4łb,
136a3/g

USLIJGitaOiif~~~o-t~.PICirik():ftii;l>lanii... Kletci,ZQDda3
12408/g

........

13786/g

31-89-21i1, 31-04-63. 123961g

u

TRANUORT .VDikswageoam
tony Tel 66-12-26
13891/g

TRANSPORT lnł - Ugranica 1,3 to-

nylułl7oeob. ~....

830-45

'""

TANiótiOłldrlleW)'IIonuftnagrobKiz
lelttyM.473-ł7,po18

WiOEOFiMOW.we:

230-$3

13!1021/g

12818/g

Sklrtyako,
13418/g

31-69-98.

Kllłca,

NAPRAwA

tllłewW:IrOw, ~·

13$33/g

\IEFIT1CAl.E.!alul,ie,«<6Dkaseły A<*
~11Cjł. Kialca,61-24-26. 13204/g

rnłgneło-

ROZBli56W"i',ramonty,budowlek~pr.c.Agancja.Perfect

13706/g

ćYi([iii()WAiiEOiaklar~nle.Klel-

LOKALE

f'R.lNSIIMf12.23liOelca,4 15-2i

W'tNAJł,IĘ ponveszc.tlflll na ge·
blneły lub biwa, leteł«<, Clflłrum KI*.

Tel. 61-19-15(9-16)

13892/g

--DO W"rNA.ĘlA pokoi& biurCNM Ul

Bucłkll14,r-hurt~ul.l<o6clw.tll;l

Hi Tel. 539-21

138801g

nle. ~le,66-10-26. 13891/g

OO~pok(lj'n~gablnelle
llaiU!Iub klncetaritpn:ySiłokiewk:u.

1011ce, 425-28.
WYNĄJMĘ

138381g

kl'llllllerkt z wygodami.
13861/g

Billogoo-Wójtoatwo 7.

f'OSREDNCTWO
kupoo.

spnedaz,

."--nomocnik"
\OIVOI)em. Klllcl,

Silnldewleu.81, tel66-12-71.13784/g
00WYN.ł.JĘCIApołlt.liz kuchnl43 1

m. Tel. 26-551.

13729/g

OO~CIA.pokolen~gablneły.

III 66-26-97(Wc!oram)

13774/g

13682/g

1355elg

NAPRAWA
32-34-...

~

monta.t.

CYKl.ł«JWANE.

- dDdlltluJwe dr'rwl. Kiełc.,
417-74,22..(151.
13461/g

ZIUiZ:Oł:'-nlo.KIItcl, l 17-lits7/g
~. reldlmy, reiOimy
podłlll4atlaM, lnot. KlełQI, Poifw, 7.

.FORTTE"

487-e&.

ustLiGI

86-44-46.

iiiW!gOWe.

Kielca,

13392/g

TRANSFOOT 1,5 L Kłelce, 4~~~·/g

ROBOTY ~. odgromowe 1

pomlary~.Killct>.234~11

POSZUKIJ...IE; lokalu hanclowegD w

C.rlłn.lm(~566-(1~35791g

NAPRAWA łDdtlwrak, praJełl: I!AOmlltyeznydt. Tel 456-44,32-54-40.

OOWYDZIERiA'NIENA ~ blil-

13395/g

"'-kk.~rat(blaałak)wpgblltuullcy
~
propozyą.. ~Ge~ca,

- ma

11-46-44,577-35.

13408/g

SPRlEOAM lubzami~Ntnl mnilłiD
rr111~ M-5, 10 m. Skarty$ko,
532-809, po IB.

13513/g

Nlm.oc::ut.!- ....,.,.;.m, kl4lnD.

tprMdU_Kiftlcl,~2.

453-62111 -

m.

12854/g

NAPRAWA
66-14-94.

lodóWek.

Kletee,

13366/g

TRANSPORT 1 L Klełel, 55-123
13351/e

tAlUZJE I)Dłkml, ~.IGetoe,

31-27-47

13285/g

AI.ITOAI..ARMY.Kielcl,61-90-60

u- Biuro Rekiam ~Słowa Ludu·, tel. 448-58, Kldc:e, ul. Tar&owa 18.

12952Jg

RAJSTOPY- "FENIX"
PPłł

DOMOfONY-~ lnstalowl-

"1\tADOX.. KJELO:
•1. SaiiiSoaewitu 41

Kielca,
13200/g

("du<tfł<I M I. Pu·ni~<J.Ifj)

TESTER
DO BAHKNOTÓW

TmE usług{. Bllcha.ratwo-mechl·
nlka. Kielce, Sdegl.nnego 239
13876/g
NAPRAWA plecyt«M',

kuchenek~-

zOW)'Cł\..IOik:a,-434-68.

13922/g

1S61P

trl.JI - 14-t7

takłerowanle
13255/g

cena 520 tys./szt.
PW "Tema"

DOMOfONY. altce.oril Spn:eGaJ:.
monta1. Ceny hurtowe .Omlec;łl" Klatc., tel. ~23. Kujawlkl24 13901/g

K.elce,ul Kol;c.usdill
tel. 4S7-67

ZGUBY
JNłCZ:fK

Dachówki

Je,nuR zgubił twCaóectwro

dc:Jjn:alok;łLOwWDdłilłlwiurwiOIIVIJ
93. Jtdru;Ow. f'1ńczorwska 1
30611

z.

}.;A

STĘPIEN t.IDnlkl zgubiła twl.a.ctwo

1390elg

dojn:.ałoKl

ZAGiiió

~IWo maturelne

Siec:zld
111. 538-308.
AgnleiZid

Klełce,

13910/g

v

.

ul. Wesoła 51
tel. 61-09-31 , 541-21

Sklll'lyłko-ł(am..

136521g

NAPRAWA lodOwlk. Jnlft. Klełel,
1ar0f~W~Uego44,tel.6 1 -96-4 1 . 1 34061g

ROBOCZE

Kllb

1319Sig

nle.I'IIPI'I'IIY, biold, dofnł(i.

13566/g

~BESr

karrlls;N

31-23-29

Kletce,

13625/g

dyaarybucj.B

_Ceboii"Kletce,Po!NI7,461-38.5&51gd

DEZYNStKćJlliO;cseralył.lc:łeiQetca,

31-65-55,421-09

RĘKAWICE

Al.../tAM'(. prDłMjonllna do Włł)'M

klch obleld<lw,

S.•ff" IOetca, Tlfgowa 1811219, tli.

c.,32-40-3.2.

(pasat)

Zapraszamy
w godz. 9-18. Slłoi'W

12813/g

Koale.,

~rtv(zac:hodrua)1=g

32-17-94

z Importowaną odzieżą
Kielce, ul. Plekoszowska 32

nie.;gk)wiea. K - . Kielc.,521-83

13800/g

TRANSPORT 1,5t.l<~. !&=4ó
NAPRA.WA, PI'ZIIIIrajanle

nowo otwarty sklep

ftW'RAWAple<:ykbw~Klet-

ce.61-26-87

Pfl•ZPOiiCłf,IOIIcl,433-27.13722/g

bl.ldowt•"-'·

DANTOM

nlllf--. Prlnb"l.le. .. Kilke,B1-20-40,w.lc:uk.
12114/g

SPRZEDAM budynek produkcyjny z

SPRZEDAM - dom cantrurn

Towar dowozimy
wlasnym transportem.
Udzielamy wysokich
rabatów! "".,.

i'ELf'MiORy

CYKLINOWANIE:
31-...-17

dlialk4
51-31-21

ul. Rolna 6, leiJ(ax 489-46,

iAlLIZ..Epodofne, pionowe,taplcerkacnw.ł

iAKŁAD.f.NIECiiiWIII'Iilłłkllnlowych,
ptZaCiwlllfamanlowycn. ataatowanych

9

BRAMY~ Kielca, Zgoda 3.
66-35-87
13459/g

NAPRAWA pn..k autcwn.lrctnrcll
32-50-60.
12774/g

Kletce,

13909/g

11Uów.lee,zezyny38

PW ALMA Ki<l<e,
«D-Ol, wewn 112.

13440/g

664-CIOO

~u~r.hlbllii•CrinY;:.-

.MtRCEDESA5óió·. plandeka 1.5t
(t9m ~ 10 mln. .mercedMI 3000"
(1982')-95mln,.,lubplandekf"(t9851
-151111n~.61-7~
13872/g

•lłlrmy. Pl'oi'~
12786/g

TRANSPORT 1.8 toov k1b i D10b krał
-ugral'lloa.$7()-03
13718/g

13594/g

~AMdzllilkfbudaw110435

~~una~',

.126p"(85188ł. K..lcl, 2i=9ói
1387()(g

Alrakcyjnapo-

loterM Klelce,66-33-86

SOKI DONALD DUCK

12110łg

12034/g

13841/g

SPRZEDAM ttaw z domkiem lełnil
kolo.ym n1a wyKoneronym
Olerty
(13588)_Siowoludu"K,.Iee 13588/g

FRUCADA
FOR11JNA

najnOwiU Kielce,

ili5NTAZ taluljl KM~ce, 81-77=31.

SPRZEOA.UdziallciP09óóm lólłG.
57-770.
13815/g

DZLAt.KI; rolno-a.ldow1l04 IDfl,edam. BUIII.o, ut 12 St)'cznia B. z-.
13718/g

"fiiPł•fl'•~,...._,.

BUSKOWIANKA

OOMOFCM',

MAilMIANIE - IDIIdiill

CDłA IIII.OOO.OOGif
(......-:)MM~IhMJodol

.,.,., . ,..,......,....,.. ... _IL

r~!OIIca.552-3:9

439-55

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

NAPOJE- PET l ,SI
CALIFORNIA DRINK
WODA MINERALNA - 1,5 L

NIERUCHOMOŚCI
13886/g

l!

81J.t/g

434-79

USŁUGI

smzEDAM .slcciOt fftCifłl" (1990)
115000000 Tel 4a8-15.
14033/g

z piKem

..

USŁUGI
&łulłr~.
~.ogrodł.lnill.kraly, azybki),
IDikflie..tłolo.~.l1-16-67

DOMOFONY -

13938/g

JAZDY

KURS PRAWA MłZDY kat. ...r
UWAGA 111 CU....._. W.- 3.,.,...
"._...._U.\Il1tll

Klea.
11781/g

13230/g

SPRZEóAM .audi 1000" (1985)

KIEL~CKA

SZKOŁA

IUELCI!, uł. Waif6rY 1
lel.l1- 1 ł-17,1- 1 7

Pi5SiiOiW:iOiokalu~W

PCiiiiESZCZEHiAtlll:lfOMI~
nowe do ~ KiR~. lei.
61-84-41,81-84-73
614(d

DOMY dr1wnilne

[!

11..-10

11879/g

KlMcach. Tet.IS1-1G-58,oo 16.13209/g
OOST..t,PIĘ <tziemwł lklePu Ddtlerow.go w c.ntrum 8ullca. Klalce.
3t-79-37,włeuorem.
617/d

dlm. 66-16-69

-

ZALlJiEplonowe,:.lulje,rolokiMIy.KIIIce,61-84-86,31-57-91
12146/g

2,5).Klelce,151-49--o&,włtcl0fem

~K 360 (81). przyeze~ wywr01kt(&4). Kiek:l,2&4-86
13863/g

.. '"~.?~·n

11870łg

~kupno-apnld&l,W'f"
nełem

PRAWA AJAZDY
BT

=~--=:-=

śPRZEDAlbllch~~

31-44-38.

l!

KATEGORII~

~.tafuZJ.HIA1.0Mał.HtuU-8o
ukll7,11l61~-- 11 .

61-18-47.

~kupno-~Dblługl

Pfllwnii, W"je.ny

III 463-63 (11 -In

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

12063/g

.Słonecma"wl<letc:acll.ul. T~

P.maoblługlpra-.

KURS

126i11g

SZKLARZ domowy Koab. 424-54

QDI)rly~~
U~Mny, kupno - lf)rUdat.

milmł~

~~~~~~~:~:4

12987111

c:za16,1e1.66-13-61,66-0S-93 859/a

(IV p),

~

130CIQ(g

Kialoe.31-29-ł3

ZALlJiE-IIIOrQ.t. 31""57-76

c:i,~-sprHdał,~~
otoał\lgłpni-Killce,W.~

13928/g

272-73.

etalowe

liiGEHCJA.WyvocM" -nlefuCłlorlloł

KOMBAJN RfN zamlenit 111 c:33ó
lub C-360 Sp~D(S;tm. Tel. 32-59-e7
13927/g

SPRZEOAM spr•.łarkf Kielce, ul

~209

JW)ES" -dodeoo-drnllł. rówriet

.... hlfdDwy w dDtwym

purlkeoaKieloe,lel4&4-«<

,."

~'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~

~

,~ ~...JŃa
~

~
~

O Lentilki

'~ O Zelki
.

~ o Sugusy

Prztdsiębiorstwo Przemysiu ~~
Cukiemczego - Bydgoszcz
•

,

~

oferuje:
~
O Rajskie mleczko ~
'~
O Draże

~
~
~

"'

l

o Herbatniki

~

~
~
~

~ Jedyna wwojewództwie Hurtownia Patronacka ~

P W ALMA K ielce, ul. Rolna 6
~
t e l. 489-46, 440-03 w e wn . 11 2 srup1 ~
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

'"

Redakcja nie odpowiada za lrdC: zamieszczonych

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

NUMERI42

R E KLAMĄ

Z

STRONA IJ
~DAM.ualawt"197ł.Kfeloe

SPRZEDAM .filta rrtmo 75S' (83 r l

OGŁOSZENIA

NAJTANSlE "'~CZaSy • l(;olobrDgu!
Cena od 700000 do 2025000 Kielca,
tel518-36,26-234
582/d

KUPNO

KlEl..CC-Kotobrzeg-Kielc;:e aulokro-

nom ,lux" 1111 wcusyteniol Prujazdyl .l

.126p"

KUAĘ

(88·901

113--598.

Kielce,

13913/g

61 ~c:.ov.t~·,. ~387~~
KUPiĘuszkoc11:oneNmochodv Klel-

ee,l5-16-03.

11132/g

KUPIĘdealc.IIIOSI'IO'IIfe.POdl~

(IIUCIMI).Klelce,687-674

14020Jg

PRACA
ZATRUDNĘ

kierownika prelabty-

~łklerownikarobOidf~KIIł

ce,3 1--67-g:J
134U3fg
RśP - ()fbeka WC. zatrudni dwóch
rTIIUrzy·Wfdi~Tel.11-4~g

WVSOKOOOCHOOóWA praca dla
Qltlbop«atywnycłl\ucz:cłlo,ycłlways

łenM

,NM'Mirtt Mll~etinQ·

27-551

Ki*e,

13875/g

NAWiAJ;fJ.ff WIPOIP"'Cł z flchow-

camlwl.IW'OdM:łi~. KWce.

Tarvowt 11Sfl219

13706/g
ZATRUONĘa.kilmlłiAz"*'.3 ..........
~660-72 1
13549/g
łłJRTc::MMAzatrudriak'MzytorOwz

kantaktarniWint\lY~PfliCI
prowl~nl- ~,522-57(12-14)

,Te~·

ce, 61-84-23.
514-114
NIECHOAZĘ

Skartyallo,lel.
13213/g
WCI:UOW'f

ołrodek

lpolclrweli~lslerpjeti'WCZIIIY-2..350

Al<RYLOWEIIklwy~
Oobiełlnle koloru. Sk)tp .BańOSr

Noww'IY.lLPrMmrw-t.t.ł.~d

.AllfOMór--czt*:ł,lllS4781\..s

• llter-

mln.kolonlelobozyitzyk~ .

l<odt." Klełce,61-84-23. leromsklego
30

132Ufg
ATRAKCYJNE obolo-kolonie ·mo-

ABEXI.. 426--91,423-26.
13257/g
ATRAKCYJNE ko1or1ie nad IIIQfleł'll
Klelee,A8EXtel 426-91
13916/g

TOWARZVSKIE
SPO'Jl("VU,\rouy'<llllkllclwar'ey$lue

Za.trudnlmyatrakcyjnelodwe.tnel)llnle.

32-11-94

13707/g

-~"-lowarzyatwo.Kielai,

493-54

133851g
CAiOOCiiOWE ulługl ~
--matrymo111alne. AQerlcili .Pauline"
Klelee,32-12--52.
13321/g

MATRYMONIALNE
,IMAGE"kojl;rzymelteńltwl

12 akr 226

KWoe.

13829/g

.EUXR" - koprze,_ mel.tenstw.
KJ.Ice,493-54
3384/g

Klll·
13fl66fg

PRZYJMĘ piwodo pe.steryzacjl.

oruprecownikOwdoAgenc:jiTurystytdl
Hllndlu Oferty prosimy kJeroooraC do
.Juvenlu-" Radom. struGa 7a, teł.

275-00.278--31.
91J97/r
-BIURO TIIIINI~en. Kielca. l•tn8
1112,421-09
13624/g
SZYCIEkotclltr.~pierza.

~ !Gea. 425-13, 527-93.
Agietlońslla 3e (9-17) kaldll sobota

(9-14)

135015/g
ZLECĘ~ prn;eklu dorniw

~.Klelce.565--aa.

13874/g

-Meczofem.

ul. Buczka 14, Wormacja.

~raą..

tet.66-3 t -67,~

753/a

iliARSi(l(sp;c:jll~śpOI
dzlełnlloPnlcywKiek:achltlłormute.M

w okresie od 19czarwee0030wrM.,.
93r.obnlta.o10proc.c.-.yz.eueługlw

stomatologii uchowlo-..rc:&el dla mło
ddety azllolnel l auOenclUel w przychodniach spOklzlelaych , . terenie

Kielc. Z.pruumy Oo kon:ystania
z.uslug.
11641/g
BEZOPERAćY:JNE0 belbolesne k!U.
uenlekamler'llner1wwvch Wyk.oooj.\
apeq.tlklt.l'oloQII Centrum Medyczne
.llthorned", Kielce, ul. Katczowto:owska

45,telllu(041)66..()1).-06.

551/d

hEDIN - rok zalot.enla 1988. Leczekan-iCy tOłclowel.. nerkowej
(be~).
prostaty,
chorób

nie

reumatyocznyCłl.łysienla. lapisy-tOdt

37-36-38 Adres korft,pondencnny t Odl. t , pragrOdka 1. tlekaru orzyt.n.Mlllkt8wKlek:ach)
12114/g

TURYSTYKA

1-t.JRTOWNIA r$tOP .Piramkil-"

......

""""""'

Klełce.ul~19,8-17

IZBARlemieSinlc;UwKielr:actlorp·

~szkoleniewóniu29VI. 1983r.w

aktesie podatku od lowaróW 1 uslug
VAT.~informacjeltapb,y
• OomRzernoala" ul. War.uwska 34,łel.

445--46,411---41 -..wn.284,pokt.Ji402,
Npiotro.
13694/g
MOill:Epawllonyl'landloWernetodll
ał'l'lflrYłr.ensk4.lełdllek:lankldzlelowrle

(chowanedmri), tynkl gipaowe .NlOIJ;",
sulitypoówiłl$ll.ne.ełewacfebudynkb'lll
.SIOłNG'. Wykonuje .Almei·
Tach"Klltlce,463-69(8-12). 13907/g

plytlmi

RZYmii--Wiednia.

BratyslaW)'. Wynałmf .utokary, utruó-

rwt pilott/W BTZ .Lech" SuchedrliOw

~~ 13 ~~r. ta~. 1 ~~

OOESSA wc:zasy-łecunle 16 dni
1.850.000.Kielce. tel.26-132 13844/g
WCZASY w Rimlni-I'IIJianie]l

1•1.425-91,423-26
AGENCJĄ

ABEX;

13747/g

.EMI" - llnlfl wczuy w

Butgarii1Uelee,32-55-05,
13754/g
ALMATUR- prztjazdy do 100 miast
Et.l'opy, wcz.uy, \lll'ideClkl, kolonie

Kl&lla,ui.Malfl12.1e1.415-8810601hk
KIELCi-Lwów nowt codZienny k~n

z diii'OI'U PKS Klelee godL 22 20 lnfor"...ą. l apruda1 bieiOW NI dworcu
al.lllobusoW;m
PKS
kielce,
tel.

13530fg
,H'ol-TóUR"wKielcacłl. teł. 531'"'38

66--02-79.

poeladawolneniejacan~~kolonilchw

Plńczow4ezn~~""'-~konnll

13590/0

WCZASY.-an)(lzjnwgórKh~·

cjl,wmu.od 1 do15~·10ptoc.
bonifikaty Klelce,51ł-36,28--234584/d

WCZASY. kolonie, wyoouynek. l»-

ry.,BudowCani"KJełce,484-70.134701g

cłlodOWzachodnich.ZamOwlttnta

13835/g

.BOXER"-

t-O..Ar«>>A-~-pr&m

Klek:l,

31-93-16.

buął,IIIOI'ItaL

461-38
584/GD
.FOROY"-k~ś3.502-S2.

1260</o

SkLEP .Fon:~~~·. 502-52. 12603/g
SIQ<lNS - lalUery aamochodowl

VATcMJeailnlkowe. Kielce.

Złot.

23.

lftl501-4it (10-18)
841/S
ZAI<.Vb~-

~.61-17-94

AUTO-MOTO

SPrifttii\M

l<nokOW

1388910
A--Z .makooNanle po;amow, llok!e u
kJienta..IOelce 11--30-90.
13904/g
Tap

prołu;onałne

-

•IAoalarmy

~=·~n::

,...oru ..

,..,_,36mlnłtcYQVMrancil.l111kowtl

,..Rskie.preJtlge" W'IIIICI-

ny <tvsUYbułot 01'1-l atAOf)'ZOWIIly .....

PP4,1a1Jfu468--08
574/GO
Bl..ACHAASTOO.
laklemietwO.
mecl-.nlka, elektromechanika po;amoWII.J(Ielee,ut.f'roslowockal2,61-41-31
Gwa,..ncJa20pr1)C.tanlej
13407fg
ALJT()ĄLAAMY

.boli... ,prestigl"

oraz tr.dycyjtle od 900.000. goq,..nąa,
znltkl ubezpieczeniowe, radlomonl&t
poleealnt.Aieksandeł'Jaszczak.KIII

ce,61-71-31,3t-11-51

12833/g
AUTOMARKO-mechanika pojaz.dowa,z•chodnle. Słowik.. Mafkowima 125,
tal.66-71--61 .
11607/g
SZYBY samochodoWe - sprzeda!,
monlat .Autotenil(", SZewca 39 k. a..
Nowiny Tel.lfu59-205Klelee. 522/d
LAWETY wypotyczam. Tra~
sarnochodów kraj-zagrarolca. Kielce,

MlziKSka 35, 473--44

960/H(

Uchylne dachy
samochodowe .
Autoalarmy "cassini"
"Eko-techna"
Kielce, ul. Zagórska SJA,
tei.22-22B

m,.,.

14036/g

SPłQEDI\M JMowllon IT'IUfOWany 40 n\,
aila+wodA to.lcłi.-4S3-23po16
14025./g

.FIATA

126p"

(Xł-1989)

Cftr\11

31000000~M.KOI'I6klfl,~~

,vOLKSWAGENA

(921 aprzeóaoii'LSkartyako,541-Q44. 10806/Sk
sPRftOAM .tadt ..maro· 1968
(nlflbleslta). OstrOWiec. 651-18

13552/g

,POLorE.ZA 1500" (91, Ust~.
przebieg 8800 tys. km Clei'WOfl'l Woli
Szczygiełkowa 109 k. Bodzenlyr'l&

polo"

854910

1,.."0

KUP1Ę,wartbufgi•,~~9S4/g

SPRZEÓAM .PIIsaat. CO!ftbl 1.9 O"

(1992},pllnlekupłfprzedplato~ra
chowłce,,3-55
245/St

SPRZEOAM ,atara" c~ z I'IICZ.,.
Pll Daniel Prasz.tu.wlcz. Grabowlec 37
28-1111"1otrkowiee
13942/g
KlJPIĘ ,bisa" lub ,126fl" 119871992}.Klelce, ll-52-18,pot41393\/g
SPRZEOAM.POionNY"(90;89)
c:e, 11-72-09
13934/g

SfiRZEOAM pilole .ata,.. 200" chtodnlo-akładak 19511 Starachowice, tel.
21·90
235JSt
SPRZEOAM kadoł mH&rakl panel·

K.._

nteLY lnetQOORCZ~ Starad'I<Wriol,
t ..

21-90

236/SI

SPRZEOAM elementy 00 chlodnl

SPRZEDAM.vwtraosportera"(1!ł90l

podłoga+ 5 klan
St.racłlQwiee;,lel 21-90.

baz. drzwi

2400uazkodzonyKiełca,31-64--i8.

Tarczyn,

m6w~ llml.Enb~.
.Bolt. . . .Pur-d",~- - znUtd

benz.,1966.Kielce,31--+t--6&.

l,coca--eoll" Starachc:loMce.tei.21-00
2381St

ruc:zy,fiiD'nlkOw.anlln..'M81roric'·
uer.t. 1.111. Mlozurska 12. IGelee,
66-21--49.
591/0
MóTO-~~dopn•
ninlonego ~ motoryzacyfnego z

b.

~.ut.Oiuga29,teł507--&4136121g
AUTO-Radio-Alarm:

monw:

alar·

13935/g
Sf'RZEOAM ,mlłfoedeU 124" :Zó

ubupiKz.enbM Motta1 redloocl-4--

12r.Kiltllklegolw.JodrD-

Reymonta

Jowll po

zakupy

cztłd

.fiat.- t26p",

oryg~~~~lny

dobry

lllkler.

SP!tiEoAZ:

alcup,

umiana. llamla

NmochodOw 1Uelc1. Sler*le'lkl.l 55,

13719/g

1\UTO:~
autoryzacji
FSO FSM, SuchedniOw, ul.~ka 97.
13699/o

ruMEHl'Y nadwozi MmOChodOW
UoChodnlch .TitranO" Kllb, Watazawaka34,C.IJfu464--.21.
775Ja

EKSPRESO WE
ZATRI..IDNĘkra._.~.So-

binkiego62.

14047/g

Kli'IĘ,uno",.peugeoU~2ó5"t 1 W:
o melei pol. Kielce,

1911) lubIMy

81--(15--44

1:HM181g

SPRZEDMII

.12Gp"

61-20-33.

t9ó

r)

13973/g

Sf'RZEDMl.f!JMN 324 fu' (88) ABS,

ldlrnetvzacja,wszytddellllłwt.Kleloe.

sst--12, 555-27.
13Q791g
.OfilA KADETTA 1.35" t1sen cu..
fodn:wlowy,jNoygrptl. bemyna--pz
~M.Biellny,tel.39

13963/g

.FS01500"( 1 966l~Kieł-

ce, M0-37.

SPRliDAM

clągnl}(~

Wliiiłkt.

110'.1Uelee.6 1--&3-39.

Ki~\ce, ul. S1aszica 6/8
(pasat. obok .,Ludwika").

13992/g

13i701g

Ceny pro m ocyjn e~ d

101

SPRZEDAM ,poloneza CI!O" 1992

Klelce.31-29-73

13989/g

s~.vwgolfa'198.2dieMI

Tel32-45-95
13993/g
.BISA" 1988. 61Q--229
14024/g
SPRZEDAM wi11t w Oflrltfl.łm. ~.
S6-fl62..
14025/g
SPRZEDAM ,hlkl" -Izoterma. stan
b. dobry. Kielce, 566-62
14026/g
SPRZEDAMeQpr-PdokaW'jczteropdtowy.l<leb, 56--662.
14027/g
SPRZEDAM ..skoOt lavont lorm.n"
~1993rok.Delesz.yce,lel.98

1«mmO
SPRZEDAM allemałOr ntN#'f 00 ,alfa,
gll.llli8"1ub.164"benzvna.1.5mln. Klei<». 59---12
1397atg

SPRZEb;'M ,caro" tli931ub zaliiii=

nit Klelce,555-14
SPRZmAM

1401atg

rouw.laefy

61-10--95..

Kleloe,

14011/g

~ .akodt

1óSS• i2 r. Tel.

538-871ub31-30-56
14014/g
0
SPRlEOAM .olclt. 92 r. - 65 rrin.
Kielce, 15-16-03,66-71-55. 14018/g

13962/g
~~~

Zapraszamy do nowo otwartego
Centrum Stomatologicznego

mlocarnlt. Garnek Włes·

l•w• .lar'Uibld 11 k. Gnojna.

Wł.OSKA

GLAZURA I TERAKOTA

.NYSĘ" 19671JCJR1dam, 66-4J::j()

13100/g

lei 86-0Q-31 . Zapreaza~.

cena

\8.000.000,\el. 31--00--71
13928/g
SPRZEDAM ,luka" t992lkrzVnlowv
Klelce,31--IJ0-71
13929/g
Bt.YSKAWICDE PfUiaz.dy do Wf·
branyoch millit w NlerT'IClecłl l ltalll
nowvm.vwbusem" Tel 32-45--95

&07100

.-zedat. montat.

Klelee,222-28.

13957/g
13997/g

BeatySoś,

SPRZEDAM ,clłroena BX"' 1600 ccm

Kielce,

SfiRZEOAM ,PQionell" (85). Tel.

11-48---04

14003/g
SPRZfóAM ,caro· Clflr'WOfle {X.91J,
Deleszyee,lel 270,MickieWIC::ll31
140000

SPRZED.w

JI,WOfVIIa 150

,.po~onu~~·

237/St

KUPIĘbiAełldl~Z.pepsi"

13936/g
SPRZEDAM ,liata 126p" 85186 atan

(83r.), met.llc. Kifllee, 567-16.1400\fg
POSZ1JKUJĘ .r11t. uno" oleblesld

morski. KEL 7650. Kiek:e,31-50-39

KHrk:e.
140351g

I)OdzieifWceo

524-05

~

I<Jtłce,61-29-65

1.02119

s.dlce 121. 32-065 Kruu.~ . .,.

Sf'RZEOAM~360 I<Jełce,IW-

SPRZ.EDAM przycupkf

29 .b"

1900", 8Sr
198.31-23·93
14022/g

-smzeDAM la;lmłJain SI.IJ* .bilon·

~

1395al'g

czalt/IHert:Jy
1394Vg
IO.JPIĘ .12$p" do napniwy !Oea.
15-12-45
13946/g
SPRZEDAA4 .lłldt ...,.,... (Uł91)
Klelce,32-57-97
13950/g
,camping"

~, ....

SPRZ.EOAM..,...~sa

~.31-!l-41w

t3t-47fg

SPFIZEIJrN,.l .126p" (86 r},

22.000.000.

OfYVIN.JM, atestowane

12 lllt. (1"1111'ancll} dyatry·
.C. bel", Kietee. Polna 7.

auloalarmy

g

SAQEóNolletAobul Jelcz bertlat PR

llrtiii.~"Kleloe.•l.101)()-4ecia

PRZEJAZDY do

MóTOART;Kltlee,Boc1lentyl'lska33.

te! 485--25. ~ki urnlenne do umo-

SZVBEROACłff

,..ANENTUR"-R~poa:ukllle
pomłeszczetlblurowych-eentrumKiełc

~. ll'lltlllilul'-,
~rd!Me(IPReda.t~ OobOr,
_.._.~seria.lndywidualnewldad·
ki doW.l.ne, koniubele ~
łatyngologlczne0ablnet.Logo"Kie6ce,

1350510

,FSO", .J)CIIoneu", ,luka", ,stara",

ce,55-148,po19.

APARATY

Recilr,

Klełc:e.~65.łl6-21-72

.,Jelcll"

RÓZNE

MEDYCYNA

potaztiOw

Klelc;e,l .... 191,tel557-718209./g
ZNAKOWNiE poiazóOw .Kolni"

ne.gOry!Tanfewczasy-IIIOrD,gOry

13442/g

NAUKA

ZHAKOW..wE

atanb.dobry.Kie~.81-14-34

139911

włygodnluod25VI,Intef-l<odii"Kiel·

KUf'IĘplecll'lllllow)'.,11fbie<:".Tel.
Kłw0w113,po20
9094/r

za,les.to! ...

Kieke. &16-82
139S6/g
Sf'RZEOAM ,lorde taunusa" (t9&0i,

DROBNE

teł .

66-38-60,

ul. Sienkiewicza 77 (l piętro)
codziennie 8-20.

119821

14007/g

PAACA<Iablegle~lni.SJ:Y

nlstek.t::lftffl13972.Sl"Kiltlef3Q72Ig
SPRZEDAM ,lata 12Gp' (1986 rJ,
~-~·zw;posaz.e

niem,bgtnka226,polll.30.13974/g
SPOlKA Decl ulołltnlfl 1000 ,. kw

~•kluttłcoi400mkwgiaaa'y.Tele
tonWoddsław122.
13971/g

SPRZEDAM dl.!.alkł 1,30 r. na ter•
n111Uelc.Klelce,S59·12,555-27
t39ntg
SPRZfó.Wd~c1zlałkf~

EXBUD-1 Kielce
~
ul. ŚCiegiennego 261 ~
26-025 Kielce
tel. 61-60-95, 61-62-42, fax. 61-58-03

oferuje

naletenieKiełc10000metrOw~

towyeh.TII. 555-27

13980/g

Sf'RZEDAM ,lord• scorplo 20 GL'

(85rJ

Tel.32-ł5--62petne'IIYpoaate

nll,łłlnk:INtny.

13981/g

MALOWANIE:

lapatOWilnie Kielce,
13962/g

426--42,505-67

SPfQEoAM tklelkf budowla~ 7-.
9--erQ""' Oomllawwlee 159 k.l<lelc.
13941/g

VW TRANSPORTER

OKNA

PLASTIKOft

OREWHIAHE

DRZWI ośaEtNoce,

STY~~:rPH .OKPOL" ICifLCE
III. BataUon6w Chłopaldch 71
(NłewKłll6w l)
teł. 571-i1 , 526-01...-n. 3,

TWóJ PRZYJACIEL
oraz

VWGOLF, VWPASSAT,VWVENTO
,IS/4

m.<• 8 - 17, aobotal - 12

Sld ad reklam: ..Exbud l)" Biuro Reklam "Słowa Ludu", lei. 44&-SB, Ktek:c, ul. Targowal B.

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszc-zonych ogtoszerl

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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l QJWeltiAn - BIUROKOMPLEK S
OferuJ t my P•ńslwu

••

•

WŁOSKIE

oraz

POLSKIE

• BEZPŁA.TNE aranzaqe wnętrz
'i.
• BEZPŁATNY transport 1 montdŻ ~ ~

•

12-miesięczna

gwaranci41.

KOMFORT l ESTETYKA

•

Kieleckich Fabryk

•••
'

Mebli

,._

w 'tWOIM

BIURZE
K1tlce, ul. Zqnallru lll,
lel31-ll0-56. ll-63-40.
Sklep czynny w godz.9-ll,
sobolyi0-14

Kielce, ul. Warszawska 4 , tel./fax 42~;.~

U Nas taniej!
Polecamy:

dogodny system r atalny

l wpla ta 20 proc.
bez poręczyciel i
D owóz mebli bet-piatnie
( na terenie Kielc). IW•

e

TAME WCZAS Y
(50.000/osl

.....

Kołobrzeg

)

Pogo rzelica (2.650.000/

14dnl)
KOLONIE. OBOZY
Rewal, Pogonełlce ,
Poron'", tli nił!, b. dobre.

UBEZPIECZENIE MIESZKAŃ l DOMÓW LETNISKOWYCH

wtochy-Cesanetico

DAJ

Wnuy WłociiJ-Biltiene
• .utokarem, ap.Ntafłl8flty
9-11.YII, 16-25.YII,
23.YJI-1.Vłll ,

..cen.: 3.550.00D %f
KIELCE:
26-234,518-.36, 322-971 .

SWOJEMU
PSU
WOLNE
On to mial

clętkie

tycie.

Cały

Przeclet wszystko

dom

był

na jego

łłl
ł

HTO\V!\IA

ł KTHOTł

( Hr\il( ZNA

~
poleca
a~ortyment

elekłroteclm1uny

od 1\ do l
WYSOKA JAKOś C,
FA.BRVCZN[ CENY!
KIELCE, WARSZAWSKA \46,

głowie.

TEL..IFAXJI-67-09.
ZAPRAS ZAMY OD l DO 16 .

mogło się wydarzyć.

Zalanie, potar,

l

Oft,.jn.J laUr USUJGI
[LU.TROINSTAt.ACVJN[.

włamanie ...

Zagrotenia pozostały, martwi się nimi jednak ktoś Inny.
•Warta" ponosi odpowiedzialność za mienie ruchome, znajdujące się
w mieszkaniu, piwnicy, suszarni! komórce

na terenie posesji.

Ubezpieczenie mteszkań i domów łetn iskowych
to szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej, wiele wariantów
ubezpieczenia, niskie stawki i liczne znitkl, sprewna likwidacja
szkOd oraz szybkie wyplaty odszkodowań.

W tym roku

będziesz

jut

Jesteśmy

mógł zabrać

swojego psa na wakacje ..•

. ROL.POL"

z Wami jut od 1920 roku.

uL Armil Czei"WWne/224,

Szczegółowe lnfonnacje w biurach l u agentów

Neice, tel. 21-104

Towarzystwa Ubezpieczeń l Reasekuracji WAATA SA

ot.tu}e w cJlfflł~ sptzedaży
po cenach konlcutencyjnych

lody
w tóżnych

as()ł'fyrMntach

l &makach.

bpl'3$zamy
codziennie B- 11,
nledzlfłła- B- 12.

Skład reklam: ,.Exbud 13"' Biuro Reklam .,Słowa Ludu", te\. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18.

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogloszeil.

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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on"l wsulkic- lllotbtli wrkoiitztniowctlla wnysłlich HW..-ców 11• mtach hlłl1awycb
jd1M152tp.llmkw.-tlla&itj

Busko-Zdrój, •· \hjw ~~·c. Id. (l-- ""l 44-J&

"•t•'ll"ai

(• ctttlr-pnr 4ałt'Hj
,.,tnMw').
u nHzacedrie,nnieod8do 16.)1'11\

I"MIU~I)EXWAL ..

RD~DUNOIJ
TIPOII TEMPRA
Bontfika!t.do2.YII.1!ilłł3r.

wu,.;,~

li!.l\'!i-1;!1 ~.;101 .5
Ci-vic 3D 1.3 ACCOnD 2.0i
(mCKI~I

.9J)

CONCERTO 50 1.6i

p
w nieoprocentowanych ratach
do nabycia tylko
w systemie
'/1
Auto Konsorcjum F!ii
na terenie calego kr'łju
NASI DEALERlY

t- -." u.••

SI POR EX
z

dostawą

11.700

,,.

!Aarska Sp«jalistyczna Spółdzielnia Pracy
w Kielcach inforauQc.
io nd 7.VJ.93 r. ~o 31.VJII.93 r. obowi~zywoć będzie
ltonilikala:
- za protezy szkieletowe o 200.000 zł
-za protezy akrylowe calkowite 100.000 zł
- za protezy akrylowe CZ(ściowe 50.000 rl
Ullllil

,. Papiery i folie
do ksero i drukarek

laserowych
,. Folia do

kre.fleń

-

-Regma
,. Kalka - Canson
,. Papiery, kalki i folie
-wlz)·cówkl

-uprosunl•
- bromny

do technologii diazo.
- folie samoprzylepne

Kielce,

-pi~lkitradycyjnelsamotuszujltce

ul. Solna 8
lel./fax. (041) 66-00-66.

poleca nGrar-Bud•• Kielce
"s•olch punktach:
l) Kielce, al. IX Wieków Kielc (obok ,.Pigwy"), tel. 433-09
2) Kielec, ul. Buczka 53 (ZOZ weJŚCie od ronda), tcl. 432-53.

BANKrv•~n""
ODDZIAŁ W KIELCACH

Prudsiębiorstwo Robót lniynic-ąjnyc:h
Ba•ownic:hn Pne•yslowq;o w Kiela.c:h,
al. TUIOWa 18

ofen:Qe •• aalyc:haiastowej spnetlaiy
,ehlowarlośriowe . . terialy:
J) .....,. stalowe aane u uwea wMiataJ• ••

+U.OO

••+200ł

l) nry itlkl•••we "wipro• +600 s l.sM.+ 1000 s: 2501.
+ 1600x.UOO
l) ..... t•rt pru•yslowlfli i b:r.całlki Hliwao-wMKUiiOWt
(:r.u•wy titUdlowt 0021(, ko~owt 500 OG:ZA,
500 002A/912, nas•wki U i iaae)
4) ntrJ blllioakowt ptrforowane 150 x 1258.
WanankJ spne•aiy, uny •• 111.1odnieaia
:r. llldale• uopaln.enia, fel.!.~~~.!!.,~

+

+

ODDZIAŁ

ddMa od 1929 r.

0

W RADOMIU

t)lf>
tf>f. POŻYC~KI

+

NADUZE
ZAKUPY!

KREDYTY
NAZAKUP
NOWYCH
SAMOCHOJJÓ W!
Szczegółowe

informacje:

Kielce, ul. Sienkiewicza 22/24, tel. 450-51, wewn. 34
Radom, ul. Struga 26/28, tel. 63Q-430, 291-81, wewn. 106, 107

Skłnd r~klam: "Exbud 13"

B1uro Rekłam "Słowa Ludu", tcl. 448-58, Kielce, ul. Targowa. 18

Redakcja nic odpowiada za treść zamieszczonych

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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Płyty wiórowe

-CENTRUM MEBLARSTWA
u.łl

zapr11 s z a 1 proponuJe

~

finny "Polspan"

SALON ::.~ta,::~·:::~

MEBLOWY

.-' laminowane i zwykłe
• ' blaty robocze
.,. obrzeża z klejem i bez kleju
.,. płyty pilśniowe
~· panele boazeryjne
.,. li
kończeniowe
poleca Hurtownia KJK

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

i:,..·

PŁ.YTY-

~===-~=rt

SKLEJKĘ- :::'!.--20~

BOAZERIĘ- ......_ PCV II~twywykOń~lowo
FARBY l LAKIERY- ,.,_....,.._ ...,
AKCESORIA MEBLOWE- ce~m:~e
: DREWEX s.c., lei. 435-26,Kielce ul Bodzenlynska 33

NUMER 142

Kielce, ul. Górna 25, tel. 450-83.

Kielce, Żelazna 22,
te/. 66-09-07

'""'

Zapraszamy w godz. 8- 16.

PAMEX------------------~
HURTOWNIA OIEMICZNO-DROGERYJNA

Kielce, ul. Rolna S,tel. 414-11, rax 467-13, zodzmy otwarcia 7- n. soboty 8- IS
Oferujemy między Innymi produkty firmy COLGATE-PALMOUVE:
ROWV'OŚĆ:

AJAX mleczko do czyszczenia 0,5 1- 28.350

cotgate

11llmolive

cotgace

oraz
Pasty do zębów:
- regular
- tartar
-junior
Mydło

PALMOUVE

50 mi
50 mi
50 mi

-14.300
-15.800
-15.100

125g

-7.200

(4 rodzaje) - 27.300

Szampony
A.IAX proszek

0,5kg

AJAX płyn uniwersalny 0 , 5 l

-27.300

ZAP~~~~ol?2~!~~zZDZ

r

W K1eh;ach, ul. Buczb SS,
tei.SSI-4ł,66-49-71

_.......,_

prmtVId:;i nabór na rok 199JI94 w UJH'Odadr :
- Arowite
- pit'kan
- kuchan-A.t'ltlcr
- ślusan-:rpar.·an
- fry~rr
- tbrojan-spuwaa
- spn~lar.•ca
- blachan-spOłł·ac:
- 01kirmik
- tokan-frr:."

TECIINIXUM ODZIEżOWE ZDZ NA PODBUDOW/E ZSZ
O SPECJALNOŚQ K./U Jt1Ecnf'O LEKKIE

Pdlmolive

-16.300

omputery IBM

~116SX. IIOD40,

SVGA Mono. FDO 1.4<1
3116DX, liDO 80, SVGA Mono. FDO 1.44

Orularltalrameoto\\Cl!PJ~-~
)rularloiPICTOWIIIfJ)-IL-

Pnedsiębiorstwo

POUCEALNESTUDIUAIZAJf'ODOWEZDZk.rvatci,.za~arh:

-kraHtte
-.spor.·acz
- /f)'l}tr
- krmtrolt"' robOt spawalniczych
- kosmr~·rV.a
- msrmJaor proktyc:tnf!J nrwlr.i spar~·ama
-srkrrtarl.a OtVSit't/lkasufa
ROCZNA SZKOŁA SPAWACZł' bualci w :aHYHiacl!:
- spawacz podstO'Ił'O"'')' (sp~olnoiC: spawanit r-lrktryttnr, SJHll'tamr gator~r. spa!ł·antr w oslonir thl'lltlt'nkttll'f8ło)
A UE SZKot. Y:
Miechów, ul. Ks. Skorupki 3, teł. 319-00
\o\'loszczowa, ul. Młynarska 56, tel. 42-884
Busko-ZdrOj, ul. Wojska Polsklego 31, tel. 43-40
Końs!Ue, ul Pilsudskłego 82,tel. 31-87, ul. Krakowska 2, tel. 33-13
Starachowice, ul. Radomska 41,tel. 36-91
Ostrowlec Sw., ul. Furmańska 5, tel. 653-763
Skartysko-Kam., ul. Metalowców 54, tel. 530-483
Chmielnik, ul. Mietczarsktego,tel. 54-24-65
Kazimierza Wielka, ul. Partyzantów 29, tel. 521-946
STUDIUM KUPIECKIE ZOZ KIELCE

ul

Buc:zx.SS,teł

66-49-71wewn.30

PclnYQid n~uczania ws1udoumtrwa 4~meslry{po4,S miesłąc.a. ka!dy).
CXlaln1KmuU1TI.Icłl3ralterdyplomowyibędtieobcJmo'"-:tldowyboru
następu}<lC'tspetjall'lOM:l

-nw-lr.ełlnl

-handclt:l.&f'lnu;:m y
-ak-..izyCJa
- uruchonuenic wlasnyd\ prz«h1ęb10MW, doradztwo orpmutyjne
- mnc w uktnoki od n1nteruo~ sl:u~haczy

'

,

- ~~~

-a

To.,.iejsce

Rozwoju Miasta Sp. z o. o.

lcosztqie

Kielce, ul. Pioutowska l 2

wwytbu1iu

oglasza 11 przetarg nieogr.rniczony

codzienny~n

na rozbiórkę z:ab udonń, '*TUZ uporntdkonnicm tcll!nu

BB(J)o(]XJ)(J)

all

rlokalizonnych w IGelcach przy ul. Zagnańskiej 63
uł. Zagnańs k iej

65

ul. Przygodn<j 52
Szczegółowe

infromacje
pok.ój 421.

można .uzyskać

w siedzibie

przedsiębiorstwa

Ustala się wadium w wysokości 500 tys. 21, które należy
wpłacić w kasie przedsiębiorstwa przed otwarciem ofert.
Wadium zostanie zwrócone po komisyjnym stwierdzeniu
u porządko wani a terenu.
Otwarcie ofert nastąpi 28.VI.93 godz. 10 w siedztbie
przedsiębiorstwa.

Zastrzega

Skład reklam: ,.Exbud 13" Bulro Reidam ,.S ł owa Ludu", tel. 448-SII, Kielce, ul. Tar1owa III.

re•omowanydł

firm:

K,;~~M~~~·\v.'::!:
.,JedltOŚt"

.,Wialdtr" Katowke,

Gr6}H, ,. Bałt,-11." Gdynia.
Polenmyri'łlllid.;

-

szerekll:."lor1)._1łl

kinserw 1

Lułi.IQI G~dza, klncntnrlly
~oouy, •uszt:atdy,

spolrwcu,

się

unieważnienia

Hurtownia
arty kuł ó w spoiywayth
w Ostrowcu Sw, uł K1ł1ńskiego 26
orrnQe do spru claiy po nprratrdcyjllych ctudł slodyn.e

prawo swobodnego wyboru oferty i
przetargu bez podania przyczyn.

kddMip. bwt, htrbttę.

w• .u. 7 - 17,
tei.65-20-1Sdollwevon.S2.

Zapranu~y

Redakcja nie odpowiada za tn:śC zam1e.52.czonych ogłoszeń.

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

--------'
'' Importowane
:bramy
garazowe:'

NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE
~

•KOTlYC.Oomocy10 - 10.000 kW
gazowe i ołejowe równtei z podgrzewaczami

'

ciepłejwody

• PALNIKI gaz.ow.- l ołejowe, termosłllty,
Danfoss, zblomiki ołejowe, Izolacje rur
naczynia wzbiorcze Reftex, kominy stalowe
•INSTALACJE CO l CWu w rurkach mtedrianyct

·~~~c~s=8~~;7~·'

L------·=~

ogrzewanłe podłogowe

• Bezobsługowe kotły CO niemieckieł finny VIESSMANN
(l miejsce w Europie), zapewniają najwytną średnioroczną

;..._~..,;.., ,....."!...'-'-''''''''"':~

~.t-~ Przedsiębiorstwo~:
t:lt"A ~

:

\
:
:
·:
:
:
:

~

sprawnoit:, komfort, chronut środowisko.
KOCIOŁ CO f. vtEASSMANN to .mercedes" Twojej kotłowni.·
trwały niezawodny, oszczf(Jny.

Handlowe~ l

i

gwaranQę,senis.

~
~

EKSPOZYCJA i inrormuje: EKOKALORIA

.........................................'""''
Kielce, ••· Manirestu Lipc:owexo 43 C,tel., ru. 31-21-51.

~

~

~
~

Pntthlę~iontwo

~

9

~
Zatrudnimy
: akwizytorów
~ z transportenL

Proponujemy kompleluo•e ron·iJ4l.lłnla, montał, rozruch,

~

oferuje bogaty aso ment napojów, soków l
wód gazowanych w cenach producenta.
Zapr&$Ziłmy do naszej
hurtowni w Kielcach, ut.
tolnierzy
Radzleckich
~~, ~el. 61-65--42, wewn.

STRONA 17

s•nfll•

.,b...u" 1981 , wy1ft"Mla tnr·
str••••· ,.Alanl18" •• Jlntwen ln~toao • aowy• silaiklta,

~
~

AUTO EURO

..lllilloknta5łł".•••trwur.
łliwl&

J

ltiHbpeWJ 6 loa aa

,.Jtarłt 660", dddnwriui ••
''••.slloikitJtktf)'QN,

''»;o;<o~;o;oo... .:o;o;-;·~~~,._. . . . .

Oci~ki31

tJI6ll,

Sprzedaż używanych
pełnowartościowych
części do samochodów

Zakłady Wyrobów
Azbestowo-Cementowych w Wierzblcy

ogłaszają

przetarg nieograniczony na sprzedaż
niżej wymienionego środka transportu:
samochód ,.nysa - 522 r, rok produkcji 1989,
cena wywoławcza 23.000.000 zl.

zachodnich od 1976 r.
Kielce,
ul. Żołnierzy Radzieckich 19,
tel. 61-68-56

Ww. pojazdmotnaoglądać codziennie w wydziale transportu ZWAC w godz. od 7 do 13.

Sprzedaż silników
do wszystkich samochodów z gwarancją 15.000 km,

do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 1O proc. ceny wywoławczej
pojazdu w kasie zakładowej do godz. 8 w dniu
przetargu.

ceny niepneriUające, zawsze do uzgodnienia.
Zapraszamy codziennie w godz. 9 - 17, sobota 9 - 14.

Przystępujący

Zastrzegamy sobie prawo uniewatniania przetargu bez podania przyczyn.

Zak:.. a d Spr'ZJ9tu l Transportu

w Skartysku-Kam., ul. Matejki 2

.... ..,...........
"'· .........
,..
........ ........_,.,_,.
oglaua pnUił nleogrWczony n1 aprzedat nw. irodll:ów

Nrewid.rej.

2!.000.000

1. Agregat sprfłarllowyW0-53
~

1
~
~

--eo-m>A

Kopni MSieniCon 1(-611

Spyoct-UT-100M3

L ż.nwumoimny-·
7. "starA-200"

533

28.ll00.000

402

120.000.000

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

184.000.000

416

43.000.000

6251

150.000.000
42.000.000

Silniki -

części

wz•rv n~~l.

2..star29•
3 .• star 29•
4.• polonu 1,5•
5 .•połonu: 1,5"
6. ,.połoneu 1~•

r. prod. 1974,
r. prod. 1974,
r. prod.1985,
r. prod.1984,
~- prod.1983,

~::=ror. c• ~:=:~::::
22
1~:-.:r-:.:0 ..
~:=::~==~:
r. prod. 1981,
r. prod. 1984,

C-330, C-360, C-385 mil

KJW-<I16N

10.000.000

7131

1.500.000

Bnuo

m11t

sprzedat czfłc:i do samo-

9.000.000

zsrr.

cen. s.437.5oo
cena 3.625.000
cena 4.386.300

ul. Kn~kowsb 6l,
516-41, ru soo-os:
motoryzacyjne,

120.000.000

Skład relr..lam , .. Exbud 13"

==~~~gg:ggg
~::f:~H:m

usługi

KIG-033X

Wadium w wysokości 1O proc. ceny wywoławczej nelety

cen~~17.200.000

cena12.700.000
cena12.700.000

KZNSKielce

KIW-386E

w dniu przetargu do godz. 9 w kasie zsrr.
Zastnege się prawo uniewatniania lub odwołania przetargu w części lub cało~i bez podania przyczyn.
Og~złn motna dokonywać w dn. 28-19.VJ.93w siedzłbie

zut. 85 proc.
zui. 90 proc.
zui. 80 proc.

cen~~10 .500 .000

teł.

10. Pnywpo<>-50

wpłacić

nr wewn. 2241
nr wewn.. 2460

~~:~=:
;~:g=:

cena 10.500.000
cena10.500.000

~:'' ~~~~~~~~{93 ~-"!!~!t~.~~~ghw~cl~ 1~~~~- KWP tGelce P ul.
Wadium w wysokości 1O proc. ceny wywoławczej nalety wpłacić na kont~BP

chodów, sprzedatiulei cylindrowych do ciągników

Poza tym posiadamy w sprzedaży poprzetargowej takle
środki Jak: .tuki", przyczepyW-5, ciągniki .ursus ", spycharKi
. D-606", silosy Z-25, kotły EW-6, malaminy, barakowozy,
spawarki EW-23, turawie wletowe. dtwlgl samochodowe.
Przetarg odbędzie si(l: 30.VI.93 r. w Zakładzie Sprzętu l
Transportu o godz. 10.11 przetarg na środki nie sprzedane w
pierwszym przetargu odbf)dzie się dn. 01.VII.93 o godz. 10.

~::=::::~.
~~==:~~g~

zut.85proc.
zut. 85 proc.
zui. 80 proc.
zui. 85 proc.
zut. 85 proc.

Zbowwe16.

a.ooo.ooo

1t Naczepi dłużyca N0-160
11 WOzek .WNB2312"

nrwewn.1S40
nrwewn. 1666
nrwewn. 2573
nrwewn. 2467
nrwewn.2440

010 Klelee 29014-80419-130.

50.000.000

~nlkaiodłowyJIIcl317D"

·~."~df~J.: 85 proc.

91

Kl~74X

11.

wKlek:a.ch

na

~~~rg nieogr~;~IJa, sprz~:ntr=

2 .•nysa s22•
3••FSO 1500"

KIW-891E

.SllrA-200"'

wymieniamy na miejscu od zaraz.
Komenda Wotew6dzk.a Polłcjl

~:::

9. Pnywpo<>-50

L

- skrzyn ie biegów
(jut. od 1 .500.000)
- akcesoria Itp.
-sil niki
-szyby

- podze społy
-og umienie
-tapice rka
- elementy nadwozia

Przetarg odbędzie się 30.V1.93 r. o godz. 9.

W przypadku niedojścia do skutku l przetargu, li
przetarg odbędzje się w tym samym dniu o godz. 1O.

•

CZĘ

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości
Komomik Sądu Rejonowego w Końskich podaJe do publicznej wiadomości, ie 9llpca 1993 r.
godL 12 w Końskich (gm11ch sądu) odbf<hie alt w tryble ustalonym wart. 953 kpc.llicytacja
nieruchomości , polotonej w Końskich, ul. 22 Lipca 156 a, naleh!jcej do Przedsiębiorstwa
Spr.J:ftu l Transportu Wodno-Meliracyjnego w.Kkllcach, a składaJ~tceJ sif z
-działki o powierzchni 4893 m sześc.
-budynku warsztatu o kubaturze 2862 m sz.eśc., o pow. użytk, 488 m kw.
- budynku kolłowni o kubaturze 285 m sz.ełc., o pow. użytk.. 64 m kw.
-magazynu paliw o kubaturze37m azaśc., o pow. użytk.. 15m kw.
- wlllty obudowanej o kubaturze 61 S m sz.ełc., o pow. uiytk. 205 m kw.
-budynku porti+ml o kubaturze 81 m sz.ełc., o pow. uiytk_ 19m kw.
wraz z inłrutruktur~~ (płace, drogi, siet c.o, ogrodzeni~~ szambo, boksy na pa1'wo, myjnU.
samochodowa).
Niervcłlomołć powyższa m. un.ądmr\4 klifgf wieczyslll nr 19333 w$4dzi+ Retnowym w Koftsldch.
Suma ouaoowanla wynosi 1.312.773.000 zl, • C8l\ll wywoł.twcu wynosł 3/4 sumy osz.acowania.
Wadium 10 proc. uiszcza lit w dniu licytacji.
Szca96towy opis l oszacowt,nill do ~u w aktKh.

Reklam .Słowa Ludu". te!. 448-58, Kle:~lcc~.~ui"tTif, :;:'l : :ow=:a~tTs.;;;;;;;;;;;;;;;:Rf.c:i:du~q~a~n:i:ic":od~,.,::=w,i::,d::,;;:;,.:;:,::oe!ć~za~m~"~"::'~zo~ny~c:Oh~o&l~oa~c~ń;;;;;;;;;;;;;;;;;;-J~
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NUMER 142

Sport

10.05 Gliwickle
spotkania
teatralne
Przeboje Dwójki

To była
trudna próba

10.35

11.00 Panorama
6.00
9.00
9.10
9.25
950

Kawa czy herbata?
Wiadomości

Mama ija
Domowe przedszkole
Porozmawiajmy o dzie·
ciach
10.00 ~Zawód • policjanl'' (l)
-serial USA(- 91 mm.)
l 1.30 Dal~y a bliscy - magazyn
mniejSZOŚci narodowych
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15-16.00
Telewi~a edukacyjna
12.15 Mapzyn Notowań- Bia·
łowieskie opowieści

12.45 Kataloa zabytków: Świd·
nica- kołciól famy
12.5.5 ,.Nas:twlek"(9ost )-,.S<>Jidamość 1980-90"- serial
dok.

13..5(1 Konwenqe teatralne
14.1.5 Za l przed klauzurą- Kto
14.45

ttfnejksini
:O~zki~~~iu

utrac<>-

15.15 Kompozytor i jeao m1asto
- .,Strauss i Monac h1um"
-film dok. prod. niemiec·
klej
15.45 Fotograf - Jacek Jakub
Marczewski
15.5.5 Program dnia
16.00 "Od dział
d z iec1ęcy"
- ostatni odcinek serialu
prod.ana.
16.50 Muzyczna Jedynka
17.00 Teleexpress
11.25 .,Paczka dla Margaret
ThaLCher"'- film fab. p rod.
ukraińskiej

18.10 Klinika zdrowego czlo-wteka - za płod nienie ,.in
v1tro"
11.30 Myi ŚWiat
19.00 Wieczorynka
19.30 Wadomości
20.1.5 Studio sport - fina!
Pucharu Polsk1 GKS KatOWICe - Ruch Chorzów
22.05 Nasze polskie ... - polski
pośliza kontrolowany
12.30 Leksykon polskiej muzyki
rozrywkowej
12.45 Wiadomości
23.05 Muzyczna Jedynka
D. lO Gorąca hnia
13.20 Noce z blondynką- Maria
Pakulnis- .,Konsul"- film
fab. prod. polskiej
1.05 ,.Białe tango" (S) - ,.Kon·
ccrt"-seriaiTVP
2.00 To lubię! : Jazz - Marcin
2.55

11.0:5 Studio Dwójki
lt.IS Studio sport - Tny kwadranse ze sportem
12.00 Studio Dwójki
12.10 Róbtaco chceta-program
Jerzego Owsiaka (powt.)
IZ.J<l Auto- magazyn
13.00 Panorama
13.05 .,Wielkie nadzieje" (3)
- serial prod. angielskiej
14.00 Polacy - Ryszarda I-Janin
-film dok.
15.55 Recital na dWll fortepłany
- Manha Araerich i Alek·
sander Rabinovitch
IS.SS Prorramdnia
JUtO Artysta i jego świat- Juan
..Teatr Snów"
Miro
(2 ost)- film dok.
16.3<) Panorama
16.35 Sport- magazyn te&)arski
z wiatrem i pod wlatr
16.45 Losowanie gier liczbowych Totalizatorł Sportowego
16.50 ,. Przygody lluct.a Finna"
- .,Huck otrzymuje nowe
imi~"- serial prod.jap.
17.1.5 Et.ostres - czy film pomotc naturze?
17.3.5 Od pierwszego do pierw·
szego- program publicystyczny
18.00 Program lokalny .
18.3<) Panorama
18.35 "Pokolenia"- serial USA
19.00 Evis Costello: ,.Spike"

:~~k~~k. ~~:!ieJ~!·

(3)
-serial prod. angielskiej
21.00 Panorama
li.J<l Ekspres reporterów
22.00 Studio Teatralne Dwójki:
Stanisław l. Witk1ewicz
- .,Gyubal Wahazar"
23.45 ,.Tr6jkątśm1erci"-rclł.cja
z odslon~ia pomnika
na cmentanu w lwa·
szawie pod Petersburgiem
0.05 Panorama
O.IS .$wi(:tomoru-nocświę!·

20.00

tojańska"

Zakończenie

proaramu

RAJ UNO
.2000.23.05,025

Me młeU .uackla do JOtody kolane rywallnij'ey na tras!~ rv WVSOGUSOLIDA.RNOŚO. Choitn.u wiodla naej p łasklml t t.reru.mi to lo"1.1115ą('1Pf:lt.lonowl dHUZI thl6d daJyslęwemakl nlrjednemu z.uwodnik6w. ocenę startu kłt.lczan "tej lm pmi e poprosiliilny dynklon
do-Korony. pruua Klt.lt.dclt.&o OZKol., MARKA SLA.WIŃSKIEGO •

o

er-

-Nao,jb.arQirjdHQ"łlobraposllW'I

Tonda Bnljyny, kt'rr juzae ru.
•dowotbllt, .k ulia::a się H łddrJ

knjewrj aolłwkl kolany. Dobne
ml6d ntrwl)' rywa]IDc;jl, a przy Htobhdt. nadda rHct powaiCZ)'t o
z.wydęst1ł'O. Poustall Jqo kołrdz)' 1
·~ W')'nbde odcnln.U jauu
lnHI)' wyKip w a.JrJda Muoh. Na
ln:de 4oidy .. trco jaac:u pnalę
blrala l kHiujr. Pnyld ..... Ma-

-

rt.szBilrwsti,kt""IW'ldulłru.Wir

kolmanłest-HwalklutKtatnł•
Wtwl4Zb~klopotaml,jakle bm-

u•

wydarzenia
XX wieku : "Kennedy
- amerykańska legenda"
- serUli dok.
4.00 Zakończenie programu

Rztpk4. Markln~ Kęftioma, JutKIaftm Lyaktt.-. Renat~t~Malla~
TMuswn S.lanr-. l..blp.l~•
Szcupdc,lJidea. llt.IU')tit.• Sl~t
Anki• ora.r.ltannlst:nanri Końskidł.
Sł.llporkiW'I

1 Jęmq--.

łAm.~

lkdnarsltl•. Udsła""' Sodalt l
MartJe• Bmaslkit.a. W~QKJ" .....
krdlaJIIaldelł'łch..U., z. Jakli pnyjęlo kołsny wBanie Sdelej ar l pny
•I.Jac'rlldsk.lrj.Jrj d)'Tt'klor Mant
tlt<Mis.kl Uołal 5111'0R)'t ~
1ełcien lkłe rodzłelUt al-le:rę. Br
jepdAłt '"'" nn:ry~ ltMVJIIltnefri• lruba .,.,.lmłt la.ldt: polkJę l

pUkonl)'
tn}'PCO•anla do sezanll byłtowldchtlt plnwsQ" ,_uWgyslko podpor~~~~t.•Y
prznotowanlo.... lmprann&i Mbtnost• Polskl. J~et2211pca • Bylł
łflZCZJ' bronlt bęłlh••y 1y111111
Mistnowsidqowjeiddedrv.tynowfj,
Wwtn:ydnlp6tnirjroz.qn.nyZCKia-

S.td Mld~ obt.ął~~ lruę,

lllt."YłdltesłatluW~Cp0lnc-co.Wobu
tydt u• .ud~ •zmocrli nas łd&II.J~te)'
dęru.a~dzldw~c.rłi,Zlllcnle•

M,...kuęllylta;uiy"JIIalt.k.Uhło

D)' start.

Pi~lt.k.

Kltłtdle

Ct.nttll• K11llury, którt

O Opn11J( llń)'SłJc:Dllt IUI
•edr.al•kJ&dyrekcjęSzkoły Pod-

U41Jt.llo

sla-•ltfnrll.

1.'r Udu al w wyłe~au 7. pewn~a"

WII\Złl się: tt

sporymi kosz11m1 ...

-RU0)'11'1kle,jaltuW...e~~klli

n• się je;uk PlllYSbt witł• tyali·
")'tlt kolantn spoaso~. Jiir•y Dtłc
Mtltlt.l Raclit Klt:keuaJazlyslę uwet

~a:;~;-ei~~~~;-:~:::: :!~B':.!"'~i~~~o..t:.:~:

w roh OI'JlniUiort Jt.dneJO z eta·
pów_.

-We.lliCI«<I)'sęG.Iqo{CI"'nt.CG
Holn~d"- JHrU~ Jł!Mibr.u
ednidliłaydai;)' Ofi,Udllleyj•y qk·

..,-kip

efS.tlaz.ya)'dęz. lrp,aUI~słr.
aydaciaiii}WpMzi(ko~1fi'UJiillti-.
ktłny p....-.11• k...Ut«<e orpnl·
~kłt.ledtiqeel.,. aaadez.
Wał.,___NI lbrt.ue.. R~rm

Cykliści znów
w czołówce
Kolejne udane starty zanotowali na swoim koncie kolarze
amatorzy z Kielc i Końskich . Tym
razem z powodzeniem startowali
oni w ogólnopolskich wyścigach
amatorów,jakie odbyly Się! ostat·
nio w Lubartowie i BilaorĄju .
Rywalizowali oni o Puchar Bur·
mistrza Lubar!OWII OlU W W)'Ś·
cigu po ziemi biłgOrajsklej
potwierdzaj-c przynaletność do
kisiej krąjowej czołówki.

Kydryński
NĄiwięik.sze

Sport

Oto ind)"*idualne osiuruę!Cil naszych kołany z IGcledleao Towarzy·
stwa Cyt.listów i MKS Końst.1e :

Poi-·SIIL, ZPW ..Tn~~,;kawka...

Okruo-1

Z•i~tZrk

nankklt BWrlaJ,

.. a........

Roh•ku

S,Mdzirl•l M1eUlą t'-'ka)'
s,ołłlida.ia

~G•hlr•Bitliucla,MariMKu·

b 1 ZakbMw Pn:d•6n:twa MtesHP

"0str1111'na, .,Zio.wt", .,WM-t11r",

::;:;.~~"· Alb~JsT~·K~

18-JSiat- Zbł&n.łt.• Niełplelak
6 (w Bll&oraju), Marian Wójcik 9
(w Bilgof'lju).
36-40 lat - Waldemar Baaa.sł6sld616.
41-451al- Henryk Janust:ek l
(w

BllgorĄju).

46-SO!at-Jeny Kruk2 i2, WleslawK~e nden~Si4 .

51-551at-Ed..-.rd 811Sl.C()'k2i

i.
56-60 lat- Staalsła• Pierzy6sid
4i4.
61-65 lat- Piotr Pytb) i 3.
r owytej 66 lat - Zenon Janr:tttk2i2.

PROGRAMil
8.00
8.05
8.JS
9.00

9.10
9.JS

Zdąż

przed VATEM.

Kupjuż dziś!

REWELACYJNE CENY!!!

Nr l
Nr 2
Nr 3

KIELCE. OS. BARWINEK. paw. 28 (dojazd od ul. Wapiennikowej}
te/. 6/-63-25
KIELCE. ul. KRYSZTAŁOWA 4 (os. Podkarczówka), te/. 66-32-37
OSTROWIEC, OS. SŁONECZNE /4, te/. 626-346

Tiiiido 11o.99ol
OPAL 11o.sool

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

Pn-

•••"Jul)yalay, Ruu.raej:I.,Ceur"

(d)

Sport

Sport

Sport

Dziewczęta

Faworyci
grają
Z katdym dmem emocji powinno
b)'Ćcorazwi~teJ,aisilyrywahzują

cych zawod ni ków bardziej wyrównane.

Takte w rywalizacji tenisistów na
razie nie z.anotowano wię:kszych
niespodzianek.
Otociekawszerezułlaty: Michael

w tumleju pań pod nieobe~;nośt
Moniki Sdcs zdecydowani!; raworytkil
jest Stem Graf. Wczor111 Niemka ziad·
ko pokonała pierwszą przeszkodę,
zwyci~tając6:0, 6:Q AuSII'lłlijkę: IUrrlly
Sharpt. Wypala takte G1brltl1 Sabali ni t Carrle Cennincham (USA)
7:5,6:2. Do dalszych Jier aWilJ\50\Qiy
m1~zy mnymi: HisZpanka Conhil•
Martinez, NiemkaAnke Hu ber 1 Francuzl:aNIIhalie Taw.iet.

\andia) 6:2, Hi. 6:1, Steran Edbefl
{SJ:Wecja) - G~ Rusedsld (USA)
7:6,6:4,6:7,7:6,Amos!\11nsdorf(b.rui)-BrlanJoe\sen(USA)6:7,4:6,
1:6, ':3, 6:3. Pelr Kords - Martin
Strelba(obaj Cuchy) 6:1,6:2,6:1,
Pete S.mpm (USA) - NeU Bonridc
(AU5Iralia) 6:7, 6:3, 7:6, 6:3, Borls
Be<ker (Niemcy} - Marc Goellntr
{Niemcy)4:6,6:3,6:2,6:4.

\'f lA.rftliunJ•IZa(MW•cnll l"ola·
r;yw20 121 tuad.rle druiynowyda Mb:·

Puchar Neptuna

trtutwEoro,ywb ryoltusportewyaa, rn·
VJWaiiYCb we fniKIIlikifj ·~-•rid
l'tle.t... N-"tlkrw nleeaefd•anle uląll
lłobllliil5:25, anutepnle rwCJ11mlliLot·
·~25:2.BIIIo~arnroaiudalpro•adlltJ.
Mrobkkm409,5 pkt. wypned~~ Danie
-J9Spkt.,lłolanłllę-J39pkt .. lsłan cli(
JI7 pkt. •ru Nanąie- J8.l pkt.
a roiskit pilkarki ręttne u~~J~ Jut

Stich(Niemcy)-JanSiellłCrink(Ho

Otl"..bl .. lłKlłdlwki~«kidllałllr

kryrNl'JfUJIOSłiWikliiiiWol•rłprł:ft'Ma

diD:K' BW~Nonrrcii!Polsklt•rald

• Pl/CHAI NEn'UNA piltlflJ

zOSI.ult..U.IoM)pr~ J$wsir-

4tłmk"'"- 'rrt•l lnlunrslltj12.

btłlfł sl(

wBult:arti . Będ~ to Dunki, Bnzy·
lijkl onz zwydę.o~kl u:sp61 w llltCW
Austria-llolandla.

~W ko~ja)dl ~porhaiacll

C.,a A·

,rykaBnl)'lilul~&ł•OU,l:l(O:I),t.a!
Ptonp-.,jlHmiłii'QIJ.Ptru 1:1 (1:0). W

•

tabelilfliPYB prowadJ:~~
u~

Panr-.J~,

raweryJ:owa.. 8nJ;111a • luczeklwa·

aie uJaiuje Mtataą. aw•n• polydł.
~Wplenrszyllllll 'UII kwaiiOkacyjarptum~juhD;Jkai'Q'IIoMt:-'5Polska
pokoulaPortu&alięl6:6.!i(<4-ł:ll)

)WI't1t-ll.wpl(1ęły~liuly!'>l lt·

lrtołl•r..n".•k~khco~łtl)'lii.W
plt~tillipolkuiKIII•p~~pltARujape·
Btialllłnn&~~•l•y":71,

Uullznpil

Hinpa•i• P}'tięłyb lun! 72:49, a.C..t.U
cn,~e B ~ wnnl• 1 Bilprą
IN:ł.J,IIł f~• ,ek.ub TMrtję 69:SS.

w

Re pieniędzy
na kulturę
fizyczną?
Potlczas posictlunla Ratly Kultury Fizyancj /Sponu przySeJmiku
Samonądowym Wojcwót/znro Rodomskiqo poinformowano o )!)'SQko.ici .irodków przczrwaouych
przez samonqtl.y terytorialne na
spon r ku/ruręfit.yt:zllą reg/OIJU.
No;wi(t:r.'j proccmowo na ICII ul
rodni t GrOjca 8.75 proc. oraz Wa1ki- 7,25 proc..

pn~nac:zyli

za.i .mmonqd Radomia lhletll1'ic
0.4proc.
Pozosravo'iomy to bez

1\.omet~ta·

(ZJ>)

Czei'1'1·c.u 1976 r.
Dziewczęta i chłopcy szkól
podstawowych biegali na dystansie 800 metrów. Otozwycięz·
cy: l. Sylwia Kopycka (SP 36), 2.
EdytaDricrl;yriska (SP20), 3. Eliza Wlnlo (SP28), 4. hmnaMoty-

k>(SP38).
Chłopcy: L Shnt·omir Kmuk
(SP l Zwol eń), 2. Daniel Pi•..onrc-eyk (SP 32), J. P1tryk Wl odll r~
ski (SP 37), PiotrTomczyk (SP 32).

NllSZe dziewczę: la w drodze na podium rozq,raly w Elbl\&u at 7 spot·
kań.Odniosły4~t~twa,jcden

mea remisltięe i dozn~ 2 porażek.
W &rupie eliminacyjnej drutyna
SPJI Kldtenieoczckiwanicule&larywalkomz SP IZGłoc6w 8:10oraz roz
gromila.SP 26 Blai)'Siok IS:J. W efek·
ciezdn~ciecomicjsea(zaSP

12Gio-

&ów)awansowałldodruaiej fazy tur·

nieju., w której uczeslniczylo 12spotród l !l zakwalifikowanych do lin11ów
zespołów.

Nasze driewcz~ta pokonaly swe
rówidniczki z SP 29 Ton11\ 9:6 oraz po
dr.unatycznej walce zremisowały z
drutynąSP91 Kraków 12:12. WYIIIkltc
dały lm prawo V)' o miejSQ 1-6.
Mea:edeq·duj~ceo•k.ladzleltn,Jo
czolłłl'lt.l były barW uc:lęte. Dni·

•d

tynaSPJI JOelee pokonala SP l Gllwl~ 9:!1 oraz uległa SP l Tam6w ':10, 1
połllewd w trzecim spotkuiu ł"'JY
,ełOnalowejłltiewczc:taJ:SPI Gliw\oe
pokonalytamowianki\7:1.4ws:zystkie

Startu
717..awodników z 4 klubów: As1ry Pickonów, StcUi Kielce, Sokoła Radom, Startu Radom oraz nie zrzeszonych .

KTM Novi zaprasza
Tradycyj nlej•d.drlalaczc Kieledde-

Mot!Wo•·eco No1i u~
pruuJ~amator6•Jazdynamotorachdo
udtialu w IWcWe Populamym. Zorp·

&D Towan:yshna

ninl1nnyuslanleonwn:tljblifsnl.wbotc: U: bm. nad klcleddiD ralcwem.
Zblórkauc:ustllikówocodl.10obokka·

11iarni .,Rdu".Uwap- ocl

nleflł:IIIO·

letnlchmoiO(}Idist•"..ymapDabędrle
pis~mna!codarodliriw N

11rW1Iw .-.jrWf.

Uczcili Czerwiec 76
Na ulicach Radomia rozegrano II Bieg dla Uczczenia 17 Rocznicy Prolesiu Robolniczego w

nio w Elbluu IJTZJSk Mlodziei;r Szkolnej. Podopleane trenerkJ MONIKI
MICHALSKIEJ l MARIANA SIEWRUKA były doslonie o krok od •••nsu do łdslei;o finilu ttj lmpre:z:y. Ostałeanie po emocjontUĄctj, 1 momentami n1we1 dram~tycznrj 11'11« wr-kzJIY b~n medaJe.

Na stadionie Startu Radom rozegrano zawody łucznicze z udzi11.lcru

Oto wyniki radomskich za.
wod6w:
Seniorzy- l. Sehslian ~tor
(Stella) l.209 pkt., 2. Mariusz
Bieńkowski (Start) 858 pkt.
Juniorki - l. Renala Gmnl
(Starl)- 1.193 pkt.,2. Dorola Zapala (Stel\a) 1.060 pkl., 3. Paulina Jaworska (nie stowan:yszona) 551 pkt.
Juniorzy: l.AndnejWolański
(Stella)- 862 pkt.
Juniorki młodsze: I.Mirosława Sokołowska (nie stowarzy.
szona}- 1.147 pkt., 2. Katarzyna
Zawadzka (Stella) 1.097 pkt., 3.
Aneta Clok (Stella) l .002 pkt., 4.
Justyna Sz.czerek (Stella) - 961
pkt.
Juniorzy młodsi: L Dariusz
Panelski (nie zrzeszony) 1JYJ7

W kategorii szkół ponadpodstawowych zwycięty l Artur Dlasiliski (ZSzMech.), przed swoim
kolegą szkolnym Michalem Mazurem l Jakubem PiechOIJt (LO
Pionki). Czwarty był Gw~gorz
Wol.niak z SP 4 Radom.
W biegu otwartym triumfowal Piolr Janiszewski (Rado mi ak
-Da mi), a kolejnemiejsca zajęli:
2. Robert Borklewin (AKM Radom), J. Mirosln· Zasada (ZS
Radom). 4. Andrzej Ch1tieduk
{AZS Radom).
(zp}

z SP 31 Kielce

Mlode kleleckle pilkirki ręcme. uczennice SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 31, odniosły kolejny sukces słajĄc na podium rozegranycb ostat-

Na torach

st~·ojerywalklwcruplet llml.nacyjnejmlo ·

c!Jato..ydi MistnostwSwisll, kt6reod·

KRÓTKO

ręaJ~yrh.

Pnt4sprn4ai~letłtr(kaf1r•ol~'łt-sttp•

Sport

medalistkami IMS

dalej

N11rawiutyd\ kortkłl wWimbledonle trqj~ 116jui.lenlso•e Mic:dzrnarodowe mislrzostwt Anglii. J1k na razie ti'Wll. plerwsu n~nda tu~w Kier pojedynardl. w której raworyd odnKl.ll " planuwe" zwyrię~C..-..

Sport

pkt., 2. Grzegorz Frclicki - 1.077
pkt., 3. Marcin Goluzd 930 pkt.,
4. Tomasz B~tor 908 pkt. (wszyscy Ste\la).
Młodziczki: t. Aneta Goluzd
(Stella) 567 pkt., 2. Ancla Ook
{Stella) 519 pkt., 3. Justyna
Szcz.crek (Stella) 502 pkt.
Młodzicy : L Robert KlniowskJ (Stella) 564 pkt., 2. Waldemar
Kiblt! (Astra) 546 pkt., 3. Piolr
Kuczmen~476 pkt. DziewczętaL J 02nna Seweryn (Stella) 616
pkt., 2. Anna Rogolińska (Start)
535 pkt., J. MajaMarszałek (So·
kół) 481 pkl.
Chłopcy- l . Wojdech Kohtica- 633 pkt., 2. KrzysztofWojle-o
aek619pkt.3. WaldemarSzynkiel'l-icz 594pkt.(wszyscyAslra).
(zp)

respoły legitymowały si~dorobkiem 2

punkt6w.~ pierwsze$omicjscaktcl·

czankidzJelilazaledWJcjcdnabram·
ki(!).
Bardtodramatycznypnebu::&mntl

jfkfJc~(śPS'K:f~~~!'n~~
;:~:r~!r:~ł~r~~~~~c:t

lionibrĄzo•·e m edale. Wmec:zud e

ręcmej tb;ie11'tąto ni&I'Gdę Kozioł·

ki Matołka. Do rywalizacji stan~ly
,.siódemki" l l - letnich dziewcząt
z Kielc, Buska i Pacanowa. Organizatorem imprezy byli działacze
z SP Pacan6w przy współudziale
MLKS Tempo oraz ZOW SZS w
Kielcach.
Łącznie stoczono 10 spotkań, z
których większość miała bardzo
zacięty przebieg. Ostatecznie wy~
grana przypadła uczennicom SP
31 Kielce, prowadzonym pnez

dopieTO 71okltlł- powiedziała Monika
Mldtalska.
W linale tc.'ipól SP 1 Gliwkc pokO+
nal drużynę SP Jl Gdynia 16:8.
Oto nazw1U11 d;uewcząt, które w
Elb lągu wywąlcz.yly dla SP 31 Ki rke:
b!1ZOW)' medal lsrz)"'k Młodzn:ty
Szkolnej:

dwablę:dywarze obronnej, by rywalki

ABuSowl6sk.l(n~lepszabramkar

do wyrównania. Koezaekwowanie rzutów

oraz doskonałym interwencjom
bramkarki Anny Sowilisklej rró~ 1\l

katurnic:ju), l!ru.llla K.rzos (zdobywczynil2brarTillk),En Wojd('Sl;y&hka
(I),Marta"iea:ordt{IJ},AnnaPysxnlak(l),MonlbPiwowatska (7), 1•ona
Rębou(lZ), EwaGala (Ił), Anna K~
eyk (3), Kallilina Pa"·lak ( 1), Syl•·ll

doprowadziły

było

w drużynie

kiel czantiwn"'lyl:2itowł a.łnieone

SeysUowsk:l (O). Ponudlu

aaszym zespole

stanę:ły na podium.
- P~rwsuplano'll')'llll po§tKilml w
były: br1mkark1 Aana

kontu~ i nic wyjechałydo Elbląg•.

SowiMkaoraukut~ldobnekkn~~
JJła poa)llaAiaml uspolu Iwona Rę~
bou. Wyrita.i•IY 5lę takie Marta
Wicaorek l Karoilu Pat~lak. Mimo U
UCZ(ti~my turnld od poraftr;l WSZ)'slko

dowlanyeh,SifUCZcnnicamijedncJłda·

*

Dziś o godz. 17 na stadionie
Radomlaka rozegrany wstanie finalo•-y mecz pilkarskiego Puchan1
Polskl w okręgu radomskim. w kló·
rym nnierzĄ się drużyn y RADOMlAKA l BRONI .
-et Wczoraj w Radomiu rozegrany
zost ał rewantowy mecz ptlkarskiJU·
niorów Broni i Sypilu Lublin, l:tóre·
10 stawl:ą byl awans do pólfinału
MistrzostwPolskiwtejgrupiewickowej. Picrwszymcc?.,rozegranykill:a
dni temu w lublinie wnrati aospodarze2:0.
Pierwsza potowa wskazywala na
to. te metalowcy zdolan miwelowaC

Z różnych aren
ol-WZK!onejGbmodb)1yii('Misl~

l~

hiAt Sta'-'- •

AkroMiyt~t

s,.rtewtj.

WimPftZ~ IW'to.,·~ll tct juniorlJ klcl«kicJ

TfC.ty. Dwójka Unada KaliM-..Ila/Mart1••
~~~dob~Pl,iłlobt~.ułT...

wyst~pująjeszczeAnn• J•~;iclsb, EWII
t~ l ['Wll Korlo•W, które z powodu
Wartododać,tcdzicwa.~ta, klórc

na co

dzień

rcprczenh1Jll barwy Bu·

il,;te~he~:=.~>~:rusz.fVT~o

Radomiak - Broń
w finale P P
stratę:. Jut w 13 minucie C:tortek
strzałem z nutu karnego zdob)l
prowildZenie dla Broni. Niestety,
chwtlanieuwaginJsz.ejdefensywyw
SOminuciewystarczyla, bylubllnia·
nie doprowadzili do wyrównania.
WprawdZie na kwadrnos przed l:oil·
ccmspotkania Czortrk ponownie zaskoczy l bramkarza gości i rndomiame
05taleczmezW)'CI~bli2:1 (l:O),jed·
nakawansprzypad\Snulowi.
(zp)

dWJicdtobictSiow•rzJSltl\li.PAX•w
J>ll'ltlOWICnnqlliiOOIIIIniOw•w'-'dltu•
-.1~ qrnltłw 100-pei..Jdrtudlnoltm U·
wodmkllwt Mrcchowa, Krele 1 J>ińnon. z".

=~&~;.:~i:;.~:'"l:;'~~~~
nslaw•2.wlrb(Pińc-z6w),I~Uwodnl(J

llfOmadzdipol\

p~l.

(4)

.uu.Wtsol~r~lldtWPIIIn~c•

:.'tDcuaunicmo.I:Jiw!l!,lokOI\eunłc.Ut

Klas)'fitO'Qnon.soódmym m1cjsnl w knju.
-l- Dobnr l!'isll Jlf lllal Wł,łrik t Orana·

lllftl•~l•,.,._,ll~slmth•lullfr

tuSUrt)'Uopodtwroz,eznnq:owGII.IIJtl~·

IU;ui..Hklllle\Jcutpl\lt.-llhl8rHilhQ
~IIUHwskJq.. Wbiqu &lównym N d)'ł~n·
lie l km z płlazkod~mi wyw1kzyl on uóią

lobi~pol'fawl~wynlkieml.43,47rekord

ty<iowyaioSIICkund l'nypommjmy,tcbica
le1!"1lflllnnyW)"!hotr~~~etumer.all:rlJSE·

t.C1 Wlll~e.Arlor<b.a,Kpre~nt~·
r;y o~Je(nle blrwy AZS AWF GdańU:.

SZKOLNY ~

cydt(jlfcym o tn:eclm miejscu
w kraju pokonallonl2:0 rówieśn i 
ków z SP 48 CzęsiDthowl..
(zp)
n Już po raz siódmy w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w
Pacanowie odby ł si~ turniej piłki

4zier.ck.Renntbyl•daliJ',b•choł:W)"I·

tępo1<111ydru;bllJ'Rkolne, to~lkiCl
llfllr1 C: były naldub~h. Pnykllll.o.,.o
llllodepillwłrJtc~Sz.qeciu, mlstrQ'Idc
Pobkl mlodzlaek musłlllyladowołitllę

karnych. Ozi~ki celnym strułom Iwo·
.,.- Rc:bou.. Aany Prsl-lak l [wy Galy

nieczne

TUSPORT ~
':.~ Duty sukces odnitśli młodzi
s ialkarze ze Szkoły Podsta•n·ej nr
34 w R1domlu. Podcz:~s finMów
Igrzysk Mlod:tiety Szkolnrj. jakie
zakońc7.ylysłęwEib!ĄgUWJ11'..1czy-

lło0n.c:•lę5kO,a;)I0.0dewCZ(IOmłlll·

lei<\ dę słow- IU.n.anla. te W)1rQ'IIUIIY
kondy·cyjnle. Pracidnietakd..,mo...y·
waiO)If mc4al MisinoSlor Pobkl mlo·

M1riana Siewrukaoraz Dorotę Rę
bosz. W decydującym o końco
wym sukcesie w turnieju spotkaniu kielczanki pokonały po bardzo zaci~tej grze uczennice SP
Pacanó11'13:11. Warto podkreślić,
te dla wi~kszołci m ł odziutkich
zawodniczek był to praktye7.nie
pierwszy powatny start w sportowej karierze.
Oto wyniki poszczególnych pojedynków: Budowlani l- Budo,.•lanlll4:0, SPPaeanów- SP2 Busko
17:8, SP 31 Klelee- Budo,.·lanl l
10:2, SP 2 Busko - Budowlani 11
9:3, SP Pacanów - BudoMani l
20:4, SP 31 Kielce- Budo.,lani li
10:.5, Budowlani l - SP 2 Busko
14 :10, SP P1canów- Budo11'1ani 11
22:1,SP31- SP2 Busko 14:10,SP
31 Klelce.-SP Pacanó•l3:11.
W końcowej klasyfikacji Jurnie·
ju drutyna SP 31 Kielce. wyprzedltła SP Paeanów (opiekun Jaroslaw Banasik), Budo,.·lanyeh l

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

tk ...y-. rolłt)'Winydr M kOłUoch Bronr
Zdolanojedyrucwyloni!lin.ohShlwwJucpojcdynnej W pOjnlynl:u fin.oJowym zmitfl.'l
Slf l.orbuW.rilq/IJoraillbuatł,ob:Qz
tlub~

Avo:.

d W .tslmost•xll qjtwH.dq l'llio•·
Jkirł" • 51rul..l• H n;~~t Uw l bira•~tt ..
.Ub~f.t)'ITHralAlłtaHr.. la,.tlóry
"YJ'ftedzrł kOICJno~1aiiJif•nGibtę IAa·

•ntJ•Su:eyplen.

{ą)

(opiekunka Monika Michalska),
SP 2 Busko (opiekunkn Lucyn•
Kozlo,.·ska) oraz Budo,1rlanych 11.
Zwycię:ski zespól otrzymał puchar ufundowany przez ZOW
SZS w Kielcach, natom1ast drugi
zespół w klasyfikacji - puchar
dyrekcji SP Pacanów
Najskuteczniejszą zawodnicz·
kil tumieju okazała s i ę: Dorola
Skop, która dla d rutyny z Pacanowa zdobyła aż l l bramek, za naj·
lepszą zawodniczkę uznano Agatę
Rolak(SPJI Kielce), zaś za najlepszą bramkarkę Anelę Niziołek (SP
2 Busko). Wszystkieoneotrzymały słodkie nagrody urundowane
przez llenl)·ka Górę. Ponadto wy·
rótnione zostały jeszcze: Anna
Hnatyszak (SP l l Kielce), Ewa KaIICa, Kinga Komorowska (Budowlani 1), Paulina Chntlelt•'Ska, Magdalena Wiodarska (Budowlani 11 ,
Ewelina l..ukasik, Patrycja Wilk
(SP2 Busko) oraz Joanna Pnlak i
Barban Zysk (SP Pacanów). Duże
brawa nalct.ą się tald:eTeresleC.let\
(najniższa zawodniczka turnieJu)
oraz Ilonie B:masik (naJmlods1..a z
grających na parkiecie). Obie q
uczennicami SP Pacanów

(d)

SŁOW O

STRONA 20

KIELECKIE

NUMER 1<42

Mieszkańcy wolą "Maxtela"

Podkładanie
W patdziemiku ubJ. t.ie~e
firmy instalu.;.ce telewixjf kabloWII po kiltu turacb rozm6w, W wynilr:u nqocjacji władz miasta oraz
Izby Prz.emysłowo-Handlowtj,
zawarły

• ,.Lat• w aldde"- dzicsi~o
dniowc półkolonie dla dzieci w
wieku szłolnym, od 28 czerwca.
upisy do 24 bm., informacje w
Jodz. 9 - lS, K.Jub ,.Uroczysko",
teJ. 31-10-01 (02), wewn. 2S.
•"Wabqea~"-Sty·

godniowych tumlUOw ~łł dla
dzieci w wietuszłolnym, wtenni·
oacb 28.VI- 30.VIl, w proararnic
biwał.i wCcdzynie i wyjlcia na basen, informacje i zapisy Klub,.Sło
oeczło" , ul. Romualda 3, teł.
417-Jl , waodz.S-16.

• U ROCK FES11WAL-llipca

o aodz. 16,

hala widowiskowo- sportowa, w konkursie WJSl4Pi

l l zespołów i dodatkowo aQłcie :
,.R6tc
Europy",
"De.tret",
"Houk" i "Bia Cyc", dla widzów
spoza Kielcprzygotowanejest pole namiotowe, bilety do nabycia w
MCK, ul . Słowackiego 23 . (and}

porozumienie. OkrcAiało
ono tzw. Jttcfy wpływów- strony
ustaliły, te "Maxtel" nie ~dzie
podejmował prac przy budowie
własnej sieci w obszarze ..Telb·
tu" i n.1 odwrót Powykonaniu in•
talacji przez poszczea6Jne fumy
wszystkie sieci kablowe miasta
miałyby si~ PQłllczyć w jedJl4,
wielkll, ze wspólnym proararnem
lokalnym. z wieks:z4 sił11 przebicia
podczas pcrtrałtaeji w sprawie

T•~~ylllrJSDik&....._.

Mb'JeddkłiD.:I~•IIW.•
,rQ ... Snk.łdtj

4. w~,....

,..._,8,..,.11ę•idiP..,IItnlałle
lllt~hkl~

deacDI

uaro-ctzo• .. dldl• . . .

zudll!ltspeQal~RB'\,~·"._
lltOJ.O..aleabalau~pl.t
ln.e,aprQokqlr:alaklatka~

nMpro........ -'ę&.,..H,Iw
alcy b,U Dlkau.
Telerony z proś~ o pomoc nłe
przyttlollystuttu.Prel..e8Świętokny

skit::i Sp6tdzidni.Mlestbniowej wtlł
-Proszę~ o WUZ4 ioterwenc;j~

W ~ dJreklon. aa-"1'"-SHL"-tU.o-baf'~ę.

ilbzewyllie111

.......,..b,. ....od11..-.
.,.,...,..

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

..

W IBilde kwlbol....,

al~lllebyloaatoc:r.ua.

Dłl

Co rob pnw:!e te q 'W)'koaywaaa pnelomłe tuJa l c:r.erwca.
(aall)

lioencyjnyc:b u

ProsramY

z pozostalami fumami konhuencyjny proan..m łokal.ny (n.1 razie

reklamild.
Szef ,.Telkatu• T•-a Qoj-

jesl. ,.dwutyaodnik~.

aowstl twierdzi, te in.Jerencja
"Maxtela" - ~&o zale&łoki
w innych osiedlach - akurat
w okolice ul. Krakowskiej i u1. Jana Pawła U zbicp si~ z uzyskaniem zaody na ułotenie pncz
• Tclbt" kabla magi.stral.neao
wtdnie w tym samym rejonie.
..Tclbt" nie zamicna uszcześli·
ME na sił~ llmtcjs:z:yeh lokatorów swoimi "kablami", ale uwata,
te pewne zasady powinny obo~.t . Firma ponioela prze..

nie wycbodził z domu do tatclob, a w
administnąi nikt się aturaJ. nie qta..
szal. Zdesperowani loblorzy sami
wifC Dałli UlUWIĆ .tutti potopu.
W'Lidnmi 1fll}'lewali ~z dachu na
ztWD4tn, polem Dałli IZ)'łdf ru(l.

:r. niej

papy, lepiku l
pn.e1l6d aateno.,.. Warto dodlt, te

Wyjęli

kawałki

od trz.ec:b l.yJodoi dach

bloł:ujclt

to-

montowany. Kiedy l;iawił si~ koruer·
wator (w to6cu udało »CC dodzwoait
do llldministnc;ji), de!zc:r.owy tywloł
ZOllał opanowany.
NUAJutn prezea ŚSM, SlMblaw
Szrt.lt,powiedlJał ,.słowu•, tervręod

~ prawdopodobnie upchały
dzieci, bo pnecie:twtlłkieoadachjctt
cal}' CD1 Otwarte, ()deJłal nu do t:Jorownita administradi. Mdli GerlacU. ttóry wyjałnił, te w czule. &dY
dzwonili miCI'lbbCJ :r. Sawictiej, dy
turni otil)ll likwidowała awarię w Innym błotu. Pn;ymal, te ~ mosll

zattat pnc:ownicy rumy remootu.;.::e;

"""-·

W nt,jblitl:q

IObot~ odbędzio się

walne:r.ebranieSSM. Niewykluczone,
te tym razem lotatorv spnw\4 ttcrownidwu

fP{Iłdzidni

zimny pryiZ·

nk.

(p)

Makowicz znowu w Kielcach
FLiharmonia im. O. Kolberp
w K.ielcachupruz.anapodwójnie
nadzwycujny koncen.. Po pierws:z:e dlateao, te od~ si~ on
2S bm. (pi4tek, aodz. 19, sala teattalna WOK), jut po oficjalnym
zakoóczeniu sezonu anystyc::z.neao,apodruJie -poniewaijeaosolistą ~e znany pianista jauo-

Mabwłcz. który zaara
muzyk~ ltvinp Berlina. Orkiestrę:
poprowtrlzll: Knesialr Dębski

wy Aa.

i T•aaa Szretkr. Owa lata temu
koncert Adama Makowicza :r. towar:zysu:niem kieicck:iej orkiestry
symJonic::z.nej publiczn~
ła z entuzjazmem. Czy ~e tak
t.akte tym. razem?
(ci)

przm.

- W tej chwili próby oszustw

ady:t:

zdanąi.t si~ nadziej,
ąk
sto6ć tutejszych narkomanów jest

W21Utl. licz.ba włamań po
psychotropowe. W ostat·
nich szełciu mie.sillcaeb były jut
cztery takie przypadki, dawniej

środki

Zdanieml.GWawa~
au.,Maxtela",ubie&łoroc:znepo
rozumienielli&dY nie weszło w ty-

cie. Jest sprzeczne % przepisami
o przeciwdziałaniu praktykom

monopolistyCUJym. Miesz.U.ócy

rejonu .,zarezerwowaneao'"

dla

,.Telbtu• cbq storzystlt z oferty
.,Manela"' - Iłównie dll pf'OIJ'J·
mu Jokałncao. f'uma ma zaodłl
Zakl&duTelekomunibc;ji n1 -..oj.
łcie w kanał~ l jut podt~
abonentów. ,.Mutcl" nadaJ jest
ocwarty na wspólny proparo lo-

- c.bc:e, aby

~

nim.

całe

IGelce.

zdarzały się!

jeden, dwa rocznie.
Dwóch sprawców, którymi okua·
lisi~ o.artomani, uj~ła policjL Jednego z nich znaleziono w ldaiee
schodowej, nie opodal miejsca
przest~PstwL Po zdobyciu upragnionych .prochów" ~pał i zas..
nąL
Wi~kszość fałszywych recept
jest wypisana niefachowo i apte-kant nie mają trudno!ici z ich
wychwyceniem. N~f(:Cj podtóbek pochodzi z rejonu Skar!ysb-K..a.miennej. Wtamtejszychapte·
kae.h bardzo poszukiwane są .cytlobarbital" i .relanium•. W zesz.
łym roku pojawiła si~ partia tak
dobrze sfałszowanych Jteept, te
wykryto je dopiero po wydaniu leków. Sprawa znalazła epiloa
w prokuraturze.
4

dzld•l Mia:ht~tiowtj.

'Zlldzwolłfl do lł4S 10ziDio10' CZ)""
It/lłik. mituleonlec XSM:
- Zluadzlltm fltJ pltiCII zabaw
przy ul. &hot~ Wama-.,.on«h
włoski Pirknit róJ/, opld.owoiiJrrtY
sirnim w:spólltitz mieszlulittuml 111·
siNnich blok6w. NINawito spot1co

jomtiJIM .dodtotho.lt" -m6wł &M
ht~, kJtm-la/co lfUIIY kiJIIS~
t>.<Q(f/lzieltnl przy ZDkJad:Je Rtmo"..
to~Budowlonym XSM - Z tulą
• tonowaością twlutht ielłlemoil/4

lo ~UJSwidlaJ przyk10Jł Póltoram~
trow,j ~sokoJd dn&.•ko :ostało
:lłi.tzaOiłt podcuu koszot/a trawy
pnnprarow1t/k6w wklodu korutrWQ(jl:itltlłi przy KleltekltJ Sp6ł-

d dntwko zostało #drte u.zywanq
pnn nas Jwsia/'k4. Zt,ło.uono IJy mi
•ofYCirmlast aworlr ftJO łlrzqdztltio.
(llflltll)

4

- W Id •pnrwlt pruprowodziłam

lft~f, ab;;8-et~ttytMtfOW(/glllbo.ł

4

Lewe recepty

nieruewiadomo...

Go:spodvL spomqo rejonu,
dyrektor RPOM pisemnie poproaił _Mutela" o ryaorystycme
przest.nep.nie ustałeil. zawartych
w ubieclorocznym porozu.micniu. Nie piei'WSlJ' to konflikt tqo
typu, ale kable dwóch fum w jednym bloku stworzyłyby precoderu, który zapewne zec:bcq wytorzysut takte Inne firmy. Problemem ma~~ Zarąd Miasta
JGelc. do które &O wpłyn~o pismo
119
mies:Uańców
cbących
,.Manela"', a nic • Telbt•. Obie
finny rDIJ4 ~moKi· - w a.
d:zic Miasu lub w latJadzie Tekkomunib<;ii. Czy ,..;dzie ~
obiektywne, JeDJOWne wyjście
z sytuacji?
DZYSZTOF IROGULF.C

satdiwne, ~Uz.c wido~ dla

* Farmaceuci nie chcą kłopotów * Zaćpał i zasnął

- Notujemy kilka takich przypadków miesi~ie - mówi farmaceutka prosząca o anonimowotć . - To nie noweao, "fałszyw
ki• były jut kilkanaście lat temu,
lecz dawniej narkomani w Polscc
oficjalnie nie istnieli, wi9C nic m().
wiło si~ o próbach oszustw.
Katda podrobiona recepta powinna byt zatrzymana w momen·
cic dostarczenia do aptelti,jednak
nie zawsze tak li~ dzieje. NJ,icz~
ciej fannaccutlti oaranic:z.lją si~ do
stwierdzenia, te leku aktualnie
n1ema. Nie cbą tlopotów. W aptekach pracuj' przewatnie same
kobiety,& z takimi . typami·· niady

tałny

wanie~respc.ktowana,,.Tel
bt» jut w ub.r. lllÓaJ ~inne:
działania, np. utworz~ wspólnie

Prysznic w klatce Skoszony orzech

JMtałyzałtiH.W~dlalep.ien·

mówi zdenerwowana cz:ytelnicz....
kL- Przed ,.Polmo-SHL'" właś·
nie trw1 wyciob. krz.ew{)w. Jest
prawie połowa ezerwca, rośliny
są w pełni rozkwitu. Ktoi, kto z.a·
decydował o tych robotach. nie
wie j&ą krzywd\' robi roślinom.

opłat

kabla

ciet kCISlty dokumeot.IQi i zakupu materiałów. W~Cdz.4c; :te Wll4>

namdobrze znana- mówi Wanda
Gołda,

pracownica jednej z aptek
w Sk.&Jtystu. - Słyszałam, te
c::z.pt. z nich przeniosłaswoją dzia.
łalnołć do KJelc.
Prezes kiele.::t.iej Izby Aptcbrsk.icj-MarcltJ~rzcjczakpoinfor

mował nas, te liczba fałszywych
recept utrzymuje sl~ na poziomie
kilkunastu miesi~nie. Proble·
mcmjestjał post~pować

któryehwy~brąjestto,

~dą

Soków

Niebezpieczne
wyrobiska
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Diebtąiec:rd

bpnk:r.ewS.bwk.
Malowniczo połotony zbiornikwodnyopowienchniokolo lS
hektarów i gl~bokołci od kiltu do
lO melr6w jest bardzo niebez.
picczny.
Mimo PrzeslrÓI pracowników
K.iclcckieh Kopalni Surowców
Mineralnych.
ekspioat\.\illeycb
wyrobisko, IlUłoialki lbc:a! ..
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nikł, niszc:qe w ten spoe6b a.łony

i zabezpieczenie maszyn. Dcw&
ntuntowy - łódki

tuJ!~ !przętt

i pontony, J1anoWi4ce niezbęldne
wyposatcnie mu:r.yn prowadzi~·
cycb ebploatacjęl piasku.
Kolejne niebezpicc:u:llstwa to
motli~
obsuni~
skarp
l pi}'XIIl piuku oraz croźba zapili·
tania ~ w liny cumownicze po&ł~biarek.

Kopalnia piasku w dni robocze
posiada stały nadzór, natomiast
wczasiewolnymodpracyzabawy
w wodzie stanowill powatnyproblem dla zakładu. Ze W7,Jię:du na

~co pul Werw-la,.
~fłltllea.Młodzilud.zie

rozlcałQłć terenu
narodzenie
zbiornikajest niemotliwc:-

wcbodz.4 na po&ł~biarti i prz.enc»-
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Wakacje przedszkolaków
Ustalono jut wykaz kieleckich
przedsz.koli,dyturującyebwo~
sie~i W lipcu czynne~
oast~puillcc placówki: PS ar l-4

przy ul. Chopina 3, ar l8 przy ul
R6tancj ll,lll'40pl'l'iJ'UI.H.Sawickicj 30, ar 27 przy ul. Toporowskieao 11a,ar l5przyul. Sicnkicwicz.a 2, ar29 przy ul Chalubiński c-

ao 32. W sic111niu dy:t::ury obejiDił
przedszkola: u 30 przy ul. Wielkopolsticj IS,arlOprzyui.C~
ciftskicj8,w35przyui.Orkanal3,
ar 15 przy ul. Wojcwódzkiej 12b
oraz filia ar l PS arJl przy ul. Połowniska 6. Dokładnych lnfonnacjii n.1 temat przyj9Ć dzieci udziel~ przedszkola.
(ud)

z fałsze

rzami. Teoretycznie z.agrata im
odpowiedzialnotć kama, niestety.
większotć prób oszustWa nie jest
zgłaszana policji. w opinii wi~k
s:zości fannaccutów uza.lctnieni
511 nicszcz~liwymi ludtmi, dla
te nie
du•.

Nl\igroźoiejszy

moali zaspokoić

"&ła

MACIEJ TOPOLSIJ

Z ekologią za pan brat
Ucznion kieleckiej St.koły
Podslawowcj nr 20 w trakcie ko6
4

cząceaosi~rokuszkolnqowysłu ·
cbaliwieluprelełejinatematcko-

loaii, a eałticm nicdawno uczestniczyli (grupa 40 O!i>b) w bez.płat·
nej wycieczce do Nadnidziaństie-

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

go Partu K.rajobrazoweao. Eska·
pada odk~ urokiśrodowis
ka n.lturalncao, zorganizowa.na
przez Towarzystwo WM:dzy Powszeclmej, była naarod4 dla mło
dzicty SP nr 20 w konkursie ..N•
sz.a ziemia".
(ta.)

