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Wicepremier Het111k Goryszewsld po poai~ iipOCbaiu z
holdJD&<Iw wuJowych, a takiJe po wc:ześaiejszycb
romoo....ch z nolwlększpai odhlon:aml......, ~ decyTJę o zawieszeniu do 31 sierpola br. podwyilek cen teco surowca dla pnemysła,

zaproponowanych pr7.U sp61k!węJjowe.
JC:SZC7.C na ten tydzień zaplaoo.,... eneraetYki i z Fmictwa o rozloten.iu

latcczr14d~wsprawie podwytet.

Goryszewski w wywiadzie dla Radia
powiedział wtZOt'li, te tli spotkaniach .truba będzie zestari z~
sprzeczne informacje napływl.jp: od

zysków w obu tychseklotacb•.
Zdaniem prezesów boidinłów ~
Jlowfch, eoergetyb., torzysttJt: z:z.tnitooych cen ~ wypracowywuje
ogromne zyski wtym samym czuie
aómictwo sprzedi,Ace wpl po cenach oiis:lycb od kosztów wydobycia.
pooosistraty,ttórepoltwartalebr.
wynosiłyol20blnzł,aobecoic~

o ponad l bln zł miesięcznie. (PAP)

Śmierć w rodzinie

ordynatorOddmłu w~

Szpitala Micjstieao w Kielcach. Ale
pa~tdnitemupotn.ccht)'IOdniacb

nie ma domu pomocy spolccmej
wi~

synowie górnicy próbll.ic ul~
rodzicielkt: w szpitalu.- mówi dr Bocalaw Buras, ordynator OdWewnt:tr:zneao ze Szpitala
RejOI'IOft&O w PU\czowie. TU: się;
dzieje ~ nie tylko w waklcje,
&Je przez: cały rok.
Ci ludzie ą bc:zbroruU. Mot.e ich
kować

działu

skrzywdzić

kafdy, nawet wt.sna ~

dzina - mówi dr

T~ llłb

ze

SZpilala-wlwie. Cz;sto w rozmowach z. dzWmi
słyszymy: -Ja mieszkam w Soloow·
cu, hm w Kalowicach no lOtto ma

le1enia u nas zmarla 80-łetnia kobieta, której rodzina pozbyta sit: z.

się zaopietowś: mam\1Si4. Na śJ..
tu, bt.dy ma opiet~.

domu. Jej dzieci jc:szczc o tym nie

-Wtcjchwilljcstoaoddziale7SJetnia kobieta, której nikt nie cbcc.
Wychowała 3 synów, Vr'Sl)'SC)' nvJ4
wytsze wyb:ztah:enie. Do szpitala
przywiozła.Kjatał kuzynka, u której

-W
---

miesz.bta, a pizie nie ma powrolu.
Do miejscagdziejest zameldowana
staruszka nie cbcejccha!, twierdzi,

w miasteczku

Nie prześpij dzisiejszej nocy!

wiedz4, Nikt sit: u niej nie pojawił.

PodobnoqnawabGiacbza&mlią.

~ Na

_.OIIydl w,JecWo •

1ftiKII,...,u.lo -.ę~ ht

dzlw,Mtsd)'lll witb. Przesadzanie
tych starych drzew nie wychodzi,

Praszka

Ognisty deszcz

kuraturapmdstawiłaDlZI.IIypopetme.

pełnieniezbrodnijest 18-lclnisyn

zwłoki

ofwy.Motywcmzbrodnisąpraw-

42-lctnicao Zyamunta C.. ukryte
w piwnicy jego mieszkania. Zyamuot C. został umordowany kiJ.

dopodobnic konflikty rodzinne.
Postwowanie prowadzi K.RP z

t.adn.iwczcśniej.Podejrzanyopo-

ZaczynaJ. pit:ll'Z)'f trudnc:lki i f4da.M od lebrza parancji, te 80-letni
chory po opuszctCn.iu oddziału ~
dzie sit: ClUł świetnie. Albo po prostuzrU~..
- Aktualnie nie mam Udnycb
chorych starusztów, :l01ta1rionyt:h
na watacjc - m6wi dr .U. o-dl,

Trwa łiedztwo wobec uc:zestnikbw
lJij6t wPrlme.l osobom, t&óre wywioziJ aallabc:b burmillaa miasta, pro-

W Wilł.owicach, am- Chanzni-

ca, 9 bm. znaleziono

--do-Możno-ojnlowyjocł~Knowczuy.

to. Po prostu p~ matk~ezyoj
cai zostawiiJc w szpitalu. A potem?

Podwyżki cen węgla

.z·

~

·-zopolonlopluc.Polom-ka--.Synowie czy córki nigdy wprost
nie powiedz4, te chodzi wlałnie o

Do końca sierpnia

oe q kolejne t;pottania wicepremiera
oruwi«:ministrafUWIJ6w,Rysw'da
Puury z przedstawicielami k.ooceroówWW)owyeh,enetJCIYki i ciepłow
nictwa, po t tóryc.h rt,.c1 podejmie os-

NAWAKACJE
. _.....- ....- .........

oia pru:sc~pstwa.

Naz reporte:rllrf wPrasEte.. Jeprebąl•stroale6.

Miechowa pod nadzorem prokuratury.
(IlU)

Czerwonka w Ostrowcu
-Ostrowiec nie po raz pierwszy jest

zqrotony

czerwoną.

w 1911

r.

chorowało tu oa ni4 ponad 1000
016b. Epidemiłl wywołały wtedJ
produkty tamtdsz.ej spółdzielni
mlecurstiej. Na pocqtłu br. zanotoWano oawrót tej choroby. Od

stycZnia do marca br. stwierdzono
a.crwonl~ u ponad 100 miesz.-

Krogule<:

9-miesięczny stnelec na szlaku

----...-r.~XXVIII(13)11of'o

ponll Kodrowoj1914
- 1 _." w Choj.-.
nod . . ....._ Julro o godz.
13 WOidll do Kielc.

W tesorocznym marszu z Krakowa do Kielc uczestniczy 240
osób: nsjstarszy Zypwat Mardakiewłcz z Wrocławia ma 12 lata,
mtimłodszy ZnmaatLeft)'k z Kftkowazalcdwie9miesi~. Takjak

historyczni ,.Strt.elcy'" id4 cztery
plutony: l- cywile, którzy w 1981
r. reaktywowali coroczne nws2e
,.Kadrówki", n - Zwi4zek Stnelecki ,.Stnelec" zwi4uny z KPN,
In-Związek Strzelecki ,.Strzelec"

Orpnizacja Społeczno- Wycho-WIIWCZI

powi4zanJ. z

MON, piu-

,,Kadrówki".

ton IV - delepcja W ojska Pol-

sticao z pultów, keóre DOSZł losianowe imiona.
Komendantmars:z.uA.Mrltj Albbtowskł ze ,.Strzelca" (ICPN), za•
pytany, czym rótni4si~ obie strzo.
leckic organizacje, powiedział:
- Podopieczni MON

są

le piej

umundurowani, maJą pełne sorty,
Natomiast~

z KPN orga-

nizują

własnym

m undury we

za-

kresie, 511 bardzjej zaanp!owan.i
uczuciowo. Podczas man:m zU~ się alemaski mięi&y obu
oqulzarJamł, ale llaraJ111 się u d
tt- puowaf.

Inaczej
tam•
w

wi~

,.strzelecki roz-

zwi4zani z MON, co

oświadczeniu

•Suzetca•

prezesa

uję:to

ich

Wiesława Gęsłdleco.

Czytamy w nim, i1 działacze KPN
podejmu~

próby wykorzystania

...........

__

marszu do cełów partyjnych
i kunpanii wyborczej, a jdll u-

,....".

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

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

Oo J~rzejowa uczestnicy marszu dotarli z dwuaodzinnym wyprzedzeniem przez co władze
miasta miały problemy z ich przywitaniem. O wydarzeniach sprzed
dwóch lal, ady zniszc:tono pamiątkową płytf: na budynku polic;ji, bu.nnisttz J~drzejowa 1\taret

Baaasłk powiedział:

- Nie pa~

...c6w0slrowta.

(PAP)

w Krynicy Mor.okiej wyprodukowano około
300-400 milionów marek niemieckich. W lipw
w Gliwicach llia11'niono kolejiUI drukamię
i 4 miliony świetnie podrobionych doLarów.
Wszy!lko lo oplslije Donula ~Ml<m0111b

już w najbiWzym "Magazynie"
lanikos Ateny
rywalem Iskry

tamy jut teao, to historia.
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Podczu wczonJszych obrad Ra-

dl Ministrow p~• uchwal~ w

U;Qi Stoani Sz.czc.
(PAP)

Baranowski
zostanie w areszcie
Wcz.o~ S4d Wojcwództi w t.odzi postMO'fril, n1 wniosek Proku·
r~tury Wojewóclzkiej w tym mid·
cie, pnedlut)'t do ll~rt~dnil. br.upl~~ll bm.- ucszttymcuwwr wobec Ju.usu Batanowskicao. b. tentlora i b. prezesa Rldy N•
dzoracj ..WCIIy" SA.
,.Prokura~ ur. 'łii)"C:ZerpqRco uz.a..
Adnil1. te dla pr~widłowqo toku
posc;:powllnia. podejrzany powinien pozostał w~ic"- powi~
dzilł ~ lódzkicao qdu Zbia·
niew tilbc.n:k.
(PAP)

"Samoobrona"

z pa rtią piwoszy
Na listach _samoobrony" vw.id4
si~dliałaczcPolski~ Par1ii Przyja·
ciół Piwa - poinformował wczonU
pn:cwodni~cy

.samoobrony"
Andrzej Lcppcr. Do ttkicj kotlicji
doszlo -'jak powiedział Lepper-w
poniedziałek wieczorem. Faktten
potwierdzi l rzecznik prasowy PPPP
Janun.Gol~biowski.
(PAP)

-~ek

d\Wtleftid"ISRirki

Do pótnych Jl)dzłn nocnyd'l
w ponicdzitlck neulralizowano
skul ki wyc:ieku ot. S ton dwut lenitu
si.arkizcystcrnyst~ccjnttcrcnlc

l luty Metali Nictc:lazn~h w Kat().
'wicach - poinformował 10 bm. Oli·
ccrdytumystratypotamcjwK.atowicach. Przyczyn• wypadku było
rOlhcrmc:tyzowanicsi~ 12-tonowcj
cysterny.
(PAP)
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Programy pomocy z USA

T. Mazowieckiego
Tl4ieuz

,

K R AJU

Kolejna misja

Prywatyzacja

spr~wie zbycil
cińskicjS.A.

Z

W Jugosławii

stoczni w Szczecinie
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Mazowkdł, ąedahaJ

WJSb,anlk sekretana aenenlnqo
ONZ w - l pokoJ-wej, Niedał
wczo~ u terny idałd wojenIIJdlw ii.Jupsławi~IILIII.US..

jen.
DziennikanomPAf i Redakcji
Polsi.iej Radia Wolna Europa (je·
dynym przybyłym na lotnisko) nic
udało~. niestety, uzysbć blit·
szych szczqółów nL teao wyjazdu,gdyt mimo usilnychstarań nie
wpuszczono ich do saloniku VJP,
sk.•d odlatywał T. Mazowiecki.
Nie pomoały interwencje u oficera- kierownika zmiany ani w M tnisterstwic Spraw Zagranicznych,
dok•d skierowala obu przedstawi-

cieli prasy osoba z te&oż kterownic;twa.
Nie porupierwszy dostanie li~
dziennikaru do saloniku VIP jest
dlań "dro&4 przez ~kę:" . Byloby
dobrze, &dyby zrozumiałej sk4d·
in•d trosce o bezpieczeństwo
ważnych osobistoki podczu ich
odlotów lub przylotów towarzyszyło WfeSZ(:ie podobne uozumienie kierownictwa lotniska dla
pracy przedstawicieli środków
przekazu. Nie q oni pruciet wropmi VJP ani "Lotu'.. a jednym z
ich zadań jest informowante społeczeństwa wlałnie o podń>tach
czołowych przedstawicieli
świata.
(PAP)

re. ···

wkallltłsln spn• zapukzędl

Roberta Mroztewkza 1 elaarce 4 affalres ambasady USA Młdlaebl

u.........

UJSAD koordynuje PfO&nlmy
pomocy &ospodarczej i technicznej, dostarczane Polsce przez
~d USA.
Rz4d USA przeznaczył na pomocPolsceod 1989 r. ponad 4 mld

opierając si~ na zasadach, jakie
obowiązują w tego typu działał·
ności. ,.l one były stanowczo pnestrzegane zarówno przez Deparlament Finansów Ministerstwa
Rolnictwa,jak mam nadzieję: równiet przez współpracujące z fun·
duszem banki" -stwierdził.
Przyznał, te w jednym przypad ku podjął decy~ę: o udzieleniu
z funduszu kredytu n a budo~
domu, ale i dziś postąp iłby podobnie, gdyt dotyczyło to samotnej
matki z pi~ciOI"Jiem dzieci, któr1
znalazła się: w tragicznej sytuacji.
Janowski powiedział, :te n ie
zna raportu NIK.

(PAP)

dolarów - powiedział Mrozie·
wicz. Na sumę: tę: złotyło się: m.in.
2,4 mld. dolarów z tytułu zmniejszenia zadłutenia (Klub Parysk i)
oraz pomoc USA udzielana za
pośrednictwem
Europejskiego
Banku Odbudowy i Rozwoju,
Mię:dzynarodoweg.o Funduszu Wa·
lutOWCJO l. Baniu Swialowqo.
~ki podpisanej we wtorek
umowie funkcjo nariusie USAID
uzyskują w Polscestutus przedstawicieli dyplomatycznych - dodał
Mroziewicz.
(PAP)

500 mln dolarów

PepsiCo chce
zainwestować .

teso

Janowski zamierza pozwać
kierownika resortu rolnictwa
Prezes PSL- Porommienie Ladowe, Gabriel Janowsld za powie-dział wczoraj n• konrerencjl pruowej, że ~pl do ~du w obronie
swego dobrego Imienia przedwko
Jackowi Janiszewskiemu. Zda·
niem Janowskie3o, kierownik
sortu rolnictwa prezentując w poQiedzialekdziennikarzomniepra·
widlowości,jakie stwierdziła NIK
w funkcjonowaniu Funduszu
Restrultturyz.acji i Oddłutenia
Rolnictwa, dopuścił się: osz·
czerstw i pomówierl.
Janowski uważa, :te fundusz
działał prawidłowo na podstawie
rozporządzenia Rady Ministrów
z Ił czerwca 1992 r., jak równie!

PoroDllllienie
fonaa1~e
tlzialalnoU w Polsce Agencji Rqdu
Stutó•lJełlnoaonycll ds. Pont0e1
l.apu.kmej (USAID) podpłs. .e
ustało wczo~ w Warszawie przn

W~praa~l4JTKIM'I'J•
bawaJ,.PądCe,IK.", WłJ11łC.0...

WIJ' echsil w Wmzawie pluJ b!wes!Jt:jl
JWOjej liną w Pekce, wvttłt ktłłld
..,.&edeSOO.U.4ołtrłw••rob l 998.
WedłuJ

Callowaya

~Polsta

pn:eds-

tawiJsobłjedn•znJJ~kszychinłj

blfctriej obiecuj..cych st.ans na rozwój
firmy w Europie Jrod kowowsc:hod·
nicr. Przed poludniem delepcja
~PepsiCo~ ZOSII II
pn:yj~la
przez
premier Hann~ Suchocką.
~PepsiCo• chce uinwe5tować w
zwi~kszenie produkcji pn:eltąse:k sło
nych, wyrobów czekoladowych, napojów,atillewrozwin~siecibar6w

szybkiej obsluJi. 40 proc. deklarowa·
nycbSOOmlndoltoin11"1tycjewn:.poJC..
~proc.wprzek_.skii20proc.wbllry.

Równie! we wtoret, ot. warto w Uw·
nej .Grubej K:lke~ w Warszawie, re.stauracif-lw 1 ~. wttórq reprtzentowane ~ ~Pizza Hul~. "Kentucky Fned
Olicł.en~ i,.TICO Bell". Podc:zuotwar·
ciaCalloway nwierdzil,.te wwyn1ku in·
west)'Qiplanowanychprzez"PepsiCo"i

jej p;~rtner6w, w Polsce powsUnie ok. 9
tys. nowych miejsc pracy. Doda! on. te
lenrodu,j restau racji(.,lw !~),skupia·
j4Ctj pod jednym dachem trzy toncepcjepstronomic:zne,jestpierwm,tqo
typu placówk.-4 uruchomia~ pou Sta·
nami ZJednoczonymi. Restauraąa w
Wtrszawieprowadzonajesl na zasadzie
joint-Ycnture przez ,.PepsiCo" i WSG
Społem Centtum z r6wnym udzialem
obu stron.
Callony połnfor.onł, U w pb..c•
.. PttsiC." u~IQe się tłnrcie aaslęp·
Mj podoblej resbunt,Jł w WIISllwie w
druJiej po&ewie lqt rtb wu wielt ult04rldaycl• rtSIIanKjl " KFC" l ,.Płw
Htt". Wbrantyprzek4$Ckislodyczywtr6tce m:. zosllt otwarta supernowoczesna fabryka w Grodzisku. Umo111wt
ona,.Wedlowi"(wi;:kszoiciowypakiet
akcJi ma .Peps•Coi poszmeniC oferty
rynkowej i wląaeme do niej przekąsek
produkowanych opieraj~ s~ na surow·
ach polskich. "PepsiCo" ma tupowż
od rolników polskich ricmmaki, kuku·
rydą i inne płody rolne.
(PAP)

Na giełdzie

trwa hossa
Na wsorkowej sesji, lllkjak w ponicdziałck,m •almiejsc:cdynamicz·
ny wzrost tcunów akcji wi~ości
5pólck,.sp;~dlajcdynicccnawałor6w

~Kabl i". Wpn:ypadkuakcjl\7sp6Jck

zanotowano rekorliowe notownnia.
Duty popyt sprAwił, :te lfllnsaktjc
w:~lorami WDK zost:lly wwicszonc,
• w przypadku dalszych 10 spółek
złcc.cnia kupna zO!Itały zrc:dukowa·
ne. Utbnydcbiutm•alyakcjcSokołowskich Układów Mi~nych SA.
Ich cena na pierwszym notowaniu
ZOSiala usttlona na poz.iomic
220.000zl,podcusJdyccnacmisyj·
na wynosi\ a 70.000 zt.
(PAPJ

Pogoda na dziś
Jat.. informu,Jt IMGW Europa
wschodnia wraz z Europą południo
wo-zachodni• majduje się: pod wpły
wem wyt»w, Pozostal' cz~ kontynentu pokrywają nite. Polska dostaje
si~stopniowowzasi~anitumad M().
n:a Pólnocnego. Od uchodu w słąb
kraju stopmo~'O przemieszczać si~

W KIELCACH
Wczoraj do 3odz. 18 w Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach zarejestrowano tylko 3 listy
kandydatów na poslów:Ko•llcJI
dla Rzeczypospolitej, BBWR oraz
Unii Demoknllycmej. Do wa.on\1

Centrum l Katolicki Komitet Wyborczy,.Ojczyzna".

S1rojellstyzarejestroftłykomltety

wyborc:z.e: Unii Pracy, Po1skiej
Wspólnoty Narodowej - PolskiCJo
StronnidWll Narodowego, partii
"X", ,.Samoobrony", PSL, KLD ,
Unii Politykl Realnej, "So lidunoł
ci", SLD, KPN, l Polsldtj Panli
Przyjaci61 Pi•'łi.Prud codz. 18awtzoWll.ły swl)jcb kandydatów: Poro·
zumltnie Ludowe, Porozumiellle

'"

Uaia Demokratyczna zaprasza
16 bm. (poniedzia ł ek) o godz. 18
do Domu Kultury w Busku-Zdroju na spotkanie z kandydatami do parlamentu: Mui' Stolz·
man, Stanisławem b.klem l Julia sum Janem Braunem.

'"

wybon:zy Koalkjl dla Rze..
czypospolitej (RdR plus Stronnie!·
S%łab

Wszystki• .aatni~ w •roaystMriadl poan:eiHt"l'ch
i ost.taiej •rM.u

śp. WALDEMARA SZUNKE
u oku:ane serce, po.aoc i wspólcDKic
scrdttZDc podzięlowan ie
sklada Rodzina

~dliest~fadute&ozachmurzeniaz

opadami deszczu i burzami . Rano 1().
kalne mgły. Temp. maks. od 20 st. na
Pomorzu do 28 st. w woj. południo
wo-wschodnich. Wiatr slaby i umi:tr·
kowany, w czasie burz porywisty, południowy i południowo-wschodni . od
zachoduskręcający na zachodni.
W nocy motliwe przelotne opady
deszczu i burze, z-.łuzcza we
wschod niej cz~ci kraju. Olłodniej.
Temp. min. od7do 12 st Temp.maks.
od 17 do 21st.
(PAP)

W RADOMIU

Przed wyborami

Wczorajdo&odz . 20.JOw0krę:

wo Demokracji Polski cj) mieści
w lokalu stro nnictwa prz.y ul.
Równej 18, teł . 539-l 1, 66-24-1 1
w godz.. 9- 14. Punkty informacyjne koalicji : Kielce, pl. Wolności2,
tei4H-57 w godz. 16 - 19; Skar·
tysko, ul. Kościuszki 38, tcl.
514-2 18, Ostrowiec św., ul.lltecka

się:

22,tei.281-95,J~drz.e}Ów,ai . Pilsud·

skiego 3, tel. 611-86, Pińczów, ul
Bednarska 7, td. 734-27.
(eł)

gowej Komisji Wyborczej w Ra·
domiu zarejestrowali swoje listy
kandydatów na posłów : (w kolejności zg ł oszenia) Partia .,X",
UPR. Unia Pracy, Naczelna Orga·
nizacja Techniczna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Komitet Wyborczy BBWR,
NSZZ .,S", PSL, KLD, UD, Korni·
tct Wyborczy Samoobrona Lep·
pera, Polska Pa11ia Przyjaciół
Piwa. Polska Wspólnota Narodowa- Polskie Stronnictwo Narodowe, SLD i Koalicja dla Rzeczypospolitej, PSL-PL, PC, Kornilei Wyborczy ,.Spółdzielczy Dom".

(nlka,sok)

Z &lfboki• b it:• uwt.U-..y,
ie 9 sierpa ia 1991 r. z. .rl
ś p. ZVGMUNT DRESSU:R

Ureaystoid ~=~~ ~~~~~::.1 r. o aoG. 14
,. ay• •as~pi WJprow..mtie zwłok •a c.e.lan Stal} w Kielcadt.
POłf'llłeaiwból•

to••· córka, sy• i Rodliaa

Kol. Robertowi Ctdro
wyrazy szczerego wspólczucia z powodu śmierci

OJCA
s kła••A
koletaatu i koledzy z Hartoni " J•nx"

Syndyk mesy upadłojej SKR Malogoozcz
uprzeimie Informuje zainteresowanych,
że oferty należy akladat pod adresem:
Syndyk masy u padłości - Krzysztof Sajtyna Jęd rzejów,
ul. Armii Krajowej sn,
a nie jak podano w ogłoszeniu z dnia 10.Vlll. ul. Armii
Czerwonej.
liOij

Redaguje kolegium: Krzysztof FAU<lEWICZ- redaktor naczelny (lei. 424-80), Andn:ej ZAł.UCKJ (teł. 459-19), Zblgnktw NOSAL
(tel. 447~25)- zastępcy red. naczelnego, GrzegorzŚCłWIARSKI- sekretarz redakcji (tel. 472-55), Jolanta MAJECKA. Blbłela
'WIKł..O, Cezary .JASTRZĘBSKI. Jaoosz KANIA, Jefey KOZERA. Marek MAaĄGOWSKI. Bo.tena OOEIRZYŃSKA (lderownik oddziału w Radomiu).
,Id-u redakc:ji:2S-520 Kielce 1511!lytka pocl!owa47, ul Tlr!IOWI18.1u 46919. Pubkytd: lll487 -42, 501-a:l. Raportarzr. 489-91. 422-63, «3-45.
Dział~: 526-36 Dzial~ z ezytalnikaml: 501-83. Bl,R) OGŁOSZEŃ: 448-58, 472-51 . REDAKCJA W RADClł.W: 26-600Radorn, ulleromlklego 65,
teł. 237 -J6, 63-20-&4, 638-161. fax 281-60. Wydawca: EXBU0-13 . Wycl.r.dcrwo• sp. z o.o., Kielce, ut. Taroowa 18. Oruk:EXBU0-17 sp. z o.o .. Kleto., ul. GOrne 21 .
Prenumerall!l pnyjmujiJ wazy:stide u~ poc.z1owe na terenie wojewe)dztw ~l radomskiego.

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

Redaktor wydania
Janusz Kania

Redaktor depeszowy
Cezary Jastrzębski
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Rokowania zawieszóne

Serbowie zostali
na wzgórzu lgman
Siły

ONZ w S~ ewie

po informowały, że Serbo~ie cągl e

jeszczenie opu śdli wzgórza lg.man, mimo obietnicy wycofania
si ę

z tej strategicznie wairlej góry kolo

S~ ewa.

nów, zn ajdującą się na jes:o
szczycie.
Oba wzgórza pa n ują nad poł udn i owo-zachodnimi
drogami dojazdoWY.n'li do obl~!o
ncs:o miasta. Szczególne "znaczenie d la Serbów ma lgman.
poniewa:t. si ł y muzułmańskie
utywaty wiodącej przez nie trasy do zaopatrywania oddzialów

Pozostawanfe Serbów na lg·
man spowodowalo odlo!enie
kolejnej rundy rokowań genewskich- muzu ł mańsk i rząd Boś
ni i Hercegowiny odmawia uczestnictwa, dopóki SerboWie
nie opuszczą obu wzgórz. W
poniedziałek przekazali
oni
pod kontro!; ONZ pobliskie
wzgórze Bjelasznica. Wycorującsi; z niego zniszczyli jednak
wiet~ telewizyjną muzulmaN

broniących

Sarajewa.

(PAP)

Papld Jan P.łl't.ł 11 pn;ybył w
poait'clzb,lek po pełudnla tta5a lokalnep (,o płłnocy z poniHDałka
•• '111orek aasu warszawskłqo) do
Klnpton., stolk:y Ja~kl, roąo·
11

:Ib~~J ::~a-~~1s~

Manlcy papic:ta witały setki osób.
Honory gospodarzy pełnili premier P~rcival Patterson l arcybis-kup Samuel Carter.

Wyznawcy Kościola rzymskokatolict:ieao stanowią na Ja~
ok.. 7 procent ludności. Wię:kszołt
mieszkańców

to

prote.stan1::ł.

Wizyta papieta na Jamajce
ma do środy, po czym Jan
Paweł Ił ma udać się: do Meksyku,
a stam(4d do Stanów ~~dnoc:zo
nych.
(PAP}
trwał

Walki wAngoli

W 1\ndu

W poniedzialek pófnym wicaorem wokół ujmowanego przez angolskie wojska rz,.dowe miasta Cuito
trwały zacię:te walki zsilami orpnizacji UNITA. TelewiJjaangolskapodala,!epodczas trzech dni cię:tkiqoar

Nadmorskim

tyleryjskiegoostrzału miastal&inę:ło

200osóbcywilnychirówniet200zostalorannych.

(PAPl

Kolizja statków z Lotwy i Szwecji

G•ye Dtrlly-Ltris. ,.,-p61osbrtou •

aienafrybidltj Plftll Ko•••istyttHj
Qrłsa Hulłl:-.zesllł.a wa~twelaie·

Czarna plama
na Bałtyku · .·. ·

.. ,nezs.-J.- Jołleuub•rpub•c.PI•
WJHkołdHolelłCys. •olMaltelistwo

Wsprawie Haniego

Zwolniona
za kaucją

Wskutekkollzjl,doktóroj
doszło wczoraj rano mi,..
c:lit łotewskim tankowcem
l handlowym statkiem
szwedzkim na Bałtyku. w
odległości 15 km od wybrzeża szwedzkiego, wy.

Gaye i Clive Derby-Lewis oraz Janun
Waluł ~ostarl:eni ozamordowaniese·
trellrza etneralneJO Partii Komunistyc:znej,Chrisa HanitJQIOkwietni.abt.,
planowanie zabójstwa ołmiu innych
osób oru nieleplne posiadanie broni.
Zlotcny tilb t)'l(ldni 1emu wniosek
Oivea Derby-Lewisa o rwoJnjenie 10
u tauc;,. zosal odmeony przez qd.

tworzyła się

plama ropy rzecznik szwedzkiego portu wojskowego
powiedzi ał

JanunWałutnie1r)'SI4Pilowypuszae

nie z aresztu

u

t.augą.

w

(PAP)

Karlskro n łe, południowa

część

pSa

Samochody
umyte w topless

Pew~enfranc:uzprzcb~nadkan~
ratowałswojcaopsa,~t6rypodcusspaccru
nicspod.zitwame spadł z mola do morza.
Wlaśckicl ps;1 W:tdl po stalowej drabince

i mKils~ wfale. by ra1ow1t swcao ulubień·
e~.aleZOSialnicmal natrchmiastpocllloni~

przez wiry. C6.ta pospieuyla DJ pomoc

ojcu,akłonaut~;.PICSdopl~do

brzccuowlasnyc;h s!lae::h.

wczoraj

ło 50 metrów szerokości. Ło
tewski tankowiec .Valaam"
przewoził 4 369 ton surowej

lcml..aM:anchcijecoc:órbutO!lfliprGbuW:

1y

miał a

ok.200 metr6wdlugościioko

Utonęli

ratując

Szwecji.

Plama ropy

Ojciec i córka

(PAP)

Grupakobicl,wwiększakidudcnlek

zuniwenytetuwS.nta Cruz,zatrudnila
li~ do ntycia SB.modlodów. Czyn~ to w
stroju loplcss,lichcctcmjestzcbranie
pien~dzy na W)'danic Ulendaru z insltukQ.\natcm.atseksudlalesbijct.Umy·
dctOSZiujcSdolarów.
(PAP)

PROMOCJA CENTRUM MX KIEI.CE
OD l DO 18 SIERPIIIA flt S

.........

Wodło ll'liftlf• IM
.wtnllor('
11-2.500

Kiw. .lldloft t.rr.·,
bWkohlnowe
250t-15.700

Plteqwo
cłlruplo:N

Mleko w Urtoo\iku
1 1-3,2proc.

z .... tk!l~

250 t -I.:SOO

(Wot~-7.900

21S t -1.500

400t-1..900d
ź

.SUPERMAAKET NX, KIElC€, ut. ZAGNANSKA 111

Pn:tdsiębionłwo

.,Lysogóry.,
w Kielcach

Turysłycza.e

zaprasza do skbdania
ofert piseuanydl

na prowadzenie
~azdów :

.~ · i

.Stodólluo".

Orcrty naJeey sldadaC "'
sekretariacle prtedsl ębiorSIWR w Kielcach, ul. Sicnki e1łic:za 78 (holei .,Cenlral -

ny.,} do dnia 20.VIU.I 993 r.
lnrormacje udzjeJane bę~
pod nr tel. 66-39-82.

Kic:fowmctwoOrpntZ*Jt Wnwoleni• Pales-•rnr uznało·~·

~~:;:::;=!=

-----------------------------------~ =~~~~~~~~:~~:
reso,...n1 wycofali podl!n1aodymif.
.K- S..•oszefdc:łcp;:n Ft,;słlllusse1·

ni, jc:co zul~pu Sl,ied ErckJt l
rteczmczh
dch:pQi llanan
AJ.znui
(PAP)

Strajk
powszechny
Mitsz.b6cr Wla.IJwM~ob raąe

tt<li-......1-""l'SUoik,....

ZIWjstn Mknllru cntnblttt Pllf...

Negocjatorzy OWP
wycofali dymisję

naftOINej.
Rzecznik
szwedzkiej ochrony wybrzeta
potwi e rd ził , że w katastrofie
nikt nie został ra nny.
Tankowiec. Valaam" płynął
z Ventsplls do Amsterdamu, a
szwedzklstate k ,.Tony"zPolski w kierunku szwedzkiego
portu Soedertaeije 35 km na
potudniowy zachód od Sztok-

""'""'""""'"""'-'"'"<k.
~ obalkala ( f t rKfllł. Do,ednopxlzin~&O strajku solidamołcio
wqo doszło te! w Chabarowsku (na

północ od Władywostoku).
W Kraju Nadmorskim, płzie znłj
duje si~ Władywostok. ceny eneL'Jii q
około l2-krotnie wytsu nit w pozos.
tał~j cz!=lci Rosj~ co prowadzj - zda·
niem strajku~ych- do .talaslrofaJ.
rtfiiO spadku produkcji• i zubotenia
ludnoSci.
(PAP}

ropy

hołm u.

WokOI tankowca łotewskie·
go ustawiono pływające zapory zbierające wypływającą
ropę naftową. Rzecznik dodał,
te nie ustalono jeszcze, Ile ropy zdążyło wyciec z uszko-

dzonego
do

zbłornika

tankowca

Bałtyku.

(PAP)

Zginął

w obronie
swych konopi

Polici- Wlrulila przed kiltoma
dniami mę:tc:zyznę:, kł6t)' me porwoni
~ konopi indyjskich, utywanych do
wytwarzania marihuany, rosf14C}'Ch "'tylach jqo domu w pobhtu Mount
Vemon w starue Kentucty.
Oddzialrdol'lt'lk:uniaplanlaql ko-

nopi od.tryty w czasie poszukiwań z powietrza SS krzewów "'- tyJach domu

45-lttniqo Gary 'eto Shepherda. J>G.
hcjanci wy~wali helitopterem i
chcieliścif!rołlinr. Shepherdawtrze
łooo,

cdr stitrowal brab.n w stronę:

runkcjonariuny.

(PAP)

Szef CIA

w Gruzji
1\lll.si. Szcr CcnlralneJ AJCfKJt
Wywtadowacj, J.Jmes Woolscr
snrbrlwczon.j z trłuq wlzy\.1 do
sąd odleaal do Sil nów
l"ednoczonych sarnolotem WJoqcymcWo7Amordowanqo •Gru.QI
acen•• CIA - OIIWladczyt rzecznit
amerykWkleJ ambasady w Gruz.tl
Jim llulchinson Woolsey, który
pnybył do Q~i r. MOU.wy, prze·
prowadził ponądJ(Mizinn .. rozmo~ przy drzwi.ch umkn1~trch z
przywódą lf\12lhsklm Eduardtm
Sze,...rdnadze.

Tblhsi,

(PAP)

Chiński

samolot
uprowadzony
na Tajwan

Pelda. Nalc11jcy do chińskich
linii lotma:ych Air Chma SilmokK
pasatuski ,.boetnc 76T ZOSI.II we

T..,.

Wiorek rano uprowadzony na
wan. Samolot, ze IJ 7 pasaterami
i l5 członkami uloai na pokladz~e,
lecłalzPckinudoDtakarty.

Wtnd.·

c:ic lotu porywacz. 30-lclni

mę:i·

c:zyznapoc:h~zprowinQille
bel,zastruzyl~butclqztwa

scm solnym

i

zat.,.dał l~owania

na T~wanie. Na łotntsku 1m. CUnc
K.ar-Szcka w Ta,t~ porywacz od
się policji i ZWfÓCii SI~
oazrtpohtyczny. Porywaa:.aares.z·
tOWllno, l samolot z pMa!eramt

razu poddOli

odesłanodoCJun

{PAP)

Wakacyjny konkurs z LEGO
Zapi"&SlUUy naszych mło dych
czytelników do udxlalu w wiei·
kim, wakacyj nym konkursie ze
ws panialymi nagrodami, ufundowanymi przez Rnnę LEGO.
J est wśród 11ich m.I n. statek piradtl ..G-,.iazda Morza" z obrotowym dział e m, muszkletami na
burtał:h l prawdziwym kompasem.
Aby wzi~F udział w losowaniu zestawów klocków "lego"'.
nalety skompletować 10 elementów(dziś drukujemy piąty,
w sobotę: nast~pny), ufotyć z
nich rysunek. pomalować go w
kolorach "lego'" i przynieść lub

przesłać do redakcji .,Słowa Ludu".
Czy wiecie, :te proces produkcji jednego klocka ,.lego'"
trwa od 7 do 10 sekund? Tyle
potrzeba na wtryskiwanie,
chłodzenie, wyj~cie elementu
z formy i przygotowanie do
nowego cyklu.
Obecnie wykorzystywanych
jest ok. 1600 r6tnych rorm wtryskowych wyprodukowanych w
Szwajcarii i Niemczech. Wysoka jakość lr.Iocir.ów jest wyni·
kiem ogromnej prec:)'1ji wyk~
nania, z dokładności do pię:ciu
lysi;cznych milimetra.

Staracho~i cki e Przedsię biorstwo Przemysłu Drzewnego
w Starachowicach, ul. Radomska 76

UWAGA Zł - ZZ sierpnia •93! SENSACJA!
. WUKIND Z KUMANEM"

uprzejmiezaprasza do podjęcia rokoK·ań wsprawie
zagospodarowania wolnych mocy produkcyjnych,
w tym majątku ruchomego i nieruchomego (dzieria·

W'.clki res~yn hudlo.,o--artystyczny w hali sportowtj
i na stadionie Blękitnych w JGtkach.
Nie kupuj niczego dDedom do 11.koły • poc::t.ekaj na nas!!!
Najwicbzy wyb6r po najniższych cenotch.
Wielka wyprzedaż! Soldy wKielcach! Przeetny od 20 do 70 proctnt!!!

wa, najem, inne rozwiązania).
Przedmiotem

działalności przeds-iębiorstwa

jest
w

prowadzeniedziałalności produkcyjnej i usługowej

zakresie przetarcia surowca iglastego i liściastego,
produkcji parkietu i mozaiki, suszenia materiałów
drzewnych i sk ładowania.

Informacje o przeds iębio rstwi e można uzysluoć pod
adresemjw.

Atalde: samochody! fiaty! lodO•'ki! meble! ltlewiwry! dpt'lay! obu•ie!
2 x 10 godz.. totalnego jarmarku.
Podc:zas restynu - makomJie pia7.dy pol~kicj escrady, lottria
bez przegranych, atrakcyjne konkul'5)' z nacrodanU, •·esotr
miasteczko. cyrk, cuda na patyku.
Cyrl<, tzyli - • WEEKEND Z KUMANF.\1".
~:~większe polskie hunoule, n~lcpsi pol~ l ucranicmi prodattnd - ..'SZ}'Slko dla dzied i wszystke do domu.
tlwag:a produ«:nd i handlowcy! Dzwońcie: A&en<:ia .,KUMAN-ART" lel 416-41, ft1m. 154, 14). ru (6-41) 461-34 I~Ut

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Funduszowa afera?

POiowa kredytów
nie do odebrania

Prawie 3..5 bllloru złotych ,.p rze płynęło" - bez pozytłtu dla wsi l rolaktW'II
-od pa&Lde.mib 1991: roku do~~ br. pnez Fun dusz RtstJu kta i')'Zirjl
l Oddluit.nla Rolnlctn- Qjawnll mln. Jacek J aniszewskJ. Pienrs:l.l!. po objęciu urzędu kon re.ren t,Ję nowea:o klerowrlib reso rtu rolnictwa (9 bm.) zdomin owały nlepn~wld lowokl, shtierdzone prza Naczelni!. Izbę Kontroll
w cl~tym sięju i od j•klea:oś u.asu zł~!. sl•"'l runduszu.
Lista .,grzechów" Funduszu
Restrukturyzacji i Oddlutenia
Rolnictwa jest długa . Nie wiadomo np., na jakiej podstawie kredyty przyznawane przez fundusz by·
ly oprocentowane zaledwte w wysokości 5 proc., podczas &dy nawet
ekstremistycznie w tych sprawach
nastawiona "Samoobrona" tąda la
12 proc. Dlaczego wydłutano
okresy karencji? Wszakte nlijwię:ksze zastrzetenia, wg min. Ja·
niszewskiego, budzi daleko posuni~ta uznaniowość przyznawania

kredytów oraz brak systemu jakiejkolwiek skutecznej kontroli
ich przekazywania przez banki.
dziś mo:tna
stwierdzić, te polowa tych kredy·
tów jest nieściągalna.
Zdaniem J. Janiszewskiego ka·
rygodnym błę:dem było pozostawienie decyzji o dysponowaniu
tak wielkimi pieni~zmi w rękach,
praktycznte rzecz biorąc, jednejdwu osób. Innym blę:dem - tym
razem w sztuce kreoWania polityki rolnej - było to, te .wszystko

W rezultacie jut

Zalecana, ale nie obowiązkowa

Apteczka wsamochodzie
W rubryce ~Odpowiadamy
na pytania~ (,.Słowo Ludu~ z 9
sierpnia br.) wydrukowaliśmy
odpowied! na pytanie czytelnika w co powinna być wyposatona apteczka sam ocho-

dowa.
Wszystko byłoby w porząd
ku, gdyby nie fakt, że w publikacji zabrakło najwatniejs.zej
wiadomo.ści, czy posiadanie
apteczki doratnej pomocy w
prywatnym auckł osobowym
jest obowiązkowe?
Otó.t wyja$nlamy, te zgodnie z rozporządzeniem m in istra transportu l gospodarki
morskleJ z 1 lutego 1993 r. w
sprawie warunków technicznych l badań pojazdów (Dz.U.
nr21 z 17 m a rcabr.) obowiąz
kowowyposatonewapteczkę

doratnej pomocy m u szą być
jedynie autobusy, taksówki

o raz samoch ody ciętarowe
przewo.tące osoby.

Ani ustawa ~ Prawo o r u chu
drogowym", ani precyzujące
szczegóły rozporządzenie ministra z 1 łutego br.nieobligują do posiadania apteczek w
autach osobowych.
Nie znaczy to }ednak, :te n ie
warto mleć w swoim pojeidzie
podstawowych medykamentów przydatnych w razie wypadku crt nawet niegromego
skaleczenia. Policja zaleca
więc wszystkim kierowcom
posiadanie w sam ochodzie
apteczki pierwszej pomocy.
KoSzt niewielki, a własne bezpieczeństwo pewniejsze.
Przepraszam y za wcze$nlejszą, nieprecyzyj ną

odpo-

wied! na p ytanie.

w resorcie rolnictwa i gospodarki
tywnościowej k~cilo si~ wokół

ok. 4 tys. gospodarstw zadlutonych, podczas gdy ogólna liczba
gospodaJStw rodzi nn yc h w Polsce
wynosi ... 2,5 ml n. O ewentual nej
odpowiedzial ności karnej konkretnych osób minister ni e chce
si~ wypowiadiĆ, w najb li tszym
czasie powinien n a ten temat wypowiedzieć się: proku rator. Obecnie - "na okres przejściowy• działalność funduszu została z.a.
wieszona.
Min. Jacek Janiszewski zapowiada przygotowanie rozparzą·
dzenia,jasno nonmUąceao ,.zasady arY" w zakresie eksportu i importu artykułów rołno-spotyw
czych. Na pierwszy ogień- mię:sa.
(PAf)

Skarby Troi, odkryte w drug ieJ połowie ubiegłego stulecia przez niemleckiego archeologa
a małorll
Heinricha
Schliemannal talnie wywiezione po wojnie z NiemJec przez
wojs ka radzlackle, mają znaleić slf w grudniu na wystawie

na

grecką prasę.

Szczegóły teJ unikatowej wywojnłe n ikt n ie oglą

stawy (po

dał "Złotej Trol1 zostaną omówion e we wrze$n\ u w Moskwie
podczas wizyty g reckiego m inistra ku ltury, pani Dory Bakojanłs, którą zapros iło rosyjskie
Ministerstwo Kultury.
Do niedawna rosyjskie wła
dze zaprzeczały Istnien iu w Rosji zbiorów z Troi.

- Baudouin. Mial wówc:zu 21 lat. W
dniuswojejtoroniCjinieprzypuszczal,

~ aę
e- takJ.t n WJ.sud
N~- Umllł bp6wbnkbal,

aokolejneniesz~cie.Wybuchlawoj·
na. Leopold uchował si~ Wri•lkowo

..

ar
•Ie

do

rw,..• ,a6st'll'l. W ,w-de pru&łlst'll'allo wbł•k a~a.,. 1 Ułtkl

W.Cc::l

aatoao..& FlMbilt Wtłft/1.
Baudouin l, czyli po polsku BaldwinlbyiJednymzosta~nichfilarów,

na których wtpierłla 11~ l,jednoa:ooa
Bel&iL Był tet jednym l oslltnicb
mie:szhńcówtel(l krl,ju, tt6reao nic
pytano o narodoweałt. Prze~tny
mieszt.aniecBrukseliayOandawynle
wiedzlal,rowi~cej ~ nicchcillwicdzi«:
- czy Baudouin jest Aamandem czy
Walonem. Bo trói był po pro.stu Bel·
Jitm.

putudnic- pnttyanie bet wałki podi umotliwll Hitkrowi !1\ltsZ
na f ran~. Pozwotil,teby panoeme kolumny Niemców obcszly bot.em slyndał Betpę:

041inif:M~&inolliuden:ylynaParyt.

Umarł
W~tszość

Belgów uznała Leopolda

zazdrllicę.
Hitler let niespieszył się z wyrazami
wdzię:cznościdlatakielo.m~ta·.
Opuszczony przez wnysttich mon~r·
cha,ubralswoichdwóchsynów-Bau·
douinaimlodszqoodwal;ataAiberta,
na emJpiCj~. Pał~ll/ si~ po jwieoe
przezcaledziesiętlll. Dopiero w 1950
parlament belgijskt wezwał 10 z powrotem do ktaju. Alejdłi trói liczył na rehabJiitacń:. b~rdzos~ pomylił. Przywo-

w

uledwie trzy lali, &dr zmariJcao koronowany dziadek. Władz~ obj4! ojciecLeopold, 1 nast~pq monarchy lOSlało
maldltic pZlKto imieniem Baudoum.
PodwOdlbttchchloplecstracilll"llll·
kf.Siynnazurodyidobreaochanttcru
trólowaAstnd ZlprDpl~la storzyslit ze
zdobyczy cywJłilaC)i, Był rot J9JS, ale

panowal
tak długo,
jlktadenzwładcóweuropejsklch.

Mimo te monarcha w Bel&ii nic 11\1
pnttyanie bdnej władzy, a jqo rola

nisdy nie ltmał. Jato kitolit nie Zlodził
się: z liberalizacj• prawa do pruryw~nia
~Y- Ale jato demokrata, nie mó&l
sprleciwić s i~ woli wi~W:ości. A ponie, wat ttd111 usttwa nie mote wejśt w ty·
cle bezjtJO podpłsu, lll.llazł i:łcie salomonoweronri~nietllldnqodylema-

lu. Na jeden dzień abdykował. W tym
cz.asie parlament utwierdził ustaw~
1borąil\4, której- z bratu króla- nie
trzebajuibyłontyfikowż .

król, niech żyje król

Życie nie rozpieszczało
został

Natronłewiadłjeao~sllrszysyn

tebę:dzie

Belgia bez ostatniego spoiwa

monarchy. Nast~pq Ironu

stanieabsołutnejnidwiadomołti.Mial

uystenta dyr. Szajtra, Vlastislava
Valtra, i:t,.tani polski w~giel poło
ty ł spółk~ OKO na łopatki ... Na
haldach w z.a&l ~biu ostrawskim
trii póhora miliona ton węcla b- zsromadzilo si~ju:t ponad milion
młenn ee;o. ~cznie tegoroczny
ton wydobytego surowca, zaś
eksport czeskiego Wt:Jia miał wy- p raktykowany przez Polsk~ dumnieść 1,6 mln ton, ale uzyskane
ping grozi wybu chem społecz
nowe kontrakty pozwo lą zwit:·
nych niepokojów wśród czeskich
górników • twierdził Valtr. Weksz)'Ć tę: ilość do 2,3 mln ton - OŚ·
wiadczyl przedstawicielowi gazc- dług nieao. polski w~gieljest w po·
ty dy rektor handlowy spóJki .,Os·
równaniu z czeskim tańszy o 130
travs.ko- Karvinskc Doly" (OKO), koron (4,3 dolara) za tonę:. W tym
Miloslav Szajtr. Przedstawił nas. m iejscu nale:ty zwrócić uwagę:, i:t
tę:pnic powody zaktywizowania
w neskk:h łrod bch masowego
starań swego przedsię:biorstwa
przebzu p okutuJ ~!. r6ine mlly na leoza&fllnicznc rynki zbytu : .. W wy- • mat polsillego &ó m lctn- pisze się
niku rozszerzenia licencji na im- m.In. o a lkowitym zwolnieniu koport polskiego wę:&ła przez Repu- pal~ ze ttrladaell na n:ea bud żetu
blikę: Czeską nasza produkcja gropa Men.
madzi się: na hałdach . Ponadto
Czeskie Ministerstwo Przemy·
o ile wielu odbiorców krajowych
siu i Handlu zezwołilowbr. na imnam nic płaci, to zzagranicy otrzy- port z Polski 1,5 mln ton w~gla.
mujemy gotówkf'. ,.Rude Pravo..
Pierwotny limit 700 tys. ton zwi~k
dodaje, i:t OKO
podpisały
szono na wmosek pnedsi~
z austriackim koncernem hutni·
błorstw hutniczych z regionu osczym VOEST -Aipine kontrakt na
t rawskiego, którym nitsza cena
dostawy w~gla do roku 1996, z tew~gla pozwala na zwię:kszenie
go 1,4 mln ton w roku bieżącym .
eksportowej
konkurencyjności
Powyisz:a publikacja ,.Rudea:o własnych wyrobów. Polska stoi
Pnln" sygnal~e mn łej dra ma- ponadto przed koniecznością
łfttnl!. nit dot4d oce n ę problemu
spłacenia
Republ ice Czeskiej
polski ej konkurencji przez przed·
ujemnego salda handlowego
stawideJI c:zesklea:o 1:ómictwa, z czasów RW PG, a dostawy w~gla
J eszcze tydzień temu to samo
sq tu dogodnym dla obu stron spo"Rude Pravo" przytoczyło opinif;
sobem kompensacji.
(PAP)

Troja
łując się:

jut wówczu zdanaly si~ kalastrofy U·
mochodowe. W jednejznidlzajn~la
króiOWII1UIIk.a.
Gdy Baudouin miał 10 lat, spoikilo

cntal$l1~ ""H:qeydl wprnt

Jak polaromte~wał w pollk4zialek prukł drltnnlk .,Rude P'nl1'0"
kopaltle :r.a&łęltla ostrusb-karwłńsldeao spn:ed8dzllw br. do Aus-

w Grecji-podała TASS, powo-

n ud!Milłtj, pneływl t4 tUb •lmł
ry silne 111tnw' pelltJCZU. Nit ,.-zep-

ktewlt,ay•leprzybl~ ltnlljeszae

Polsko-czeski
spór o węgiel

Złota

(PAP)

Ulllllł •lłłe l• zły• .o•aC'IIdt. Bel·

l~noaotyttopoto,byjeszaebardzic:j

upotorz,C.Izmuszonodoabdybcji.
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Z Rosji do Grecji

(tom)

cb. ,.;oba lejU .-l(br.ełt u.J6w &Ire-

ŚWIAT A

oaranicza łi~ do funkcji reprezentacyj·
nych,tllldnosobiewyobrazit ten kraj
bez BaudouinL Dzięki królowi udało
si~ w miar~ bezboidnie przeprowadzić
dekolonłuq~ posiadłości w Afryce, w
tym wieikiep Konp BeiJijskicao (dzit
Zair). Któi-znanyz.umiej~tności dyplomalyan)'th iJwietnyeh tontaktów z
pohtytamiwkrl,juiupaniaj-bylniezwytle utyteany podcw rozwi4zywanianajtrudniejl:zydtspnw.Tatichwł ..
Jnicjtk detolonll.K}łf%'1 uln:)'mlllie
jednołriBeiJii.

Autorytet dawało mu tUk upu1e
trzyi1Uinic Sł~ usad moralnych, tiórych

Baudouin nic splamił sobie r~ti pod·
piscm pod dokumentem, l tt6ryfn si~
w niczym nie naraz.il tet
demokracji.
Ta posllwa 1,jednala mu sucunet
wszystkich-zlewaiprawa,znizinspolecznythizll')'llokrat)'CZIIychszczy·
tów. Nuywano 10
nie~pdnł, ale

"ojcem Belgów"
iniebylowtymtadncjironii. Aleinny przydomek Baudouina otrdlal JO
jako ,.Smutneao trola·. Rleczywiicie,
mało kto widrlał JO ułmiechnię:tqo.

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

Najpierw traaedie rodziców, potem osobisie dnmaty. l powód nieustl!lnych
brtk potomka.
Baudouin n pewne pruwidywał,jl·
t i tłopot sprtwi rodatom po swej
jmierd. Wiedział przeciet, te pańsiwo
stoi
tłfYlOI-

na krawędzi
podziału
i meustannie mówi sif: w nim o dolwiadczemach rozwodu aesto-słowx
tiqo. Monarchlabyt;aostltnimspotwem. Z tqo tet powodu władze Bel&ii
nie zaodzily ~~.by nut~pcą tronu zostalbratanetb~bntanica-zmarlego

króla. Uznały, te tnjpotn:ebuje atowieka t autorytetem. Te1o t pewnością
nie maj• młodzi tsiąt~ta.I dlatego pos·
tawiono na 59-lctnleso Alberta. Nowy
monarcha, któryzostanie koronowany
tut po poarzebic Baudouina, pozo.sta·
Wił w cieniu bnta, ale cieszy si~ również
dutym szacunkiem. Posiada0110mny
talentdyplomllyttny,znaiwiatfinan·
sjery, przewodniczy kiltunastu wp/y·
wowym orpniucjom, w tym Izbie
H.andlu lq.ranicznego, Beltijstiemu
Czerwonemu Krzytowi, Komitetowi
Oilmpijstiemu. l co ~watniejsze, w
odrótnieniu od Baudouina, nu dzieci.
ProblemsukcesJi tronu zosllłwifc na
nljblitszelatlrOzwi40ny.
ANDRZ.F.J MIKORSKJ (PAI)

SLOWO
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Ze złamanymi w stu miejscach nogami

Najpiękniejsze

R E LACJ E

Zmiana tablic
i już można się kąpać

jest chodzenie
Bożq moc.
lfWOĆ.

I.
- Najstrasznlt'JSU byto to, ż~
mimo ponacl stu otwarrych z/oman
n6g- jak p6źnid okoza/o sir-: nlrtradlt'm przytomnoid- opow1ada
po trzech latach od tego fatalnego
dnia Henryk Y., atletycznie zbudowany )l-latek, którego 20-latkowie, koledzy z siłowni, biorą za
swojeao rówidmka.
-Ja mejr-stem spon owa m. Nie
lnttrt'suje mmt' wynik. Trt'ning jest
d/o mnie rodzajr-m motlllflły
-dodaj e miądzy jedną a drugą serią forsownychćwiczeń

- Dloa~oiwiczf ? Niewir-m. Nte
wir-m ttidlocząo inni np. piją. ~
bo'lł•al r-m nit' ćwiczył. Alt' po dwOch
fYBOtlnioch coi mnie ~qgnfło d~
trt'ningu. Nie wyobrazalem sobte
•
.
inngotycio.
Henryk, kiedy pozna.Jemy s1~
blltej, opowiada o swoi_m przr. pad ku ch~tnie i wyczerpuJąco .. Nie
chce jednak. aby podawać Jego
nazwisko.
Trzy lata temujechał wymarzonym ,.maluchem". - Dzisiaj nie
prognrżotlnąosamodiOtlu- po w·
tarza cz~to. Był młody i wysportowany. naprze<:iwka w "malu·
cha" uderzył jadący z dutą pr~d
kością ,.polonez". Niesamowity
huk rozbijanej karoserii. Instynktowna próba cofni~cia nóa zakoń
czyła si~ niepowodzeniem.
- W ułomku sekundy wszystko
pnr-anollzowolt'm. ole na senso~

z

nqfC'okdfttiebyloczasu-ws~m_•·
na z JIYmasem i zagł~b•a SI~
w swoje myśli, ijeszcze raz przety-

• wa ból ci~tych przez blachy samochodu na nierówne ochłapy nóg,
a najstraszniejsze było to lewe
kolana. jak wściekłym toporem przekrojone na krzyt.
- f nie mdlalrm. Wszystko wl·
tlzol~m i czulrm, ale nit mtlloltm.
Przybyli na miejsce ludzie z pogotOwia mieli prob_lemy _z odr6tnieniem w krwaweJ milSIC tkanek
człowieka od skorup samochodu.

jabłko

-Gro:ilomiśmitrłzwykrwawit'

nlo. Pnetylem tronifu'{}r. Witle
skomplikowo'IJ'Ch optroQI.

n.
-W szpitalu, wgipslesprdzlfmr
9mitslrq.
W ciągu tych dziewi~ciu dłu
&ich mlesi~cy, z ci~cym kamie·
niem opatrunku od pasa w dół,
Heniek wiele razy umierał, by
jeszcze raz urodzić si~ i ~z~s~
niesamowitą
radość
1stmema
i spokój. którymi teraz wprost promieniuje.
- W szpilo/u n fe moglem wytrzymać. Wit'le mzy myiloltm o somob6jstwlr. - Nat~tał swoją wol~
przetrwania, nazywał ją .lutlzko".
- W pewnym momrmde zrozumfoltm, żr wolo luclzkojrst niczym
-popada w lekki patos. - Zdalem
sir no wolr Bożą l na nie mojq, alt'

To pozwolllo mi pne-

m.
Zacząłjeszcze trenować w szpi:
taJnym łótku . Ćwiczył hantlami
mi~nie do pasa. Z ,.nosami~ musialsi~ jeszcze zmierzyć w przysz.łości . Groziła mu ich amputacja.
Niezsodzilsi~ na nią .
Jakojeden z czarniejszych dni
wspomina ten, w którym zdj~to
mu gips. - Zoboczy/tm potydcl
wUJkmplejkrwi, ktOfC'kiedyśbyly
moimi umifiniony ml nogami.
Cieńsze od nOg dritc*o.
Najgorsze było to, t e poci~te,
zmasakrowane, pełn e kostnych
ubytków przestały zginać. mu si~
kolana. Przy pierwszej próbie kroku przewrócił si~ i zemdlał .
- Powit'dziolem sobir, że bftlf
chodzi/. - Postanowił robić codziennic jeden przysiad wię:cej .
Kiedy udało mu si~ zrobić kilkadziesiąt, codziennie dorzucał noWIJ, wi~kszą porcj~. Zacząltakte ,
mimo nicsamowitego bólu w kolanach, na nowo kształtujących
si~.jeździi: na rowerze. - _Zoli~

'::~~::*;,z;~:,~:;~~;· ~
kończyłem"

dwa rowery - śmieje
i wspomina z mdościlł dz~cń ,
w którym napotkany, trenuner
kolarz nie dotrzymał mu ,.kotaR
pod stromą górą. - Kolorz czul sif
pnt'grony, bo nir-wll'dzio/, Żt'jojt'Ź·
dzilem cotiziennit wit'le kilometrów, by w lesie, z d ula od ludzi ćwi
czyć SWOJt' przysiady.
.
.
- Pomirtom- przyporoma sob1e
- jak raz wśród dnew zrobllem
750 przysiadów, wtedy pojowili Sif
jocyś ludzir-. Miotem już pmstoł,
skrrpowany Ich obecnośdą. Ale oni
Ult:Zfli od lqo momenlu lia:yC. Noficzyli kolt:jne 750. Splywolem potem. Kiedy powiedzioltm lm, że
rozem zrobiłem 1500, nie chde/l
wierzyć. M6w/ll, że 10 niemoż/fwe.
Inni mówili tet. te nicmotliwe,
teby Heniek kiedykolwiek chodził. A jednak chodzi.
-Ludzie nie mają wiary w Boga.
Jłj!d~ lm sir, że mogq cokolwiek
bez Bogtl uczynić. Bn Boga niczego
bym nie :robi/. Czuif td. że moja
wiara dzisląj jtst nie tok sil(ID jak
role temu - kończy su&ctując, te
jest to temat do przemyśleń nie
tylko dla niego i zabiera si~
w modlitewnym skupieniu do
swojego rneciego, obok ~rzysi~
dów i jazdyna rowerze,ćwtczen~a
- do przysiadów ze sztanaą . Ci~
tar sztangi tłobi w opornej tk.ance
kostnej ,jabłka" nową dro&~- jest
to droga krzytowa.
obliczeń Heńka wynika, te
jut za par~ lat,jak dobrze pó~dzie,
jego stawy kolanowe os1ą&ną
50 proc. sprawności sprzed wy~
padku.Na razienie martwisi~ tym
i powtarza: - Nojpirkni(jnq neaq
w tyciujest chodzrmit. - •
si~

z

KRZYSZTOF SOWINSKI
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- Poczekamy do przyjazdu elektryka! Ajak nie- to po rjjach.- Kogo?- A to się zobaczy.

MIASTECZKO PRASZKA
- Nie boimy się policji - wykrzykuje wysok~ dobrze zbudowany mężczyzna. - Jestem Polakiem 1 wszyscy co tu stoją tet.
Więc chyba nie napadnie swój na
swego? - pyta, podnosząc wzrok
z podetkniętych mu pod nos mikrofonów. Mundurowi -oparCi
o kilka rozrzuconyĆh wokół Urzę
du Gminy w Praszce radiowozów
udają , że nie słyszą. Za to ze 100osobowego tłumu zgromadzonego u wejścia do r.uusza rozlegąją
się. głosy aprobaty.

Wywietli na taczkach,
bo się nie sprawdził
"Tak, tak. Dobrze mówi". "Konice z le'kcewateniem bezrobot·
nych". ,.Suchockateżpowinnasię

tał;iego? Nawet z pierwszej sesji ...
Teraz, albo nigdy
Nie? No to mote chociaż statut?
Tłumek przed wejściem jakby
Dziśjest poniedziatek,9sierpnia. Po konsultacjach z Andrze- się przerzedził. I policjanci znikjem Lepperero ustalono, te ~teraz, nęli. Mundurowi. O_d paru godzin
albo nigdy". Albo wojewoda do wciąt w tym,~ym miejscu stoi
Praszki przyjedzie, albo urząd bę biały .,polonez" na słutbowych
drie zajęty. A wojewoda od dzisiaj ·numerach. Za kierownicą młody
ma urlop. Mimo to strajkujący blondyn w ciemnych okularach
czyta wciąż tę samą gazetę. Wyczekają. Czeka policja. Czeka
tłum rotoreporterów. l emeryci na
gląda, jakby się. jej uczy ł na paławeczkach .
mięć. Obok leży kamera wideo.
- Pismo przysłał- macha kartką Odwoł aniem ze stanowiska za
papieru A. Amdt. Cichną rozmo- bierność w czasie zajść przed tywy. - Obiecuje przysłać tu NIK godniem zapłacił komendant re·
i Regionalną fz~Obrachunkową . jonowy policji w Olesnie. Zdaje
Napisać wniosek o uznanie Praszsię, tejego następcy są zdecydoki za rejon szczególnego zagroże- wani tego błędu nie powtórzyć.
ni a bezrobociem. f drugi- do pro"Samoobrona" rynku
kuratury- o ukaranie trzech naszych, co taczkę prowadzili.
Tymczasem w ciągu paru
Szmer niezadowolonych. - Do godzin ,.Samoobrona" zdołała
kogo ta mowa?- krzyczą.Jdł nie opanować rynek miasteczka.
mamy co, a oni nam tu oczy my- Przynajmniej propagandowo. Oddlą .- Chleba i pracy!- Na taczki!
powiednia plakietka widnieje na
·
- Słuchajcie! - przekrzykuje obelisku postawionym z okazji

zainteresow~ Praszką". Tu taka
sama Polska jak w Warszawie".
- Zeby tu ż)'Ć, musimy mieć za co
tyć -ciągnie przywódca, Antoni
Amdt z Polskiej Organizacji Bezrobotnych. A nie mamy. Bur- tlumAmdt.-Zapowiadasiędlut
mistrz,jak go wybruliSmy, po~ie- .. sza sprawa. Trzeba kupić picie.
dział tak: ,.Nie sprawdzę się, wyMusimy zrobić zrzutkę. chociaż
wieziecie n1nie na taczkach". No i na benzynę. do samochodu, teby
wywieźliśm y jak chciał. O co teraz
po to pojechać. Zaczyna się licytapretensje?
cja.- Dziesięć! Dwadzieścia pięć!
Grupki mętcz)'l.n w granato- Pięćdziesiąt! Dziewięćdziesiąt!
wych koszulkach z napisem "Sa- Wystarczy!
moobtona" na plecach biorą się:
Oranżada wyborcza
do rozwieszania transparentów.
Najbliżej ratusza mocują prywatyStoję: z rozdziawioną gębą.
zacyjne: . Koniec wyprzedaży O dwadzieścia kroków sklep na
dóbr narodow)·ch". W poprzek sklepie i pelno picia, a oni na ben·
ulicy, między dwoma masztami zynę zbierają? Zanim zdątyłem
nagowyroi zawiśnie za chwilę ten zapytać, jut żółly pólciętarowy
z wątkiem osobowym: "Zdradze- "renault" poinknął w stronę Cz~s
ni, sprzedani, oszukani, trwamy". tocliowy. Po kłłku godzinach rzeTrochę na uboczu - najbardziej
czywiście przywiózł oranżadę
konkretny: .,Bezrobotni i Samo- i bulki z kiełbasą, a przy okazji obrona. Chcemy chleba". Akcji wiadomość, te przewodniczący
przypatrujesiękilkusetz8tysięcy
Amdt zarejestrował w wojewódzmieszkańców Praszki. Obszerny
twie listę wyborczą ,.Samoobrorynek wypełniony rozdyskutowa- ny". Na niej- siebie. Tego samego
nymi gapiami. W witrynach wielu dnia rano mówił : - Polityka mnie
sklepów karteczki: ,.Chwilowo nie interesuje. Interesuje mnie
nieczynne" . Najlepsze miejsca, na godne :tycie. Dlatego tu jestem".
ławkach vis-a-vis urzę:du, zajęli
W urzędzie ktoś przowidzW.I.
emeryci. Będą tak siedzieć cały Na centralnym miejscu tablicy og·
dzieil.
kartkę:
loszen
wy:wieszono
We wtorek., 3 sierpnia, grupa
W przypadku nieobecności burbezrobotnych i członków "Samo- mistrza zastępstwolsprawuje zas..
obrony"
siłą
wyprowadziła
tępca burmistrza. W pr:zypadku
z Urzę.dtt Gminy burmistrza. nieobecności zastępcy, zastęp
Włodzimierza Skoczka, wsadziła
stwo sprawuje sekretarz gminy.
go na taczkę, i powiozła wkoło
Panią sekretarz Jadwigę Krykwiń·
rynku . Pod presją agresywnego skądopadam na korytarzu. Biegtłumu bum1istrz podpisał rezygnie.- Niema mowy,nie mamowy
nację.. Podobnie zrobił wicebur- macha rękami, zanim zdążyłem
mistrz i li z23 mdnych.Zard.Zpo- się przedstawić. - Ciągle ktoś coś
tem w Praszce zawiązał się Komi- ode mnie chce. Ja mam teraz protet Strajkowy. Protestujący z.atą szę. pana zburzony system pracy.
dali przyjazdu wojewody często l jeszcze RIO na głowie. - Co,
chowskiego i natychmiastowej li- przepraszam? - Regionalną Izbę
kwidacji problemów bezrobocia, Obrachunkową- znika w gabinegrotąc w razie niespełnienia tych
cie. Zza drzwi slychaC: - Szukaj
postulatów okupacją ratusza.
planu pracy zanądu! Mamy coś

600-Jecia nadania Praszce praw
miejskich. Co drugie drzewo atakuje przechodniów kasandrycznym .,Polacy - obudźmy się Polska ginie. Samoobrona." Nawet wciśnięty między dwie baszty
herbu miasta równici herbowy
koziołek ma na tyłku wypisaną
przynależność do związku. Do te·
go chóru dołącza się Polska Orga·
nizacja Bezrobotnych maksymalistycznym ,. Wszystko w naszych
rękach- albo nic". Zupełnie blado
wypadają w tej konkurencji wid·
niejące na odrapanym płocie
.,Polsk.a potrzebuje zmian. Z lewicą pewniej. SLD" i ,.Uwierz, te
można: zlikwidować bezrobocie,
polepsz)'ć zarobki, obronić emerytów. My to zrobimy. KPN".

Bieda w Praszce
Zanim te wszystkie obietnice
trzeba jakoś

zostaną spełnione,

tyć.DutojestwPrasii::etakich,co ~

sami nie dają rady.- W tym roku
na zasiłki wydaliśmy już ponad 3
mld złotych - mówi kierownik
Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Kazimierz
Pawlik. Dla porównania- w całym
1992 roku- tylko 2,5 mld. Wszysl
cy,którzywmyślustawymająpra·

wodo zasiłku, dostają go. Trudno
jednak kryC te są to pieniądze na
przetycie biologiczne, nic więcej
-kręci głową.

Pornoc społeczna w Praszce
wypłaca co miesiąc 600 mln zło
tych. Wydaje. talony żywnościo
we. Ostatnio wysłała najbiedniej·
sze dzieci na kolonie. Zamierza
kupić im podrę:czniki. I ł proc.
dochodów własnych gminy idzie
na ten cel. To duto. Bezrobotni

twierdzą,

te za

- Po

jaką

miasto h&ti sportowej rozpoczęto

w 1986 roku.- Tojesltak,jakzza.
porą

w Czorsztynie -tłumaczy mi
młody mężczyzna. - Niby są protesty, ale zrobione jestjut tyle, :te
jakby nie skończyć, straci się jeszcze więcej, nit gdyby budować dalej. Nie ma wyjścia.- Dawniej, jak
w szkolnej ubikacji na papierosach złapali, to kazali kupować cegiełkę na tę halę -dodaje inny. Podobno ma to być potem zamiast
biletów.Ja mam tyle, że będę chodził i chodził- śmieje się.
Minęło południe.- Coraz was
mniej- zagaduję do grupy kobiet.
Pewnie ludzie poszli obiad gotować?- Co? Jaki obiad?- oburzają
się. Nie mamy z czego gotować.
Nieraz po dwa dni nie jemy.
-A papierosy? - No, papierosy to
inna fprawa - mówią, zaciągając
się nerwowo. - I niech się pan tak
nie czepia.
RzeczywiScie, amatorów obiadu nie ma w Praszce wielu. Rep re·
zentacyjna restauracja ,. Kmicic~
ma. siedmiu klientów. Pięciu to
policjanci. Piją piwo. Czarne koszulki, spodnie moro. Ani chybi
"antytcrroryści". Tuż obok .. Kmi·
cica" pijalnia piwa. Trzech
klientów. Piją wódkę.
Przed ratuszem poruszenie. Proszę państwa. nazywam się An·
na Rotniata, jestem pełnomocni·
kiem przewodniczącego Lcppera
do negocjacji. Brawa.- Po co pani

~~!:c~~~ ~~~;·zlik~~:::
bezrobocie. - To przecież niemożliwe . - Wszystko jest mot/iwe . Albo przybędzie miejsc pracy,
albo więźniów w wi ęzieniach.

Jak w
Starachowicach
Praszka w Częstochowskiem to
jak Starachowice w Kieleckiem.
Jeden utrzymujący miasto zakład.
"Polmo" SA (produkcja uleładów
hamulcowych, dawniej głównie
na rynek RWPG) zatrudniała w latach świetności 4,5 tysiąca ludzi.
Dzisiąi- l ,5 tysiąca. 30 proc.. zdolnych w mieście do pracy to bezrobotni. - Niezupełnie - prostuje
Anna Brodna z miejscowego pOŚ·
redniaka.- Ściśle mówiąc - 29,9
proc. Na2, 1 tys.osóbbezpracyzas iłki pobiera 502. orerty? No,
z tymjest raczej ciężko- rozkłada
ręce. Organizujemy roboty publicłne, prace interwencyjne, są
propozycje z Olesna, ale to 20
km ...

Automat
do Estonii
TP S.A. Zakład Telekomunikacji w Kielcach zawiadamia zainteresowanych abonentów, te od l
sierpnia Esłonla bę.dzie osiągana
w połączeniach automatycznych
po wybraniu numeru kierunlcowego:O-'lllj?numer
Dotychczasowy
0-07014 ulegnie likwidacji. Jednocześnic inrormuje o motliwoś
ci realizowania międzynarodo
wych automatycznych palączen
teleronkznych do Egiptu:- nr kierunkowy: 0-{120, opłata za l min
rozmowy: 5J.SOO zł (wraz z podatkiem VAT).

mało.

cholerę nam ta hala?- przekrzykują się.- Miliardy w błoto. Budowę ogromnej jak na S-tysięczne

"1:e je.'it ciężko, potwierdza wi·
ceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej, Hieronim Wiesner.- Mamy
1100 własnych mieszkań- mówi.
Połowa rodzin zalega z czynszem.
W administracji spółdzielni jest
tet 600 mieszkań zaklado~ch
,.Polmo.", Tam d ł ugi ma 85 'proc.
'"
rodzin.
Z tym, te jest ciętko, niezgadza
się ekspedientka z osiedlowego
sklepu spożywczego. - Komu tu
tle?- pyta, przestaw iając transportery z wódką. Dzień w dzień 6
skrzynek gorzały i tyle samo "beł
ta" sprzedaję. Ja, w jednym skle·
pie. A potem krzyczą, te na chleb
nie mają.
Zbliża się trzecia. Wojewody
nie ma. Strajkujący skracają sobie
czas pogwarkami. Wraca temat
t.aczki. - Nie można było inaczej,
bo burmistrz nas niechciał uznać,
motlochem nazywał - tłumaczy
bezzębna kobieta. - l nie ma go co
porównywać z tym zlinczowanym
w Świnoujściu, bo ten naszjechał .
jak gość. W :tyciu mu tak wygod· .....,
nic nie było, jak wtedy. Nawet wysiadać nie chciał -chichocze głoś·
no. - Niech panjeszcze o tym Kuroniu napisze - proponuje inna.
Ze obcym, gdzieś do Jugosławii
pojechał pomagać, a swojej biedy
na miejscu nie widzi i że to jest
granda.
Czekąjąc

na elektryka
Na schody sąsiadującego z ratuszem sklepu wchodzi członkini
Komitetu Strajkowego. - Będzie
komunikat- oznajmia. l głośniej:
- Komitet Strajkowy postanawia
czekać na wojewodę do jutra. Potem zapadnie decyzja o zaostrzeniu protestu. Wszyscy ......Sciekli.
Najwięcej rotoreporterzy, bo tyle
było nadziei na dramatYczne zdję
cia; a tu guzik, po całym dniu czekania. Ale i ci od protestu tet.- Ile
można tak stać? - pokrzykują .
- No właśnie - ile? - pytam. - Ile
będzie trzeba - wyjaśnia przedstawiciel komitetu. My mamy czas
bo i tak nicnie robimy.- Poc~eka·
my do przyjazdu elektryka!
- dorzuca miody mętczyz.na.
A jak nie -to pb ryjach.- Kogo?
-A to się zobaczy.
Rozchodzą się po mieście . Kilkustaje przed ko l ekturą Toto Lotka. W środę lub w sobotę można
wygrać miliard.
Dziś poniedziałek, więcjeszcze

kupa czasu. O rzut kamicniem od
nadziei na miliard sklep z tanią odzieżą na wagę . Na Scianie napis
Praszka
Parytern
sprayem:
Wschodu.
ARTI.JR POTACZALA

PHT "SUPON"
teł.

Kielce, Rynek 17 (d, pla c Partyzantów)
430-28 do 29, tel./fax 469- 55, tłx 61 - 33- 15

lGAśNICE SAMOCHODOWE 1 kg l
TERENOWE PUNKTY SPRZEDAl.Y:
- Nowiny-Trzelanka k. Kielc, teJ. 667-930
- Starachowice, ul. Bugaj 13, teł. 73- 40
-Jędrzejów,

u l.

Wiłanowska

1, tel. 632-59

lsPRZEDAŻ- SERWIS- GWARANCJA l
ATESTY CNBOP

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

SLOWO

NUMER 184

OGŁOSZENIA
S PRZEOAZ

KUPNO
KUPIĘ cegło

K-2. mu. 32-43-64.
17060/g

tradycyjoe l nowoczesoe. Wykiadtlny
PCV (uer. 2 i 3 mJ gerllor, pegulao, tarkelt (50 wzorOwj . Sklep Kielce, III. Bodlellty(lska32.
75710

ZOf.CYOOWANIE kuplę lub wydzie(tawlfskleppnyui .Sienkiewic:u.OI'erty
17290 . Sl" Kielee
172'90/g

S PRZEDAM _ceoona T-W. Kletce,
31-40-25.
17371/g

- . niekompletne (od 1982.1. Kilłce,

SPRZfOAM kom~jll.bl~on·. Strawczyoek 49, gmina Strawezyn. 17401 f g
.BIZONA"

&łaruego,

. 1261)" {1990)

lubzamleoiłllazacłlodlli. la~, Du

le8.

17<124/g

S~OAM

lek

luSZC2YCf.
11423/g

11a

32-24-71 .

SKUPUJĘ .samochocły

-

SlUPKJ ogrodzeniowe, ceov«llk
(65 x 2,30)- 70.150, (80x 2) - 60.000.
Kleke, Oymińska20. 61-52...00.17185/g

SPRZEOAM c~oik siodłowy .renault R340" (1989) z oaczepą .castera"
- 3-osiowa {1987), iadOwnO$ć 28 1011.
WiaclomośC: Ducllllik Wiktor, SancygnłOW 84 k. PlńcZowa lub tełelon Dzia·
los.zyce223.
17191/g
RUSZTOWANIE IIII(SlllC8. 32-36-26.
17049/g
SPRZEDAM taolo
66-32-25.

boazerłt.

Kletce.
16908/g

,126p" (1983). przeb. -83.000. betowy, stall dobry, bez usterek. Kielce,
61-IB-02.
17002/g
GLAZURA hiszpahska. Kielce, Zllg5VA-

nańeka46.

SKLEP - glazura, terakQta.. Klek:e.
Armii C::lfWOnllj 222. ter. 283-s;eŚ0071g
PRZEDSIĘBIORSTWO

Halldlowo-

nowe

-Usługowe oleruje do sprzedaty
ciągniki .T-25", .MTZ-80". • MTZ-82",

oraz pnyczapy roloteza z wywrotem o
tadoWnoScł 4.5 tony, w wersji eksporlowęj. po$iadające holnologecję; (atest).
Na-· sprzęt udzielamy gwarancji. Kialei Marian, Kraloo 11 80, 26-0()8 GOrno,
teł. 110, woj.kietec:kle.
16704./g
SPRZfDAM barakowO.z typu kOilteoer. Kielce, Gwardii ludowej 25.
16702'/g
.HONDĘ

Xl

SOOA" .

61-50-76.

Kielee .
17301/g

ulYWANE piece piekarnicze, olejowę wraz z rnootatem. Tel. 61-85--49,
lax61-05-51.
17175/g
SPRZEOAM _audi 100" { 1977 r.).
sldadak (1992), cena 24.500, tal.
43-828
17157/g
TANIEJ po VATl NaJwitkUB w Kielcach "urtownia opoczyl'lsklch płytek
ceramk:znychzapraSlłi. UI.Cedro--Ma

zur 7 j w poblitu nowego cmentarza na
CedzYnje). Tel. 6t-86-29, 453-lfi 5lg
7

Pt..YTKr ceramiczne -Opoczno i imparlowa ne. WyPOS&tenie tatienek., kf.ele.lugi. Bardzoatrakcyjoeceny. Jędrze

14515Jg

KUPIĘ

c:htodf"llę,.

w

KUPIĘ numer teleloolczny
okolicy
ArmłtCzerwooej. Klelc:e,552-98.

17445/g

LOKALE
niem na handel, ~stronomio. hurtownio. biura. Tel. 047-514-(188,
047-531-547.
20858/sk
MERLOCUM - wynaJem, kupoo.
sprzedat. Kielce, Gtowac:kiego 2,
453-62111-17).
16944/g

POśREDNICTWO _Kontrakt" - kupno, sprzeda!, zamiana, wynajmowanie.
Klelc:e, Slellklewlcza 76. 66--łS-11
-wn. 58
957/S
DO WYNAJĘCiA paw, magazynowo-sklepowa 200 m przy UL Wojska Potsklego,Klelc:e,61-41-12.
73510
KUPIĘ

M-3, M-4. Kielca, 52-552
~ecznośclowy.
17434/g
PZMot. wydzlertawl pomieszczenia
nad%1alalno$Chandlowąłubusługową.

UDOSTĘPNIĘ hurtownię

16, lei.
17382'/ g
- magazyn.
170645/g

KUPIĘ 2

pokoje, l lub 11 piętro. Kielce.
618-518.
17070/g

MIESZKANE do 30 m kuplo. (;hotnie
17141/g

SfiótOZIELCZE 50 m zamienię na
wlfksze. Uroczysko,31-58-27.17079111
POśREDNICTWO - .Pełnomoc:nik"
kupoo. sprzedat, wynajem. Kieł<:e. 1.11 .
Sił!llkiewicza61.te1.66- 12-71 . 76010
POśREDNICTWO - nieruc:ł!Omołd,
mieSZkania, kupno - spn.edat. wynajem.Kietc:e. 66-45-82.
17416.111
POSZUKWĘdowynaję;c:ia mie~-

tlla 2- lub 3-pokojowego. l(;lelce,
31-91-()9.
17427/ 11

OKAZJA WydVertewio murowany
pawiton na Oliedlu Świętoknysklm
~losowany na gabinet lekarski,
deotystyczny, Nloo fryZjerski. sklep,
61-57-2'6,
17540111

NIERL'CHOMOSCI

SPRZEOAM produkcję; k:ra1 notycowvch. SuchedniOw. Ogrodowa 76,
tei.(047)54- 30-59.
17264/ g

Tet 453-52.

ogrod2eniowe.

Kielce,
17135/ g

.POLONEZA CARO" (92/93) sprzedamlobzamlenlę.spi"Zedamcegtębialą

4000szt. PiekosJ:ów, lel. 225. 17411/g
.Aft0-2440" spnedam lubzamienię
na . 125p" - cena 15.000.000, tet.
66-74-73.
17437/ g
. PASSATA 1300" combi { 1980) zzapaSOW)łm silnikiem r skrzynią biegów.
migornat 200, ter. 502-58 'Niec.zorem.
<33/g
TANIO . Iiaty125p"{1 979) . wcato~t
lubnaczo~t(84)staoberdlodobry, tel.

Ci"lerSltlicl 225po20.

17413/g

S~OAM1as 0.69ha.

łecka92 (lawleruc:ha) .

Bieliny. Kie17484/ g

S PRZEDAM dobemarry -azczeolę1a
C2arne ,podpatane.l.ta, tel.3 7~.

74061 g

MotłiwośC d2iałaloości

~

s ... u

17405/g

17241 / g
SI.IChedoiOw.
17064/ g

FIRMAbudoWlana sprzeda bfitnlak.
Ulgllnwestycyjne. 551-28,32-36-26.
16737/ g
SPRZEDAM nowy buDynek przemy.
.slowy80 m (siła 50 k'N) ~działką buóowlaną. Skartysk.o, tet. SJ-27-31 . 17201 /g

ODSTĄPIĘrwpoc:zo~budow\tpawl

loou33m. Centrum Kielc, 461-42.
17435/g
TANłOI Działka 1 hapnaznaczona
podstacjfpatiwtubzabudcJilołgospo

darc:lii. BuSko, tel.45--49.

AKRYLOWE (PPG

.IMAGE•- ICIWiłfl.Y31wo pal\ panów.
Klelc:e, 61-25-49
17453/g
. ELIXIR" -towarzystwo pa(l. Kletce,
493-54.
16952111
SPOTKANIA, rozrywki towarzyakie.
Tel. 32-17-94
17314/ g

• .a:"'"'

••..,,............, najtaniej w Kielcach

~ ~,:~e~tlollł!lik.iej - po ~enach zbylu (zak.ladowych),

MEDYCYNA

Przemysłowa

PROTEZOWANIE.

naprawa.
tel
502-52
16377/g
SPECJAUSTA ~tra. AnOrzel
Kupiecki przyjmuje: Kielce.
Gwatdij
Lll(lowęJ 27b- wtorek, piątek. godz.

ul.

reklam : "Exbud 13 ft Biuro Re kłam

" Sł owa

i

knJO-

1, tet. 59-639.

744/ d

SlYBY aamoc~ - s.przed81,
montat. . Aulofenl.ll". Szewca 39 k. oa.
Nowiny, teU!a.l: 59-205 Kielce. 743/d
FORD- kontyngent 93. 502~52.
1482'8111
AI.JTOALARMY. Kiełce, 61-90-60.

1&138/g

~~:.!=~~~btC: ~~~=:' :!
2 7

~t:~~ ~~ 91 ~ - 3-4 • "r~
9

chodolclt Kielce. Bodzeolyl'IW. 33, tel.

ata:a~t=f.:.::~= 485-~0WANtEpojazOOW. 11%_~

serwia,akeesorta. lncfyMdualnewkladkldouszne, konsultacjelogopedyczna,
laryngologiczne. GabWlet . logo" Kielce.
ui. Buczka14, tel.f!6.-31-67.
871/S

MEDIN-

~cyna

Dalekiego

Wsc:hodu. lekaneapec:jaiiścl. Rokza

lotenla 1988. BezoperacyjM leczenie

17023/g
AI.JTO-AA.DIO-ALAAM.Montatat"lowanych autoalam!Ow firm: _Audloovox" , .Boaer"• •Pursult", _Enlorcer".
Zni2kl obezpteez:eniawel Monlat re·
dioodtw8rzaczy, gło$1llk0w. aoten.
.Wiblrorlic'"-garat.Kiełce,ui. Mazwaka

kamlcytółCIOweLoel1ulwlj,onu:proe-

t2.tel. 66-28-49.

laty, tysleola. lapisy- Kielce, 487-18

AUTOAlARMY profeSjOnalne . L•geod", . Semurerllmry . Crlmeatopper".
PrawdZlwaarnerykallskatechoologla t

(15-17). (Pn.erwaurlopowa 1-15.Vlll.)
121_74/g
,.._

14-0NOWA wycieczka z programem turystycznym i 7-dolowym wypoczynkiem - Lazurowe Wybrzete, cena
5,5 mln zt. Sl!attysko .Temo".
047-514-114.
20855/g
WYCIECZKI i kur.y języka angielskiego w USA. Sk.llrtysko . Tamo·.
047-514-114.
20857/slt.
ł-ISZPAłłA

- regth.me przejazdy.
165391g

PRZE.IAZOY autokaroWe do Niemiec.
Francji. Hlszl)allii, Szwa;c:ani l
Brytanii. Skattysko .Terra".

Włoch,

Wieiklei

~nie, 36mlesifeygwaranc:ji, znit

TYGODNIOWE wczasy w Biblione
6.200.000 za 6 osób bez transportu,
2.750.000 z autokarem. Skarty.sko . Terra" , 047-514-114.
20856/slt
EKSKlUlYWNE sanatoria ne Ukrllł
wypoczyrM~k z programem lec.znlczym.Skartysko, Terra",047-514-1 14.
20854/sk

llie,

PRZEJAZDY autolcarowe do Paryta,
Holenctit, BelgiL
Kielce,
61-34-23.
16576/g
Rzymu.

ZNAKOWANIE pojazdów , KOMI".
Klelce, Mielczarsklego65. 66-21-72.

,....,,

DACHY

klimatyziela
. EVCOOP" Klelc:e, ur. Pomorska 53. tal.
445-64.
938/S

AUTOAI...AAM.prestlgę"flrmyAudio
IIO!l- witki ubezpieczeniowe, wielolet-

nie gwaranc:je, zabezplecunle przed
rozkodowaniem, dodatki zabezpieczaKielce. ul. Manifestu Uprowego 34. tal.
326-599, Buako-ZdrOj. ur. BrOilina 79,
tet. 63-44, Redom, ul. otugojoWska 45,
tel. 513-42. ul. Slowackiego 59, tel.
529-69, Stalowa WOla. ul. Ko$.saka 28.
tet. 42- 25-27, Tarnobrzeo, ul. Sanclomierska96, tef. 22-77-45.
748/d

l]

l]

KIEL.ECI<A

SZKOŁA JAZDY

Klelc:•. ui.Waii(IOry 1
t... tll~llł-87, 9 -

11

"""""'

KURS PRAWA JAZDY

KAT.ABT.

•Ro~ec .. ll_..u - 17 .VłU . 1••3~.
-wptatywdovo<ln"""h~abH:h

- Ka*<M o.oba. ....... ~, ...
2 tym ogt...2.,.1..., ormo-

S proc. RABA'Tl.J 9111•

RĘKAWICE

ROBOCZE

SZVBEADACHY - .spnedat, mooiU.
wybOr. Kielce , Złota 23, teł.
168&7/g

RAJSTOPY- "FENIX"
PPłi ,.MADOX"

(~rtr.,.l~ti.Pir••iultl})

td • .ll - 14 ~ 91

HOlOWANIE-tanlo.Kielce. 55-999
16926/g
BAGAZfliKI do u mochodOw bezrynienkowyc:h na rowery. Kielce. pt. Wolności S.
94 7/S
CZĘŚCf _tada- - . skoda", Kletce. Bo13, 432-76.
17067/g

dzeolyńl!lka

ZNAKOWANIE. blokady MTL. autoalarmy . boxer". Klelc:e, Maiac:hilowa 13.
525-40.
1722'3/g

BLOKADA

Sktrtlli

biegOw

t.ł..ll-T-ł..OCK. znekowanłl pOjaZdów

.Al/TO-MAflKT" -Kiełc:e, Sienklewl
cza69, 66--00-16 przyjmuje zamowłenle

MEBLE
Kuchnie FORTE
nawymiar
z dowolnym
wyposażeniem.

Drzwi przesuwne
na wymiar KOMANDOR.
Komplety wypoczynkowe
w dowolnym zestawieniu.
BEZPŁATNY

SPRZEDAŻ RATALNA
PH .ALFA"

ul. Chęcińska 14a,
tel. 61-67-64.

naczęłddo.samoc:hodOwlaChoclolc:h l
19.VII. 1993r. Zaprłlszamy.

17252/g

Zapraszamy
w godz. 9-18,
soboty 9- 14

MARCO-Serwlee polee8 CZfki,
~ l akcesorla do .samochodów za-

chodnic:htjapońaldch. Skllp-hurtow
nil. ul KarcmwkoWska 20, tellłax
524-43. C:Z.łc:l na zantO'Metlle - ul. Ku

jawska 2'6 tetJiax 485-()6

TRANSPORT

NA TERENIE M. KIELC

japońslOc:hdodnla 14.VIh. br. zreliu.cją

na

141/J<I

eleganckie i funkcjonalne
krajowe i zagraniczne

AUTOAI..AAMY . asher", . boxer", auloszyby, znakowanie, radlomootat, autoelektryka-talliosolldnle. Kiek:e.
17212/g
Ot.Jotna28,1el. 61-56-31 .
chodnłc:h

KlELeE

ul. s.nuoaowitu 41

duty

BLACHARSTWO,
lekiel1"lic:t'IIO.
mechanika, elekitomechanika poja.Wowa. Kielce, Poslowicka 12. 61-41-31 .
Gwarenc:;. -tellio.
15012/g

jącelulytkowe. AutorytOWaoeNntrflsy ;

-.--....·--.-_-----1'1

11~~=::~·0

66-93-92.

. SOmerw", autoetarmy.•EVCOOP" Kielce, ul. Pomorska 53, teł. 445-64. 936/S

AUTO-MOTO

l!
..RAWA
JAZDY
KATEGORII · A B T
"''"""""_....._,.,.._"'_
"KURS

uchylne,

zegranic.t. Kielce,
15453/g

kraJ -

~ ;r~1:;.t;~;~

1140/HK

EURO-Exprea.-Bus-Kielce - pneWOlosób _busem" -Hanower. Hamburg,
&amen. lnlorrnecla: Kielce, 61-65-60
. Exbud-t ' hol:el.Centraloy",4~~ig

mikrobusów
31-40-34.

polera .,SEZAM"
K..ie\ce, ul. S1t nkiewicza 65,
lei . 66-35-08

L.AWETYwypo!yCZ:Im. Trllll$POI"Iaa-

SZVBY samochodowe do aut ze.
- sprz$dat, mootat elementy
naciWoZiadoaulzachodnlch(lloZ'fbk• reaWzac:;. zamowiel'l) .•EVCOOP", Kielce,
u!. F'olncnkll53, tel. 445-64.
937/ S

ARMA . Kielczanin-organizujeregu-

lame przejaMy do HiSlpenil. Wynajem

oraz

rtykuly gospodarstwa
domowego

mochodów. kraj-ugraolca.Klelce.Ma.wrska35. 473-44.

20851/ałt

047-514-114.

71710

kl ubezpieczeolowe oraz znekowallie .
Autoryzowanyserwis.AudiOPOf". Klelce, at. 1000-tecla PP4, 429-67.647/ GO

TURYSTYKA

11 44/Hk

Dachówki

Operacje odstqjących uszu, pnepuk/in stulejki
i inne t ?;llkresu chirurgii ogóln<j i pltUtyczne.j W)'kon.ąje. u
dr.ieci i doroslych
spec. chirurg ROMAN BURDA

~

wtorki,piąlki 16-18,tei . 61-42...QS

oferuje: TEMBUD S.A.
Kielce, ul. Wesoła 51
tel. 81-09-31,541-21

WGABINEC1ECHIRURGIC"l.Nnl1d. 8oc:ma 15
~ dojazd od W. Pak~- budynek hołelu pn;y Sladionie KS ,.BodG•hlD~;IS

""Cd

PIWO BECZKOWE
11 .. 3 0 0 za litr
1 1 . 7 0 0 za l i t r
12.500 14~!5o/oalk.

WINO
,.kaskada•• - 7500
,.prince" - 't 2.900.
CENY PRODUCENTA

WYPOSAZENIE
pijalni piwa
•Pł'Ziłt.•zlc.ło,
schładz.arki

PPH •• EDGAA•• KIELCE, ul ... Gr•nlczn.•

Kiel~!:.~~--~~~'!~!!:.~~~:::~~x~~!~:!~:.~~~!:.?_:~~-~~~~~~·

Skład

_Oełtron1

lakiery samochodowe. Dobieranie
kotorOw. Sklep .Bartosz". Nowiny. ur.

W nowym systemir
ratalnym
od 3 do Z4 rat
telewizory
magnetowidy
odtwarzacze
wieże, organy,
gry telewizyjne

392/b

TOWARZYSKIE

~ prod. kntkowsk.iej - l -Z proc. marży do cen zhyla,
prod. pozoańsk.iej l proc. mariy do un zbytu itd.

14827lg

-

gospodarczej.

SPRZEDAM dom Warszawa. 74-30-20.

~~;;~~i~-i>AI>iiiłosow··
S:

zgubił ległłyma -

hurtOioYrllę-57m,.twiatto. woda. c.o., sl

ta, kanalizacja. Kielce.
(9-18), 23-0-24P019.

j6w, 618-473, KrakOW$ka 8. laprauamy.
383/J

GRZEJNIKI, glazura. parttiet, pa.rapetyt Biatogoo.Kadena 14(obok . Budopotu"), tel ."61-62-45
172'47/g

SZCZEPANIK Karol
clfazkolną.

Kielce,565-44.

XX"' -lecia PRL Kielce. 238-17.

SPRZEDAM lro;dzielny pawtloll gospodarc:ey40m.tlokalilowanynaplacuo
paw. 1200 m przy Waruawskiej 160.

SIATKI
32-38-02.

SKLEP .Forda- 502-52.

BOXER- oryglllalny. atestowany autoalarm (2 lata gwaranc:ji), dyatrybucja,
morotat. . Cebox", Kielce. Polne 7,
461-38.
662/gcl

16025/g

ka-Kam. pomieszczenie~pn.eznacze

Warszawa, 74-30-20.

AUTOALARMY .boller", ~prqtłge"
ora1 tr.dycyjne od 900 000, oócineM
upionu,patlwa.radlomonta.t,Uiakowa·
nie. Znltkl ullezPieaenlowe, gwarancja
poleeaint.AieksanderJaszczak., Kielc:e, 61 - 71-81 . 31-17-51
1541 3/g

16-18. Włzytydon1owe,tel.114-757 .

DO WYNAJĘCIA w centrum Skartys-

Slowacklego

16953111

ZGUBY

943/k

KUPIĘ .samochody po wypadku, UN16892/g
kodzone. Kielce,31-64-&.

Kielce, ul.
61-36-46.

.EUXIR"kojar.rymalteńetwa.Kielce.

493-54.

Wlf"Slłlwa,

46-19-85.

SKAAPETY baweloleoe. swetry rozpinane, pc)łgotty. Producelll. Kielce.
54-410.
17438/g

GlAZURA. terakota opoczyńskl.
~~;:. _ul. 1905 Roku 10. (9 -1~,2~~

powypa.dllo-

281-81 .

STRONA 7

DROBNE

MATRYMONIALNE

DYWAH'f wyllladtlny - kowary wzoty

"naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.$p«<

REKLAMĄ

Z

Ludu", te\. 448-58, K1elce, ul. Targowa 18.

t a l . 5 2 2 - ! 5 7 (B -

Redakcja nie od powiada za

1 rdć

1 8).

zamieszczonych

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

o"oszeń

:ze.

SLOWO

STRONA 8

KIELECKIE

"Głośny

NUMER 184

telefon" z kandydatami do parlamentu

1-...,. IJPII r-.,-. !Wet ......U t .....

llnpołstilifiii"JSUIIkuwsp6k:zerx:&o.IO_Jat~

PSL to nie PSL - PL

S.lltlld!MdtlUI.
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1LI11Y
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tap(l:llllienia-JIIIllmwimc:t,!WruosrocJu
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~Ralunltlft-999,PoplloRPoli

eJioe-'111,Sin!Po:bma-99ł,Ptmx~-

66-00-65aynaaDmstop01U!JIIl,l'apllowie
Eaą:t,cmclitlctl-miasloitaeG-991.1'opoo
wie~-lll-llllliJIJl,l'opowiewod.-bn..,
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·c:IJIUIC•todr-15-Uw
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jJ-Jl-61(ZJ'IIIIJ~~~prnrq•JI)Iłr..ls-lll.
NAGłA. POMOC I..DAISIA. IBAIZY Sl'lCJAUSI'OW-WJZYTYI.lOMO'WI-pedilu(lw,
dlirurJ)wdzi~in~,onopedów,b

-·

POGOJOWll

PI'.DIA11Ymil

J'OO

DAIJilĄ"-ul.l'oh!niab.4,1d. S61-91.
GAIINt:T~-ILWMIIt,
~~IMbi!Zt.tlt 
~wtoM,łrodaiP4lcipol6.

POGOlOWll SJOMATOLOGIC7M: - Jea.
lic:a.Mcdistu",al.WltiZIWibM.{DOMRZB-

SKARŻYSKO

SPOt.DZlJ'lliiA

Ml/Ul!MfM.OILAoiL-\LEGO-łtjft,lll.

dlialtów•JOdz.9-l7.

--...-·

TliDON ZAUfANIA DlA MLOOZIEtv •

CZJIII)'WtatdyeznnelwJI)Iłr..JI-20. Poclftf.td.

4Si-71JdytunljeJII)'tbnlas.

JĘDRZFJÓW
MUZlliMIM.PitYJ'IOWSIJOł-fi_T.W

duDI711 (tel Qł-45) - UIIitalowl tolctcjnep·
t6wlklaeczDJCbl~JIII)IIJDIIicmJu·
bJ!UiweW'IIęllrtai,iWDicetXVIII-XIX..,dnue

miesttanie~cłllpdllym~

dotumeatyiJNmi411irodziMe,zbiO!)'pslrollomiaDe.Czrrulecoclziennieopróapoaiedzjaltów
wplz.l-16.

WWSl.CZJJWA
BUSKO-ZDRÓJ
CALDlA.IWA".llł'l..NA"·IIL~
aall-~wys~anfolocrafiezn~

.,Ari-Eko·91".0proczpooiedzialtlrw(%JDDIO>
dzimnic•plz.1 1-11,wllicdzidewplt.II-IS.

POSI'OJtT.USÓWII: ....... - pi.Niep»
\e&lolci (mn.ee PKP) - Id. Dł-34, ul. Piet.
IWISb-sts-1\,al. Jesioaowl- ll1-919, ..-

lll-

·III.Anail.~td.466-Q, dęil

lftł· IILMidcunł.ieao,td.66-19-{4

IADID-TAII- Id.21-ll2,444-44,61\-J99,nie
pobicnzadG;ud.
IADID-TAII ·MEIODES-td.lli-11, llie
pobicntadejazd.

POMOCDIOGOWA·ki-'1_"_".
POClTOWl ln/10 11if'OIMACYJNOtd. 911.
INFOIMACJAPIP-tcl.930.
lNroi..IMCJAPIS·tcl.6611-21!1.
POGOTO"lE P'OGll.EIOVI'J: .US110NIE"

·UlCł'MOft.

-l.łSWGJCAUJOOIOIII'l-lel.61-5-11,61-39-ll

USWGI

CA.I.OOOIOWII.5WG lOMUNAlr

POGIZD()1Ir'!

Pill.DSIĘilOISJWO

PIŃCZÓW
llNO.Jd..--llieczrnnedolD.IX.

~Ltu,wJI)Iłr..ll-ll'l,td.ID-<46..

NYDI. tci.Jt-70-47,66-Jt-n,467-łl.
liSWGI POGIZDO'łt't: lOMPLllSOV!'l
CALODOIOW!.~... dompae:ncbowy t

~-SLL~~~Solidnie,

MV7JlJM

l.ł'..QONA.Uit

·WJNWJ sute·

,.Pndzicjel'onidzir.",.Adotfi>Jpsiruti-tyticl
rwóranlt",.Pi6~•-llistorilmiasll",czuowa:
.~s~ycmloeini4zmelllimimjlraje
palriot~wtw6raołclA..Grolp".~

nildolWieclunia~.Ctyane·łrodJi
czwuttiwfldL9-\6,wpi~JObotriaicdzide

•piz.IO-lS.

KAZIMIERZA WIELKA
llNO.l.ldecU"-ni~

SĘDZISZÓW
liNO.hWI"-~

·nieetra~~e.

NOWA SIUIA

XVII•~plcrilmalarstwtpolstiqo,SIDbulrium

•J.9-16,wpmislrlaltini~

OODZIAL-IYNF.lliS:WJSC~niiiii·..Prr/
todalideutftiiJ",~-,.51tlib.llicmiub..

M001t.bi11111",
.w~IZlUbludon~ ••rr.
. . rttiOI!IIł~(ąob.łt!W).
{)pr6c:1)1011icdzi11tówiit6dez}1!Dei:OIIzimDiew
p:dz.9-16.
OOOlJ..\L MtJZłlJM LAT SZIOI&W(]J
l'Wb Woai& artyltJl::ula •

s. tDOMSIIl.GO

- llicczf!mt l

plllll)du ~

~

ODOZlALMUllliMłLSliNillWK7.AW
OILĘCOUU- Q9!6a poaitlb:illt6y i ńlrt6w

UJ'IIIJ'Clllb:imniewpk10-l6.

NAGLOWICE
MU'LD.JM .J)WOIEI MIIOUJ.-\ IFJ.-\0

-

n.irJ 1alte lani d:dabcu, którzy

stall u

aeaa,aledoWJjaśtUeniasyhulcjinada.l

daleko.

Wczoraj Z. Koś la zwołał konferencję prasową. Stwierdził, te pierwotnie
lO on organizował BBWR na terenie
Kiclecczymy i miał b)t jego liderem.
Poniewat jato Undydat na posła nie

-

."U.neblil:lritówzXVII-X!Xw.Czynnewpo-

Dicdzialti,o:tnntiiJOboly•aodz,9-15,wc:

W!Oftl,irodylpi~wsodz-9-17JO,waiedzide

SIELPIA

Mlll.!UM l.AGLUIA SfAiot'OISIIIGO

(ł*IW W... Teddl NOT • Wmznle)llicUi~wpuclliDpnlii walawai1 polowy
XIXw.~di11!11:W)'pOIIłmie.obnbilrtii
tdiWIICodlew)'. ~WJI)Ik.9-iliJ]-17,wpo

llicctzilłti~

mlęU:

PSL

przezsamo~dy? (czamo,bozasa

da podzialu pieniędzy według sumy na jednego ucznia., jest niekorzystna dla szkolnictwa wiejskiego) oraz: Za jakim modelem oświa
ty się opowialb? (oświata powinna
b)'Ć beZpłatna i dostępna dla katdego).
(el)

mógłobj~ funkcjipełnomocnika wojewódz.kiego :wełomendował na to
stanowisko byłego szefa .Eko-Marleny", Edwarda Wójcika. . To był mój
życiowy błąd"

-

przyznał były poseł

KLD. Jego Uan.iem E. Wójcik dobrll
sobie grupę bńennrio:6w, kt6n)' wyelimiDo'II'IIIzkollli.tetuwyboro:ecojego
autentyo:aycll ulotydełł. Mimo
wcześniejszych ustalell i pozytywnej
opinii komisji kwalifikacyjnej pełno
mocnik miał oczerni Koślę przed
władzami warszawskimi i samowol·
nie skreśiC go z listy poselskiej. Po
tmudnych wyjaśnieniach nazwisko
szefa ostroWieckiej .Etstna,ii", decy~ą Komitetu Krajowego, wróciło na

listę . .,1 tu nastą.Pił szał Pana Wójcika"
-pisze Z. Koślaw wysłanym wczoraJ
do Wm:zawy faxie, opisującym przebieg wypadków.
PodaaskoufefeDdlbJłypeselpowie
lłdJI, rr.tqa ,ełDOIIIOC:IIib ,nlbonła

a

SUDW»ntlzastraszytldekt6rycldziałlczy, ,. Tworzono mity o koneksjach
Wójcika w Belwederu, o jakichś .,czarnych teczłach" maJących mnie wyioń
CZ}t,orzeiomychdochodzeniachprowadzonyth przeciwtomnie przez NIK.

To wszystko kłamstwo.
W 'II')'SłaDflll do WHJUWJ ,umie
Z. Koilaprosi ewym~aeaieaoweppeł
HIIIOOli.btlll.llełtll,_otwttei:He

nla,..,.....Da111S2;J'mlmllie.

z.o.

"Maluch" Kadzielnia, 21 sierpnia
pod "starem" Country w Kielcach
Wczorąj, około godz. 9 na trasie
wylotowej z J ędrzejowa w kierunku Krakowa "star' cysterna z ben- •
zyną wjechał na stojącego na
wyjeidzie z posesji baru " Mini..,
"fiata 126p".
Kie rująca " maluchem'" 19-letnia kuzynka właściciela baru nie
doznała obra1eń, natomiast szkł o
z rozbitej, bocznej szyby samochodu powatnie pokaleczyło siedzącego z tyłujej dwuletniego sio-

..,.•..

(mata)

Konkurs

SUCHEDNIÓW
IINO.hfmtl"

Wsa,l,fll.ubwyl-~~XVII i
lWmlbl'isud&ticF,bro6ncllodaiai~
tbte~włlmJCL()pr6cz.pl)lliedzialłDwi
wtcrtówCQIIIII'COiłzimnieWpiJ.9-J6...

bJDaliJtębadydatówdoSejBIIl,pozct

strzeńca.

sróLDZJtlJI"L\. lJ:l,\ISU • 1:111111• ....
l-21; 110młtolociL

MUUliM SfAIOtmm;o H~lctWA
ŚWit;roUZYSlllOO IM. MIECZYSłAWA
IADWANA (~*dal M - Ttd.aiti NOT •
Wmza11it)·IIL~-C%yrllll:codzimoie

MUl.lA-WYSIAYtl
MUlJ'lJM.NAIOOOVI"EWQJ'J..CAQJ - -

tatec:ode Kośll. zostM pollł'll'llie wpisawaeśnif\ł nie cb.dełi startont do '11"1bonhr wnz z ostrowl«tba blmesme-
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a PSL- Porommienie Lndowe..Są
ttz-.tejest to ta sama partia. Dlatego prezesa Domagałskiego pytano, dlaczego były minister rolnictwa Gabriel Janowski, jako reprezentant PSL, nic nie zrobił dla
polskich rolników (Janowski jest
liderem PSL - PL).
•
Stanisława Leksę, który jest
nauczycielem i dyrektorem SP
w Nagłowicach, pytano głównie
o sprawy związane z oświatą: Jak
wldrl jej prrysdoU po pa:ejędu
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Czytelnicy pytali tet: Dlaczego
Uśde PSL nie ma lwtdylbta
Młodzieł;r Wiejskiej?
(kontakty między organizacjami
ostatnio rozlutniły się, nikt
zZMW ni ezabiegał o współpracę
przy wyborach); CQ- PSL jest za

dem a;y z Zachodem? (Polski import powinien b)'{: nastawiony na
sprowadzanie
nowoczesnych
technologii z Zacbodu a odzyskiwE wschodnie rynki dla naszych
towaJÓw); Jald PSL ma pomysł u
walkę z bezrobodem? (przezwyciętenie recesji i tworzenie nowych miejsc pracy); Czy PSL Uczy
słę z mo1.1iwo~ wprondz.e.Dia
st.anu wojelUlego przez Lecha Walęsę? (kandydaci niesądz4, by prezydent uczynil zamach na demokrację, chociat miewa on czasem
niekonwencjonalne pomysły).
Jeden z czytelników wyraził
tal, że z kandydowania do Sejmu
zrezygnował wicewojewoda ZygmuntSzopa(stałosię to po zaleceniu premier Suchockiej, by przedstawiciele administracji terenowej
albo zrezygnowali z kandydowania, albo wzięli urlop bezpłatny).
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Dzwoniono głównie z wyrazami poparcia. Tylko mieszkaniec
Dzierą!ni Z&łosił zastrzetenia do
kandydata z tego rejonu.
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bLUfch czytelników włęta;y~h
emoc;il. Ton romtów telefollk:my~h
z Wdydlij~ do Sejmu: Alfredem Dom:apłskłm (prues ZW
PSL) i Słanlslawem Lekq (uauc:zydel, d.)'ft!ktor SP" Naglowica<b)bylbanbocleply.
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Wspólnie z Biurem Turystyo:uym "Wojder" w Kielcach (uJ. Paderewsklqo SS, teł. 518-36) przygotowaliśmy serię: konkursów ze
znajomości miasta i krajów, do
których ta firma organizuje wycieczki i wczasy. Trzeba prawidło
wo odpowiedzieć na podane nitej
trzY pytania, wypełnić kupon k.onŁursowy i przeSłać go pod adresem BT • Wojder" (25-502 Klei«, ul. Padere'11'51dego SS), by wziąć
udział w losowaniu nagród atrakcyjaych l wartościowych~
f.eiL Termin nadsyłania wypełnio-

21 sierpnia o godz. 20.05 wamfiteatrze na Kadzielni w Kielcach
rozpocznie się: I Festiwal Country
z udziałem najlepszych. countro-

~~hJ!j=~~;:a~f!;

:J:k

Bar", .,Loustar", ,.Colorado",
"Whlskey River" oru bluegrassongrupa .,UttleMaggle". Koncert
poprowadzi Komellusz Plicuda.
,.złotego Colta" dla najlepszego
wykonawcy ufundował prezydCnt
Kielc, inne nagrody (w tym takie
dl a publiczności - będzie wśród

~a:mP~~~~~roiel~;~~

Państwowe Zakłady Zbotowe.
Przed imprezą zanim zapadnie
zmrok, będzie motna obejrzeć
pokazy lotnicze, a po imprezie poku ogni sztucznych.
Swiętu muzyki countrowej
w Kielcach patronują: .,Słowo Ludu" i Radio Kielce a organizująje:
Agencja reklamy R-P i Kieleckie
Centrum Kultury. Bilety motna
kupić w "Orbisie• i KCK, te ł.
444-63 oraz w zakładach pracy.

i

3) Które z niemledLich miast
nych kuponów upływa po tygodniu od daty dzisiejszego konlrur(Nadreaia Półnoma- Westfalia),
su.
polof.one nad ReDem, było w RFN
l) Po~ DU'II'ę miasta w półDoctned.m pod wqlędem wielkości
ao-wscltodnleJ Fmncjl (AIDQa), ośrodkłe.mmlejskim(polhmbwgu
adminlstncyjoego ośrodb dep&l'l Monachium)?
tameDtu Bu-Rhłn, polomaego
przy lijśdu rzeki m do ReDu, nad
Nagrody w kontume z 28 lipca
Una1amJ Mama-Ren l Rodan- wylosowali: Robert Wołayóskl
-ReD(Starachowice, ul. Kombatan2) Jak nazywasię miasto • środtów), Mirosław Makowsld (Kielce,
kowej Hiszpanii (Non Kastylia),
ul. Jagiellońska) i Sławomir Wójpołoionenadnek4, Taa. adminłstradk (Starachowice, ul. Waryńskiecyjay ośrodek proW:Inc:ji o tej SIJlte,j
go). Nagrody zostaną wysłane
nazwie, który słynie z ~bopls:zych pocztą.
zespoł6wzabytko'II'Jch w tym ~u? •
Kupon .konkursu "Poznaj

świat"

l)
2)

l)
Imi ę

i nazwisko ..................................... _

Adres ...
_ ........... _...,... _................................. T elefon
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Komomik i bieda w gościnie

NowaSłupia

Procenty

Czas wolnych najmitów w programie
Rolllik zdli'lł'DeCO ,owiała koaec:tiep., • koDbetale -z pm.y RDU Ma-

rolniliem,aletetsołrysemwMot

•Jesra.e bakretalej z Lipy czy Motkcnrrk;:zawsu był bleday jak

kowicach. Z toną Barbarą gospodarzą na prawie 7 ha gleb V i VI
klasy.Jcst tald:e renem." bo takową zdołał wypracowa! w fabryce.
Przydzielono mu ją tylko ze
WZgl~du nastan zdrowia. To zawsze pewny g.ros:z. Co miesiąc listonoszprzynosi półtora miliona zło
tych. - Zawsze lubiłem pracę w
gospodarstwie. - Lubię j4 nadal,
bo przecie! rolnika od riemi niczym nie odciągnie. To we krwi
zostaje na całe tycie - mówi Jan
Kowalski.-Dawniejprzed 1989r.,
choć tych cz.asów wcale nie chwalę, sprzedałem w roku cztery opasy, dwa, trzy tuczniki i kupiłem
traktor. Sprzedawałem wszystko

lellłecb.

myszkołdebiL Gloday,lli'Obloaypo same pachy. Ale teł :zawsze z~Wbłe.Po

ptnyłuwscb~connoslo6ce.ł.etłe4yśprzylliesle•azwiastonllie

o udcltodzltcym dobrobycie. Zenon SzyposzyDsklz Upy l Ju Koftlskl
zMołkowk-hrienłzlt-iepokllkalatacbdaśdejseych,~czaschudy,
cr:aswol.nyda~w.

Zenon Szyposzyński odziedziczył w Lipie 6,5 ha ziemi po rodzicach. Następnc4.S lisotrzymał od
ciotecznego bratajako dzierta~.
I mimo te ziemia ma V i VI klasę,
_jeszcze cztery lata temu był... paniskiem. Przyszłość wydawała mu
się realna: będzie pracował, uprawiał glebę, bądzie miał korzyści.

wołowy, wieprzowy. Muszę dodać, te hodowałem tet opasy
mogłem

i tuczniki. Za ,.komuny"

kupić metrnawozu zapię:ćdzjcsiąt
kilo zbota. r:J-cl jest odwrotnie.
Mogłem wtedy z tej ubogiej z.iemi
wydoić co się dało. Jeszcze dziś
mam pięć krów mlecznych, ale

~:C~~~;:J~j:eu:

sprawił sobie ciągnik. kilka
pod~ych maszyn do uprawy

czerwca

ziemi Trzymał,

mleko,

Totet

nował

hodował, pielęg

piętnaście

mlecznych
krów. Sprzedawał mleko, płody
rolne. Ale gdy tylko zaczęto reformować gospodarkę, przy okazji
zrefonnowano gospodarstwo Zenona Szyposzyńsltiego.
- Kiedyś sprzedawałem bez
mała wszystkie moje produkty
- mówi już bez nadziei w glosie
pan Zenon. - Gminna Spółdzie l 
nia kupiła tyto, ziemniaki, tywiec

płacić

więc

za dostarczone
chyba cxtery krówki

p6jdąpodnót.Niejestemwstanie
ichut.rzymać.Niejestem

wstanie
utrzymać nawetswojej trzyosobowej rodziny. Mam dopiero 28 lat,
pełne kwalifikacje rolnika-ogrodnika i musiałem znaletć inne zatrudnienie. Dzięki wyrozumiałoś
ci wójta gminy, jestem dozorcą
nocnym w elektrowni wodnej w
Rudzie Malenieckiej.
Jan Kowalski jest nie tylko

Sezonowe brudy
Sanłtuu.u.terelliewoj.klełectie
aw~dliqo usumę58m.ln55(1tys.d,37~Io

&o. Ich stuWem q

-wym-..-Jędup...,.

wek 171l'lllosk6w do Koleclum. lk.
w,._..._
Duż:o niedocią&nię:ć odkryto w
typowo sezonowych usługach
-zły stan sanitarny stwierdzono w
wytwórniach wód gazowanych w
Zębcu i Chmielniku, z.amlcnięto
ośrodki rekreacyjne w Brodach Uteckich i Hucie Szklanej, w Strzelczycach wykryto dwie nielegalne
wytwóm.ie lodów w bardzo złycb
warunkach sanitarnych, zamknię
to hurtownię lodów w Sędziszo
wie. Skierowano takte wnioski do
kolegium wobec pięciu właścicieli
łodziami w Ostrowcu - we wszyst-

śmierciuciułał IOOmlnzłnaciąg
nilc? Hodowałem cielic:Ui Centrala przywoziła i po 30 proc.

war-

tości sprzedawała na odchów. że

by

były

i )t.

nowe gatunki mlecznych

MARIAN KLUSEK.

Pińczów

"Sanepid" ukarał
Po.u.d 3720 k011.troU paeprondziła w lipal r.Dstwowalllspekd•

cosi~wmoirngospodarstw:ieuro

dzjfo. Trzy razy zmieniałem trał
tor. Jak teraz ch~ nim wyjechać,
czekam, · at listonosz przyniesie
rentę. Wtedy mam pieniądze na
kupienie paliwa do traktora. Czy
ja bym teraz, nawet do samej

lc:rów. Po cieliczkach zostały ślady
waborze iślady w pamięci, te coś
takiego było. Motkowiceliczlł 122
domy. Tu kaMy mieszkaniec z
dnia na dzień biednieje. żeby kupić w jedynym sklepie chleb, trzeba rano zapisać si~ na listę.
W Motkowica.ch, cxy Lipie, a takte i innych wsiach Rudy Malenieckiej co drugi były rolnik to
wolny n~mita. Jeden ma ciągnik,
inny kombajn, jeszcze inny kopactłę.I tak maszynami zarabiaJą
oatycie,świadcz.ą usługi-jaksi~ to
ładnie mówi. - Znam Metkowice
od podszewki -mówi Jan Kowalski
-Znam okolicę. Do drzwi wielu
jcszcz.e waoraj rozwojowych rolników coru ~ciej pukaj4: komornik po zaległości płatnicze,
albo w gościnę - bieda. Zdarza si~.
te oboje razem. My przeciet nic
nie chcemy za darmo. Potrafimy
pracować. Najlepiejjak umiemy.
Gmina Ruda Maleniecła to Ił
tys. hektarów powierzchni. Miesz·
ka tu 3985 ludzi. Przemysł, poza
tartakiem i fabryką wideł w rozsypce. A ludzie muszą z czegaś

kich lody byłyz.a.t:atone pałeczka
mi obltnicy.
Zamknięto lO punktów gastronomicznych w Morawicy, Radlinie; Biclinach,
Chmielniku,
Chrustach, Koliszowcj, Siwtys.ku-Kamiennej (2), Brzuchani
i Pilc:zycy. Z powodu obecności
szkodników zamknięto pietamie
w Buslcu-Zdroju, Kazimierzy
Wielkiej, Kielcach, Rakawic
i Mniowie.
Tymczasowo unieruchomiono
skJepy spotywcze we WzdaJe
Wiączce, Łącznej Zaskalu, Boczkowicach, Rzesz.6wku, Gościesz
czynie, Kielcach, Bartoszowicach, Małogoszczu i Młynku. Zła
jakość wody zadecydowała o zamtni9Ciu zlewni mleka w Mieczynie i Wólce.
(and)

Dzień

Czynu Chłopskiego

tośt ~z

Dałem

Otlopskłec:o,

odbęd!H; slę

kttSn

~u

w

uroczystości. nastąpi

i

Szkoły

w budowie
Trwają

budowy trzech szkół w
gminie: w Mirocicach, Jeleniowie, Jeziorku. R6tny jeststanzaawansowania prac. W pierwszej
znicb niebawem bę:dlie kładzio
ny dach. Druaa posiadajut fun·
da.menty. W trzeciej, czyli w Jeziorku, prace dopiero rozpoc:z~
to. W tegorocznym bud1ccie
gminy znala.z.ły się pieniądze na
(u)

cach wsp6łaie z Oc6laopołstim
z~ t.omłeny Bmlloa6w
Olłopskkla onz z~ K.ambatut6w RP l Bylydl Wlę:l:a.ł6w
Politycmych orpnizuje w uJblił
SZił Died:delę, 15 słerpab, aroczy~

poświęcenie

us-

którzyniepodporządkują się
będą zabie-

taleniom, konce!ije
n>ne.

noweszk.oły.

l..arĄdWojewództtPSLwllel

Pliw2owle.
Podczas

Liczbapunktów sprzcdaty alkoholu niepowinna przeknicuć
czterdziestu. Tak postanowiła
Rada Gminy.
Konceaje n• spneda.t ~
być wydawane po wczSniejszym zasię&nięciu opinii Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Puntty nie mogą być
umieszczone w bezpołrednim
sąsiedztwie obiektów publicznych.
Rada zabroniła spnedaty al·
kobolu osobom nietrzef.wym,
do lat osiemnastu, na kredyt lub
pod zastaw. Tym wszystlcim,

rozwinięcie

sztan·

daru Batalionów Chłopskich m
O~gu Kieleckiego. Udział w
uroczystościach

zapowiedriał

gen. brygady Franciszek Kamiliski, były kamendat główny Batalionów Chłopskich oraz członko
wie władz naczelnych PSL.
Organizatorzy serdecznie zapraszają mieszkańców Kielecczyzny do udziału w tej uroczystości.

.....

Sędziszów

Ekośmietnik
W Sędziszowie I1Wa budowa
ekologicznie nieszkodliwego komunalncgo wysypiska śmieci. Na
początku przyszłego roku ma ono
zast@ić
kilkadziesiąt
dzikich
śmietników rozsypanych po terenie całej gminy.
Niestety,obecniewykonywane
sąjedynie drobne prace przy wy·
równywaniu terenu. DaJsza budo-

wa zalety od uzyskania 1,5 mld zł
kredytu z Funduszu Ochrony Śro
dowiska. Pieniądze są niezbędne
do zakupu geomembrany - specjalnej folii nic pnepuszczającej
szłodliwych zwi.U6w do gleby.
Dalsze prace będzie motoa kontynuować dopiero po jej zaleteniu.

Miechów

Dno Bezdna
niegroine!
Mieszkańcy Miechowa i 6
okolicznych wioselr: nie muszą
się już obawiać grotby .suchych" knlnów, choć poriom
wody tródła w Bezdnie - gdz.ic
.zloka.lizowanejest dotychczasowe ujęcie. wadociuowe - systematycznie obniU się. Rada
Gminy podjęła d~ o budowie nowych studni głębinowych
w Bisku picach. Prace przywykonywaniu dwóch pierwszych odwiertów rozpoo.zt14 się: już w
sierpniu. Całe przedsięwzięcie
będzie kosztować 2 do 3 mld zł .
Z tegorocznego budtetu gminy
na same odwierty wyasygnowano 500 mln zł, w przyszłym roku
na ten cel przeznaczone będz.ie
dalszych 250 mln.
Woda z nowych ujęt popłynie
do kranów pod koniec przyszłe
go roku. Tym samym wizja . pokazania się dna" w bezdeńskich
! rOdłach przestaje byt grotna.

(In)

(and)

L------.....J

Kronika policyjna
Oficer dytumy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach,
nadkomisarz Rysw-d Miklasl.ó:skl
infonnuje:
* W Podcbojuch (gm. Jędrze
jów)9bm. ogodz.I4.30Mirosław

P. (lat 34)

kierując

. fmtem l25p•

potrącił idące poboczem dwoje
dzicci:Monikę8.(1at8)i0ariusza
doznały obrate6

B. (lat 7), które

ciała KienUącyodjechał z

~
Rys.M.Dulęba

miejsca
pomocy

wypadku nie udzielając
rannym dzieciom.
* W Boriioft (&m. Daleszyce)
8 bm. o godz. 19.30 Marian K. (lat

22) kierując . polonezem• na luku
drogi ljechał z jezdni do rowu.
Kierujący oraz jego pasaterowie
Beata K. (lat 24), Marcin Oz. (lat
21) i Mariusz Sz. (lat 21) doznali
obrateń ciała Kierujący był po
spotyciu a11r:oholu,

8 bm.. wieczorem na ul. Ostrowieckiej,Arkadiusz.G. (lat2l)kiellJ.i4c
motocyklem ,jawa• ~bał zjez.
dni i uderzył w betonowy Ilupele
ogrodzenia posqi. Motocyklista
oraz jego pasaterb Ap.ieszlca K.
doznali obraicń ciała i prz.ebyw.jąwszpitalu .

• W StaracHwk:acb n• ul. Kiliń
skieao 9 bm. o godz. 6.40 Syfwes..
ter S. kierując samochodem . mitsubishi• zjechał zjezdoi na chodnik i potrącił Dorot~ M. (lat 37)
orazjej synatukasza (lat 10}. Ranni
przebywt,ją w szpitalu. Natomiast

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

• w llełc.dl przy ul Wlpien·
nikowej w nocy na 9 bm. niezmny
sprawca wybił szybę: w prywalnej
kawiarni naleqoej do Botcny 8 .
Podpalił oastwnie przedmioty
ZJ:lf,jduj~ li~ na wystawie. (Jt)

-

.,:::!,._.
SŁOWO

ST R ONA lO

·~
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REKLAMĄ

Z

HURTOWNIA NAPOJÓW
poleca:
Soki 11:
O jablkowy- 11.300
O czarna poneczka- 11.900
O pomarańczowy- 13.500

Soki o,z 1:
O jablkowy - 3.500
O czarna porzeczka - 3.500

Napoje li:
O jablkowy - 9.300
wiłniowy - 9300
O wieJoowocowy- 9.300
O brzoskwiniowy- 9.300

Napoje O,Z 1:
O wiśniOI•}' - 3.400
O wieloowocOwy- 3.400
O brzoskwiniowy- 3.400

O

+VAT(7%)

Punkt sprzedaży:

u
~'

Kielce, ul. Zbożowa
Magazyn- hurtownia ,.Paplrus" Klalce, ul. Górna 201 łlll. 31-11-41, wewn. 118,
'sup
41G-14, wewn.103
Giełda Spożywcza

Regularne, ltcenC}onowane przejazdy autokarowe do/z Niemiec

~tNDJłAD

PALM- LINES .

Regionalny przedstawiciel: AT

)IG mA i:O U=t

25-017 Kielce, ul. Paderewskiego 9 (d. Buczka] , tel. 66-28-99, 66-29-19.

Kieleckich Fabryk
Mebli

Kielec, ul. Zagnańska 232,
lci.JI-60-56.Jł-6J-40.

S.klepczynnywgodz..9-18,
soboly 10-14.

U nas taniej!
Polecamy:
dogodny system ratalny
l wpłata 20 proc.
bez po ręczyciel i
Dowóz mebli bezpiatnie
(na terenie Kielc).

~ Prywatne Biuro Podróty
~

SINOBAD
45~15 OPOLE, RYNEK 8
lei. 0-77/37781J; 0-77/39022
FAX 0-77/36859 tlx 0733674

Przedsiębiorstwo

PAPA

Budowlano--Produkcyjne

~ spółkazo.o.
'Kie~~I:S~~~;Ss, tel. 559-71

lzolacyjnawieru:hnlegokryda
podkładowa

BETON ATESTOWANY
ZAPRAWY CEMENI'OWE
BLOCZKI BETONOWE

LEPIK

asfallowywop.4Si80kg

PRODUCENf

Produkcja i sprzedaż po konkurencyjnych cenach

.,TES" Spółka z o.o.
1:6-021 NiwldDaleszyckie,
tei.Daleszyce7,
t e ł . (041} 11 -09-76, wewn. 7,

Wykonawstwo robót budowlanych, wyjątkowo szybko l solidnie,

tlx0613S32

stany zerowe budynków l fundamenty.

z moiliwośclą transportu.

CJ::l "Centrala Rybna" w Kielcach,

ul. Górna Z5, ttl. 417-09
zaprasza do sklepufirmowego
PnJ' ul. św. Leonarda (Moniuszki)
polecamy: RYBY t PRZETWORY RYBNE
oraz inne ARTYKUŁ v SPOŻYWCZE
\')(\'

-

~::=:::::~:::;~:::;::::~:::::::-~::::::::::::":~:·~

...~~11;<:1:~1

,/Ki';;;;~:;'Zakł;'cj'~ \

!

1:::1

l

Drobiarskie

l w Kielcach, ul. Zagnańska 65 :
!l urocxystołcl
polecaJ~~! obsługę
!
weselnych l
l wzakr..le:
l

! ::~ó=jęć
i : =~:'::Ou1Yczny.

lnlormacii udziela
31

\

się

6

Serdennie upruumy.

1
1

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

* Wystroje-•raniacJ•
* Alumlnlow• okna, drzwi, witryny, prz-aorody
l gabloty wszystkich typów l kolorów
* Wyroby stolarsk!. w tym meble 1 boazerl•
* Suszeni• tarcicy
* Szkl•rskl•, wtymszklenl•wftryn sklepowych, zakła

l

c

J

ENiskie ceny

, ,,,,,,,,,,,...., ........, ....~~~!.-''

WNOWEJ SIEDZIBIE
lelJ fuli-14-J,llxKIB3i

~trz

l

;: ~n. 232

-Remoniowe .BUDRł:M"
Kitlct,ll!.Wilou8ł.tel.JI - IJ·65,

ofuąjeuslugiwz.akresie :

J

pod numerem telefonu

i -so;:;

BUDREM

l

j Ceny konkurencyjne.
l
1

Pned1iębiors1wo Budowlano-

d•nle folii

przeciwsłonecznych

Wysoka jakość

l antywł•manlowych

Krótkie terminy

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń .

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

NUMER 1 84

Z

R E KLAMĄ

STRONAli

POLSKI FUNDUSZ EMERYTALNY

KAPITAŁ

RODZINNY

spółdzielnia

TO NIE TYLKO EMERYTURA...
OFERUJEMY PAŃSTWU

e

DOŻVWOTNIE EMERYTURY, KTÓRYCH WYSOKOŚĆ
ZALEŻY TYLKO OD PAŃSTWA.
MINIMALNA WPŁATA TO RÓWNOWARTOŚĆ
5 DOLARÓW MIESIĘCZNIE

e

WALORYZACJĘ GROMADZONYCH WKŁADóW
W.STOSUNKU DO DOLARA, CO CHRONI PAŃSTWA
PIENIĄDZE PRZED INFLACJĄ

e
e
e

NISKO OPROCENTOWANE KREÓYTY
ZAPOMOGI W WYPADKACH LOSOWYCH
SZANSĘ NA WYLOSOWANIE SAMOCHODÓW,
MIESZKAŃ ORAZ INNYCH, CENNYCH NAGRÓD

l"KAPITAŁ RODZINNY''- EMERYTURY BEZ ŁASK/l
POLSKI FUNDUSZ EMERYTALNY

KAPITAŁ

RODZINNY

..

spółdzielnia

ul. Bracka 25, 00-028 Warszawa
"lnvest Bank S.A."
Kielce, ul. Piotrkowska 12
Radom, ul. Kilińskiego 15/17
Sklnd reklam : ,.Exbud 1r B1uro Reklam ,.Słowa Ludu", teł. 448- 58, Kielce, ul. Tar1owa 18.

1080/k/2

Redakcja m~: odpoWiada za~ umu~.szc:zon)'th Ollosuó

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

SLOWO

STRONA 12

PZMot OZDG

z

Spółka o.o. w Kielcach,
ul. Słowackiego 16
wydziertawi lub sprzeda':
- w Skarżysku-Kamiennej, ul. Piaskowa 26, budynek lypujctlno rodl.in·
ne&O wraz z budynkiem warsztatowym
-w Zwoleniu, ul. teromskiego 5 budynek 2dmimslracyjny i budynek

maga:zynowo~garatowy. ce., do u:aodaienia.
W p011FJhttJ spnnrie

p,.iłlly konlaktow:.~5it 1 ~dcłll

Sp61ki w Kld·

cach,ui.Siowacld~oli,lcl. 61-36-46.

Wino
- cena 11.600 zł
z VAT.
Woda mineralna
"EKO-WITA"
ze źródeł Muszyna

- cena 6.800 zł
z VAT
Kie lce, Ściegienne go 201,
tel.61-23-54

Z

REKLAMĄ

CEGIELNIA

KPBP-BICK S.A.
w Kielcach,

LEŻENICE,
teł. Głowaczów

15

ofenUe

mies1,lJ/łki

betonowej ustalany komputerowo.

Ponadto oferujemy do natychmiastowej sprzedaży:
1) kruszyvłOgranitowe, płukane gr. 2-8,8-16
2) dodatki do betonu firmy . Sika· :·
a) antisol E-11
b)frobe
3) polski plastyfikator .Betoplast".
4) nowość napolskim rynku BUŁAWYWIBRACYJNE do
zagęszczania betonu prod. francuskiej

Inwalidów w Kozienicach,

oglasia przetarg nieograniczony na pojazd marki
"nysa T-522" (towos), cena K)'WO{awcza JO.()()().OOOzl.

Szczegółowe

Przetarg odbędzie się 23 sierpnia 1993 r. o godz. 10 w biurze

infonnacje: lei. 548-51, 507-;~!

spółdzielni. Wadium w wysokości 10proc.cenywywolawcuj na-

lezy wpłacić w kasie sp61dzleln.i do godz. 9 w dniu przetargu.
Ww. pojazd moina

ogl~tdać

Przedsiębiorstwo

Budowy Obieklów Użyteczności
Publia.nej "Budopol- Kielce" w likwidacji,

4 dni przed przetargiem w Spół

dzielni Inwalidów.

ul. 1905 Roku nr 45
wydzierżawi u~dzenial obiekiJ budowlane, rloUlizowane na Zapleczu Produkcyjno-Usługowym w Nowinach k. Kielc, gmina Sitków·
ka-Nowiny, • mlanowide:

Spółdzielnia nie bierze odpo•iedzialnośd za braki i ndy
ukryte w dniu przetargu bez podania przyc:eyn.

Obwieszczenie o licytacji ruchomości

Licytacja odbędzie się w magazynie hurtowni .lnter-Mark" w Kielcach,
ul. Jana Pawła 11 nr 12.
•
Przedmiotem licytacji są towary branży chemicznej, kosmetycznej i gospodarstwa domowego. Cena wywoławcza wynosi 3/4 ceny hurtowej.
Ruchomości można oglądaC w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym
wyżej ,

17l7SII

Likwidator

Przedsiębiorstwo

Uslug Remontowyeh w likwidacji

w Kielcach, ul. O. Kolberga 4
uprasza do neJocja(.jl w sprawie kupna-ąnedai;ynitej wymienionych nieruchomoki, tJokalizowanych przy ul. O. Kolberga 4 w IOell) budynku kutni, nr inw. C-146-1, o pow. utylk. 224,8 m kw.
2) budynku adm.-warsztatowego, nrinw. C-18 1-10 i C-181-11
o pow. utytk. 450 m kw.
J)budynkusocjalnego, nr in w. C-124-13, o pow.utytk.l58,4m kw.
4) budynku magazynowego, nr inw. C-132-4, o pow. utytk.
1217,85 m kw. (z mo:t.liwością podziału na mniejszecz~ci)
5) prawa wieczyslego utytkowania działki nr8/12, o pow. 1333 m
kw. ogrodzonej, utwardzonej, uzbrojonej w kanalizację deszczową

i zasilanie elektryczne.
SzcuJól!we lnronnacjt o ww. nieru~bomośdach, zainteresowani
mo1~ ozyskat w siedzibie przedsięb iorstwa w JOtltlnachod 8 do l41ub
lelefonkmie pod nr teł. 514-20. Chęt kupna l ne1oeJa(jl nalei;y qlas:ut pise.mnle w siedzibie przedsiębiorstwa z prepozycj~ waruoków
przyszłej umowy. Likwidator powiadomi Woteresowanycla o termlnie
rozpoczęcia neroQacjl.
Przedsiębiorstwo posiada rónlddo sprzedania częśd l zespoiJ do
samochodówdębrowych "kamaz", .,kru", ,Jelcz" orazróŻile lllA.UJny, urqdzenla l narzędzia warsztatowe.
Szczegó łowe wronnacje na ten temat molna ozyskat w siedzibie
pnedsięblorstn lub teldonicmle pod nr tel. 514-20.

, ~.Zakład ProdUkcji Pomocniczejw sklad którego wcńCHizi
- lł')'rM!Ómfa betonów 3 budynki+ betonownia .stelter TM 500•
- ,."-twómia prtfabtykatów- hala wysoka z Juwnicq +l poligony
z 3 suwnicami
-zbrojarnia - hala +plac beronowy
- plaa urwardzone betonem z rampą l bocznicą kolejową.

l,, l. &ztwar.ntaty napra..·ac +magazyn czrSc:i + budynek adminf.r·
uan.rportowo-.rprzrtową

-~a

1

lł '"i'ia~t mareriatową

-z 3 budynkami maga:zyno""'ml, rampą koli'jową z bocznicą oraz
placem Mtonotyym l wagą l 5 t.
4. Parksprzrtu
-magazyn +rampa rozładunkowa+ plac betonowy.
5. 4 budynki admlnl.rtrazyjna-magazynołWI-wonztatowto lqczn(}
powier:chni 1.150 m kw.
6. Składowisko siali
- budyndc;.;lac bl!tano'!ł')' +waga 50 1.
Zalnten:sowanycb prosimy o kontakt z działem lechnie7.11ym w ww.

i,

l

pmdsiębiorstwle,

lei. 564-31 wen. 346.

1740al"5

Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego
w Kielcach, ul. Targowa 18

1

cach:

Skład reklam: . Exbud

na kruszywiegranitowym l dodatkami/inny ,,SIKA " - skiad

ul. Lubelska 69a

Komomik Sądu Rejonowego w Kielcach Rewiru l Kielce, ul. Wesola 51, p. 811
podaje do publicznej wiadomośc~ że 16.VIII.1993 r. o godzinie 10 odbfdziesięw
trybie ustalonym w art. 867 kpc l licytacja -rów należących do Przedsito
biorstwa Produkcji Handlu i Usług .lnter-Mark'' w Kielcach.

Przedsiębiorstwa

ofenQewciqglęjsprz.edai.vwysokięjklasybetonytowarowe

t czt:~'Onq, pełną. kl. 150
idziuraK'kt.
Ct•J koa.kart•cyjaet

~l

17lllllł

Spółdzielnia

NUMER 184

l

pgllU'lll PTU!tug IlUograniczony na sprzedaż:
/J . po(oneza /.6SLE·, nr rei KEC-0386. rokprod. 1990, cena ~olawcza 60 mln zl
2) .poloneza 1,5 sLE•, nr rrj. KEH-361C. rok prod. 1989, cena lł)'Wofawcza 50 mln z/
3) spawarki wirowej EW-23u. szt. 2, cena M)'Woławcza 3 mln zł za l S"Zl.
4)wibratorapogrqialnegotyp VJPJ,J +wąigiętkilbutawa,szJ. 3, ctnaKYWQiawcza0,6mlnzl za l nt.
5) pompy typu .soffe/ A", szt. 2, cena "'YWOiawaa 0,5 mln z/ za l szt.
6) pompy 250 Z-ZK-12, szt. J. cena M)'WOiawcta 5 mln zł za l szt.

l

7) spawarki spalinowej EWD-11300, cena "')'Wolawcza 2,8 mln zl
8) wiertnicy 83-05- WJ. cena lł)'WOiawaa 50 mln zl
9) ,.żuka", nr ,-"j. KJH-295E, rok prod. 1979, cena ~laweta-/O mln zl
10) kontenerów j barakowozów, cena K.ywolawczaB-15 mln zł
i L l !)_elektronar:m!li- cefO!: do UJ.godnienia.
~
Ww. samochody i Ul'llld:zenia motna ogl-.dat w przededniu pnetarp od a;odz.. 9 do 14 w bazie
PRIBP w Nlewathlowie przy ul. Batalionów Chlopskich 90.
Przetarc odbędzie się 2S.Vlll.1993 r. o god:t. 9.30 w Niewachłowie pny ul. Batalionów
Odopsldch 90.
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej nalef;y wpłacić do kasy w miejscu prz..etargujw.
1ł" dnia przetargu do codz. 9.
PRIBP r.astrzep sobie pnwo odwołania lub un.iewa.łnienia pnetarp bez podania pnyczyny.

IJ" 81uro Reklam .. Sł owa Ludu", tel. 448-58, K1elce, ul. Targowa 18.

RedakCJa me odpowtada za

t reść

zamieszczonych

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

ogloszeń.

SLOWO

NUMER184

OGŁOSZENIA

,

goprrySpOidzlelnlt.leszk.enlow<lj.S+o-neczna" w Kłelcach. Ul. Targowa 18
(IV p.). tal 31-73-44, 321-401 -za-

!MlSY kCJm!)lAeR:IIIIM- .COmpulo"
~.432~.

924/s

SZKOtA Zi~nil l Mark.UOUU,
altOOCI-IeclaPP4.zapraszana-kll·

c»ne
lwr$Y komputerowe podsta~
oou
492-46. 48/a
specłlillatycma. Teł.

PRACA
PRZYJMĘ

ucml6w do neuld zawodu

whucie azkłe. Tel. 31-43-54po 18.

11410Jg

ZATRUONIĘ malarza i uczniOw mlodocianych. Kielce, 227-3 1 po 18.
17177/g

KIERCM'CA klll A B C E pilnie $lUka
precy. Klek:e. 32-52-56.
17229/g
TWOJA szansa w 1993 roku- klina.·
dyjsko-polskle}ointvetllureszuka27
mlodych,amł:Jitnyehos6b. otw4ert.jzna
mlnaszepiac0Wkimarket!!lg0We.Jeśll
posiadllsz auto ł nie m.,.z .t.dneoo doł

Madcz8flladlwoti61- 16-7 1 Kielce.
17276/g
ZATRUDNIMY

'Mifl';wałifikoWanych

składaczy talul.jł oraz osoby umle~ce
obsluglwaemaSlYfiYslut4ceOOichprodukcjl. Kielce, Damaazowska 106. firma
.Matro".
16418/g

ARMA zatrudni mlode energlcme
osoby z własnym pojudem - atrak~ne
zarobki. Kielce, ut Nowy Swiat 14a/27,

tel. 27-253.

11313/g

mlany,kupoo-aprzedat,~. ~

11570/g

naobalugapraWM.
TELEPILOTY,glowlce

'11'11

łY,

ka~.

obrotnice. zestawy

eer-

utlłlilllł'l'lll.

.eetron;u· -lnt. techowskl, ~'tlia

SUFITY wykonujf !Gelce,463-69(8-12).

17386/g

sctNi(i działowe z chowanymi
dawlami. Tynkl!łi~ . nldex" - ..Alrnei-Tech" Kielce, 463-69 (8- 1naSig
1

~. Ulu$, dmlll
Kielce,
61-8-4--U,
16999/g

harmonijkowe.

31 -57-91.

SZVCIE. spnedat kalder, poduszek.

MONTAlta!Uljl. Kielce. 61-77-36.

17171/g

TŁUMAClEMA

-

angielski.

32-19-60,32- 19-71.

Tel,

17425/g

NAPRAWA pralek aulomatycznych.
32-50-60.
16934/g
.HADES" dodałkowa drzwi, równie.t
stalowii. Kielce,3 1-29-83.
16000/g
.BEśr - dodatkowe drzwi. KleJce,

417-74,22-706.

16543/g

kich obiektOW, monta.t.

wszyet-

~rybycja.

.Cebok"Kielce,Palna7,461-38.6631gd

EKSPRESOWE
43ala5.

ZAGUBIONO prawo łazcly - t.4roczXa

SPRZEOAM .flit. 126p" (1990 r .).

USŁUGI

tALUZJE montat. gwarafl(:ja. Kielce,

22-347.

17454/g

GlAZURA, lefakola - ceny promocyjne, skuwanie, uliladlnie glaZury z
-Masnyeh lub powlenonych materiełOW,
rokgwerancji.Udzlelamyrat..tu.Staazica618,pasa.tobcJł!:.ludwlka". 11348/g

MALOWANE,

glazury.

66-34-52.

Kllłce,

173411g

TRANSffiOT 1,5 L Te l. 565-40.
2113-61.
11291/g
BRAMY!Qmleckle,aterowanle.KIII18,610-463.
17 196/g

.TOYÓTĘ

combi (1987).

17520/g

SPRZEOAM

SKŁAD

SPRZEDAM

dełłd podłogowe

3 m

i§ zzabezpieczeniem majątkowym i obsługą

(przyjmie towary zimportu na składow~~·
f fil&.~~"'~~
Pobld Z~ek Motorowy OZDG
Kielce, ul. Słowackiego 16. teJ. 61-36-46
o&lasza prnlaiJ

na sprzedat samochodu .,Dat l ZS p". Samochód m~ d ii.Je się w
19,

szełc.(lelcowane) . Kielce,32-54-o2.

Ośrodku SU:olenial't1otoro."qo w Bus-ku, ul. $wieratW$kleco

wlecrorem.

tel. 23..()6.

17532/g

Szczegóły na tablicach ogloszeil w Busku i Kielcach
pod ww. adresem.

SPRZEOAM M-3 40 m, Stok. Tel.
506-08. po 18.
175311;

KUPIĘ

kar~ · .renaull

66-77-49.
KUPIĘ

9".

1752atg

.125p· 184-

Klelce,6 1 ~.

en

zadbany.
11526/g

śPRZEDAM dom, Błitalionów Cliop-

skich 366. Tel. po 18 - 565-60.17525/g
FflYl.JERAII'Iflklegoodzaru.Mo!e
byC re~ emeryt.
Kielca,

61-79-41,po19.

SPRZEÓAM cyt!llnlarkę. Tel. 561-61.
17471/g
blaszalta

.CINOUECENTO· (1992), .bisa 90".

174581g

17527/g

cukier

,.Uiękowaab

śp.

WITOLDA MIKOLA.JCZ\'KA
składa

1106/s

śp.

1

Kielce, Okne/54,
.
rei. 531-49. n.ttS,,

3-mlesifCZNI.

tirCHin sutlrnne

Kol. JÓZEFOWI TRlfTKOWSKIEMU
wyrazy alęboldeao wspólalfria
z powoli• ś.Unri

owczand

TFŚUOWEJ

........

Kielce,

. 17477/g

SPRZEOAM . 1261)" (1986). Kielce,

15-12-45.

ostałniej

iona, c:órki, dęł, wn•ttki om: ula ro4t.ina

174lll1

podha~

272-70.

w jezo

p~ękowaaia skb~

KORZYSTNIE zamlenlf mieszkanie

]aiTriclkę

MARIANA RYSlAKA

ac:zesłaia:yli

onu:

8000 plus VAT

29mllllwlfksle. Teł. 66-25-54. 17470/g
1,5-roezne

retlUna

tr. .nyc::ll dnribdt po ś .Uerd nur.q:o oaęta. ojat: i bi.ldb

SPRZEDAM .fiata• kombi (1986 r.) .
17462/g

owezarą

wszy1tkhn, którzy oku.ali aa•
"hwilac:h i uttesłniaJii

łnltlnych

i po..oc w

,._..

Lranitm
wortmwany

Sftll«zae
iyaliwolł

w 4tlbt.kj tlreóe

MasiOWłl39.

SPRZEDAM

17liTI1

SPRZEOAMdom-Rijtarska21. Kielce, 32-45-34,446-34.
17529/g

(1986 r.) lub zamiana. Tel. 59-6f:-4s tg
9

nlemledde,

CELNY"BUDOMET A':

Kielce, ul. Hauke- Bosaka 9, te/. 61-36-00, 61-36-80

(1979).
175151g

.wartburQS"

Klelce,61-10-69.

11473/g

57$---43.

c:AAiW

Kielce.221-55.

~~~~~~~~~~

OOSTĄPIĘ dzler.ta"" -'depu apo1ywcugo-az:zw.yposa.tenienl.Kielce,
61-60-83.
17519/g

CYKUNOWANIE. Klełce,31~~Q

.,.tl.lka"

fiestę 1.80"
s- 17492/g

.lorda

SPRZEOAM lub zarrQnlę na OIKltloW'/ uchodniego .wf' busi. Kielce,
557-92.
11494/g

17469/g

Kielce, 465-00.

SPRZEOAM

TRANS~T 1,5 t. Kielce, 4~~'4~g

SPAiEOAM

SPRZEOAM .,.tuka" (1991), blaazakzamlenlf. Kielce, 59S-28.
17456/g
SPRZEOAM .fiat. 125p" (1989). Te-

2000".
17489/g

.poloneza

(1991). Kielca,565-39.

17455/g

SPRZEDAM mieszXanle w centrum
Kielc. Tel.61-76-87.
174751;

9 1581r

17488/g

SPRZEDAM

22-820.

17377/g

BIURO lłumaaeń. Len 1a12. Klelce,42 1-00.
16767/g

POTRZEBNY wspćlnlk wklad
100 mln. Handel wtQiam z kopalni. Ra-

.óNQOECENTO· 119921. 61 -06-70.

TRANSPORT .mitsublslli" -tona. Tel.

26-871 .

lelon 31-7 1-Q7.

Konrad. Ostrowiec.te1.625~.8600Jo

17510/g

SPRZEOAM
..tuka"
bluzaka
(1 992 rJ. Kielce, lei. 25-922, ~J~illg

16971/g

WIOEOFII.MOWANIE. 61-43-50.
17162/g

Jatkówz a""-ny, ~~lnie
plerza.!Gelce,425-13,527-93.17182/g

dom. 31-36-46

1150719

r.J. Mahorne-

SPRZEDAM.12Sp" (81

wldeofi~.

ARTYSTYCZIE
Kielce, 26-436.

PILNIE . 126p" (85). Gfunwaldlka

ElEWACJE winylowe, dłlskopodob
ne .sk:ling" - .Airnei-Tech". Kielce,
463-69(8 - 12).
11379/g

Sf'AZEDAMiubzamienit miHzklnill
46 m~.tęna~lub~o..

tllllklta.

ALARMY profesjonalne 00

.Ałmei-Tech".

SPRZEDAM.126P" (1990),atan Idealny. wtoazcww.. lei. 436-61. 14 1/W

NAPRAWAplecykOWQalOW'ICh.Kiel17094/g

eii,61-26-ł7,

1s~. j

. 126p"kuplf (197a:i5) z: pierwnlewlelldprubleg. K»>oe..
17482/g

szych~

23-930.

KJeloe,421-65.

Tf!ANSPOAT tona. Kielce, ~~alt,g

ROZNE

lAMlENIĘ 1111 mnill)sza kb w;na.Jmt
65m,$1ichoWic:e. Tel.522-16, t74791g

TAllltnnsport4 1. 66-78-41 .
1694<1/g

lALUZJE

STRONA l l

DROBNE

BIURO Po6tednietwl MIUZkanlowe-

NAUKA

REKLAMĄ

Z

~~~

17478/g

Wojew.Wili Z~a Ko. .aLutów RP i BWP" Kitłc:u•
174)1/1

ce,[)yrnińska

DClMC:i=ONY,

~Oarmar"

btlllmofony,

Kielce. 610-463.

alarmy.

171 971;

biUZJEpozlome,'*'"'-,~plcef

kadrzwl. KJelce,31-89-29, 31-04-63.

16363/g

WIDEOALMóWANE.

Kielce,

265-91.

ZAlUZJE.3 1-24-54.
TN'ETOWANIE

16132/g

-

malowanie.

536-04.

16139/g

TElEWIZOI=IY: naprawa, przestraja-

nil. Kielce, 61-20-40. Walczak.
14979/g
CYKLINOWANIE

Klek:e,31-44-17.
USŁUGI

66-44-46.

-

lakierowanie.
153391;

dtwigowe.

KJ~.

16573/g

ul. 1 Maja 191a, tel. 66- 39- 00, fax 546-33, tlx 061 258 4

c:>

'"""•

TRANSPORT kr~- zapnlce (przeprowadlkl). Kielce,427- 91 . 16865/g

TRANSPORT .volks-genem" 1 t.
Klełce,66- 1 9-67.
160471;
LOMBARD - 452-39 udZiela paty-

* F5l1

* iłUJ<
POLSKI
c:> llllf4I1126 p
I:li!OI.il

tlyrelu:ja onu: prate-ky

akcesoria

Dy..O.tor«1111J AUNIE W JUK
wynu:y alęltokiq:o wspólaKd
z powoita ś.-ud

OJCA
okla4ojo

er••• pe..aoaia•e, prxo. .icy •IIIJaiailtncjl

R.tOII\, ul W.-suwskł35, teL 421-55, tu 430-79. U.. 0672449
. _ """"-'U22, .... ~.

lollst.ai Sdr.oły PIHbt.wowej ar 6 w Kideadl

asortyment cz.~ zamiennych, akcesoria,
akumulatory, ogumienie, autokosmetyki, oleje.
Atrakcyjne ceny, warunki płatności, możliwo~
dostawy cz9ści własnym transportem.
Jesteśmy pl•tniklem VAT, •Ie .thlre UIM.fY motec1oe Państwo
Z8kupić
Z8s.d8Ch obowłlfZU/4CYcłt pmtd 5.WL 1993 r.

1mu1

Pełny

Koledze MJROSLAWOWI MOKfASOWI
Oladuoy wyn.ey clębokiezo
wspólcz•cilt z powodu łlllitrd

n•

czekpod zast.w- obligacJe -skup złota

"POLMOZBYI" KIELCE ZAPRASZA!

-kantorczynnywnledliełe,66-24-22.

6471d

Skład

sldatb.M

..

~ Zes,.a. Sr.kel Rolaiaydl w Poba.aa Ch~h\sld•

Kielce,ui. 1Mijl191a, tei.66-39-00,fu546-33,tlx0612534

16587/g

TRANSPORT 3,5 l Kielca, 66-os-36.

POLONez

wspólaltci.a z powCHla śatierd

MATKI

Hurtownie motoryzacyjne oferują ~łci ZlllllieMe
do aamochod6w:

VERTlCALE- taką~ pionowe, UluZje-rolok...ty. Rokgwarancji.Kieleii,

61-24-26.

WJtu)' alęłHtldq:o

KIELCE

164271g

SZJ<1ARZ dorncMy. Kletce,~~~-"

Kol. DOROOE BANAŚ

PP POLMOZBYT

Zadzwoń

reklam : "Exbud l)'" Biuro Reklam

"Słowa

- pr.re$/emy ofertę.

Ludu", lei. 448-58, Kielce, u\. Targowa 18.

MATKI
Kolehaki i Koi..Uy z OTIS - Klelee

Redakcja nie odpowiada u

trdć

zamieszctonych oJ,łoszełl

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

Te l ewizj a- Rad i o -TV Sa t
~m<D>IDA\

nn l.'fiqmlE
PROGRAMI
11.00 Wiadomości
ll.IO Proaramdnia
12.15 ,.Zawódpolicjam"(9)-se·
rial krym. prod. USA
13.0S-15.1S
Jedynka na niepo&od~
13.0S O poelji z... Leszkiem
Olugoszem
13. 15 ,.Podróte do świata szt u·
ki"-,.T!Ulandia"(2)-fiłm

dok. prod. niem.
13.45 Gra muzyk.a - pojedynek
instrumentów
elektra.
nicznyeh i akustycznych
14.00 PrzeszlośC przyszłości
14.35 Ksina cudów tec:hnikt P~~k~kma- filmybraci
14.50 Tak, jak w kmie- Amery·
15.05

15.1!

16.05

16.50
17.00
11.20

~~r;:~~~(f41':?f~zyk an·
~f~kt !~k~:~!i:et:Wid·

get" - senal prod. USA,
,.Spt:lmonetyczenie" -serial prod. austral.
Ola dzieci : Teleferie Krówk.a oraz .. Dzieci świa·
ta"- .,David'"- film prod.
hiszp.
·
Muzyczna Jedynka
T eleexpress
Telewiljł
,.Szuwary"

przedsfawia
18.00 ,.Na wariackich papie·
rach" - sertal prod. USA
18.45 .,Monte Caiabria-- rep.
19.00 Wieczorynka· ..smurfy"
1930 Wi adomości
19.55 Dwóch na dwóch
20-lS Studio sport
21.05 Santana-koncert
ll.45 Wiadomości
23.00 Muzyczna Jedynka
D.05 Widowisko
publicys23.45

g~~:a linia

23.55 • Winnic"- film sensacyj-

16.00 Panorama
16.05 Artysta i jego świat- .,Gra
w szachy z Man:elem Duchampem" (2)- film dok.
rorod.fr.
16.35 U!to w Polsce
17.00 Losowanie aier liczbowych T otalizatora Spor1owcgo
17.05 Skrzydla blitcj marzeń
-magazyn lotniczy
17.30 ., Pokolenia" - serial USA
17.55 Halo, dzieci : ,.Opowieści
kapitana Misia"
f8.00 • Panorama
18.03 Program lokalny
18.35 Koło fortuny- telelumiej
19.05 ,.Opowieść o bitwie" (l)film dokume ntalny
20. 10 .,Zycte z.aczynasi~ po trzy.
dziestce" (4)- "Separacja"
- serial obycz. prod. USA
21.00 Panorama
11.30 Ekspres repor1crów
22.00 ,.Sara" {7) - serial kom.
prod. USA
22.30 Teatr Tcłewi~i - Fredro
razjeszcze: ..Trzy po trzy"
14.00 Panorama
0.05 Zakot'tczeme programu

u1Skll0owt2,teL66-711-22,611-75-37

m-ld....,.,...

* lriiOdoM'TAII
-o- z--.y

(~ 111 '

ttUti tNIUpon lfUłterilłl6w ,.,.......,." 15 L

__ ,,.......

KJelecb ~ Nk'wi4Hiydl wllh'Wac;jł Kielce,
uL Hauke Bosaka 7, telefon 61-40-68, JtOwadzl ..,-,n.e4ał
bicowJd; stm6w wyroWw l maaerial6w ,łtl.:

2.:;=~~~~·::.~
no-liłmwi. II .OSVtQik66--wtt .508uo

..,...,.

-WJc:ienc:Ditlo . . . .

.- CliliMDli aallballlła cb:led

loll.s!llq-Rriiii!UOSpotkaniłiMII'iltłzr.
diallamlt.lil0dy20.30~aportowe

---11PLD
...........
__ .."..,,_,.
-..---%5•1

20.40Thl:l.llltVrt - iiii'IUSA,195122..S58ob
-Mfwtg~II'IISli030POinociokolk:ei , ISt..an-

dru-itmlr_....t.,1962

SAT1
9. 15~-aerial(p;Mt)9.40DrTrappw

John·lłrilł[tJowt)I0.30IIonanz.I-Mriii!Po

Cłll7 .. ~

Wl)11205J5~!1.5(11(dob'Ury(poWll

12.JOCieMI~-JeriallUODrTfl9-

Dodatkowe informacje- tdefon jw. lub na miejscu w siedzj-

pwJohn.strill14.15~-.n.IIUS

bko łp/lldzlelru.

MtW 15.45 SW T•tk ·..W t6.45

~-lllłłwfWj'l7.201dt .. ea~oet-•

Zllpl'tiSZilltO' w80Btk 8 -

leVNjii.COiollgazrnrtllioNint'IUOMcalll
kobiN-Jerlai19.00~19.20'MIO>

"""'

Komunikat prezydenta miasta Kielc

23.S5Zawoclową-.n.l

RTLPLUS

-

?·strlll

11 30 StraWiil!miłlrodzinb-te!WllOOEII

99-INglllyii!U5~1i.!G~
·~~~~g~Zyn194GDolncusy, dłeu:ry·Mrill

20.15B.L Sttyker. pnlldii'IClrdlfllwem -fillll
ktym.USĄ 189022.105ttfnTV ·fiłtXIIIłbl
23.15EIBIIQ1111Maldil1o-hon'orhłllP- . 1973

PR07
8.00

~

minNnil - Mrial {powl)

e.30JiełningtonSłftie · lłfiłi{PoM.JUOnw

DIN!blel.ttn·angitl$1dlihkrymlnalny,1966
(pow1.)1125Flitt1AieZny·show(powtJII.S5
lloManM - ...u.i(powl)I2.2SColtntW'Ilysl·
łUeobzje-wriii!3.25Jtólnitd'wnf·kc~NctJ
VSA.,II771S.IO~SIM · Mrill1l05

r.kBelftóln - seńlll6.35~..1eanlie·
..,.,7.00flllr...-.....ll2SWIPtllnł

minzUIM- Rliłiiii.SS 'Mtcti~ro~t; . łłrill
!US FIDłiiMt - will 20.00 Wlldl-*i

20.15"",Wednlsdar· . . . . USA.196ł
22.30Giriln i prolualoi·Hriii23.25HI....
5:0-~0.20Slpltg-....W1!5~

EUROSPORT
11.30~9.00~~

IPCMll l O.OO Nardalstwowodllll : lł'IIOiłyWł

Francji (flowi.)I I.OOAywatlie: IIE wlhlhld
12.00EIIfOIIO'btpolil!T3.00WigllYft._,
(pooll]IS.OO~~wGI.q!tpo.
WI) 16.00 Sialkbtlb~· lurfliljw8fricia

III

Na podstawie art. 30 ustawy z l21ipca 1984 r. o planowaniu przeslnennym (Dziennik Uslaw nr 18 z 1989 r.
poz.. 99) prezydent miasta Kielc 1.awiadamia o wyłożeniu
do publicznego wg.l~du:
l . Zmiany w .,Miejscowym planle szczegółowym zagospodarowania przesineonego terenu budownictwa
jednorodzinnego" pomiędzy ul. KrakowskĄ, Spacerową,
Ogrodową i Owocową w Kielcach.
2. Zmiany w "Miejscowym planie ~ególo'A')'Jl\7.2gospodarowania przcslncnnego terenu Ostrogórki" w
Kielcach:
.
a) w rejonie ulicy Berberysowej
b) w rejonie ulicy Domki- strona poludniowa
c) w rejonie ulic: Oksywskiej, Kockiej i Kutnowsk.iej
3. Zmiany w .,Miejscowym planie szczegółowym
zagospodarowania przestrzennego terenu" ,.. rejonie
ul. Wojska Polsk.icgo od nr 180do ul. Wrzosowej w Kielcach.

Zmiany wyłotone będą w siedzibie Urzędu Miasta
-Kielce, Rynek l, pokój 121 w dniach 25.VIIl.93 r.IO.!X.93 r. w godz. 9- 12.
Wnioski, uwagi lub odwalania zainteresowani moga
zglaszaC na piśmie do 1ermim1 wyłożenia plonu.
'

17.00Tna!Noft.~w0eftland!UO~

RMia Hadzorcz• Gminnego
Opieki Zdrowotnej
w BtodKII wraz z Z.rqdern
Gminy w Btot:lKit ogłasu/4
konlwrs n11 st•nowisko DYREK·
TORA Gminnego Z.kłlłdu Opl-

Profesjonalne, .tae-

Układu

Autoalarmy - .,BOXEA"
. LARUM", Ślichowlcka 5,
t&L 66-44-27.
,..w 1

•ld ZdroWOinej.
Szczegółowe

informacje na

temat konkursu

można uzyskać

w

UrzfdZie

Gminy Btody,
pole. nr 17 lub pod nr telefonu

NA.rfANIEJ!

Starachowice, 12-31.

Wapienniko węj)

Nr l

KiELCE, OS. BARWINEK, paw. 28 (dojazd od ul.

Nr2
Nr 3

te/. 61-63-25
KiELCE, ul. KRYSZTAŁOWA 4(os. Podkarczówka), te/. 66-32-37
OSTROWIEC, OS. SŁONECZNE 14, te/. 626-346

-ryż

PH ,.Ka-Ma" Kitlu,
Rl. 1905 Roku 29,
Id. 561- 78

u.

-*iiPOI'IOIW19.30KolłiDI'twly20.15Do.
lmcłl~--*iadtiłllll~. l951

22.00NtbtzpieczN lin -llwiiii'USA. 1884

joname systemy alarmowe: DSC, KEL, SAS.

-cukier
-sól

+ dpt6r .-...r7

__
_
__

-mołllfttol61rupneoddzNIIttla,

OF~:

- .,Prostasprawa" -serial

rzeaoBralczyka

\l \J"

Przedslębiontwo Traasporłowe w Nowludl,

TP

~~:; ~~!:6Jce

t l t h IKO"'' \l

q. amodt6d
(oclnobul), IOif PIOd 1171
9 pompr~t)>pUYSNI

1.55 Zakotlczeme programu

8.35
8.45 .,Robin Hood" - serial
anim. prod. wl.-hiszp.
9.10 Przeboje Dwójki
9.35 .,Pokolenia"- sertal USA
10.00 Wakacje w Dwójce
10.05 Na bocznych dropch Europy- Cevennes (FranCJa)
10.35 Lato w Polsce
11 .00 Panorama
11 .05 ,.Życi e zaczyn!\ si~ po trzy.
dziestce.. {JJ - serial
Ob)'t:Z. prod USA
12.00-15.25
Przerwa
15.25 Powitanie
1530 Sport - Gem, set, mecz
- magaZyn lemsowy
15.45 Na wilji (2) - program Je-

"MARJAREX"

poleca asort) mcnl elektrotechniczny od A do Z
WYSOKA JAKOS(, t ARRYCZI'I:I O IW!
t-lłł, ;\~~~~;\~1~0~~ ~ ~)()1"
N

_.._

wa(1)
2.00 ,. Ballada o Januszku" ())

PROGRAMil

łll RI0\\:\1 ,\ łl łKIN:OIHII:\1(/'\

lllforbJna-telellniej12.35Podrottweza*
!3.S5Tr:yfl'llrowlyo_ l( OOOtriiOoorny-IIIM
USA.1954!5.3SEasyiDI'Lorrt-liiMUSA,195.3
11.1Saun-o.it-lillllar-MI.11,15Nltlltjlltlnl..n.IIUGL.my-..,;.rll,!llGoodMorflino,

ny prod. wlosko-mem.
130 Europt:jslca noc jazzo-

7.30 Panorama
i~~ WaUcje w Dwójce

A.i

t•

0fl'rUJtnn lóikll' l ' l l (,l

RAIUNO

&on.nrł-

NUMER 184

'""''

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

ROUII'tJ'Inftci~ kfJłl/uiTSM IUI•

sttpi l?.llfli.J'ł9J r. o płz..'
i do tąo tVJnin11 nt~le{yskltldtlć
ąftl"(y t nopiMIII ,.KONKURS".
~

NMlzotcza GZOZ

SLOWO

NUMER 184

Sport

n))

Sport

pimrszqo tpOtbllla, kl6re .,.mac:zoae zostało aalS lab l6 wru:śaia ~
klekl:aałe, zał rewut w Altucli o6ędzie ~ llllb 3 pa~Jtz~emłka.

Zaru po losowaniu

zapytaliśmy

o opinie przedsUwicieli kielecl:ieao
klubu.
ANDRZEJ JUNG - wiceprezes:
-Nie . .-.,.!ł81"Ub!ul-. w~
BaZJct. peleacjalll)'dl pnednlkłw

•rt• prudeiwiele

MI:We• olahl
.,.mn;ą.

uJiąszydl

......._

Eu.".

Jakjut in(onnoWilltłmy Iskra slljut transfery n.taza

nalizowała

a-..iR)'SZdalMIMIIkl~rPoBiisb

definiaywneJO załatwieniajest spr•

..,...

waprzejłciadoKidcbramkarzakfa.

De~l'}'ftla.ałe..t•

•Wra. Pou nimi w krnu zaintere-

*-"'•Jat .. ·~-iU..W

sowań działaczy

~

-"G""'"-""'"""'
bluy......... -

...........

.ea ~. KJdCMłt... BtCie-

-nr-t ..81wte ~

wtębqrttalal•raaek...._~.

~FK~killkłw'oMka

• AJtua ~ "*-lrMM.
Wdał, tt ale lfllll)' • n1~e
wstępnej więc

znp61•ok ąokojllle
rtaJtuw.f plan przyptowd .. hchan Earopy. S<dde • to lf'lł, &drt
wzore• UEFA takie IHF wpro. ..U
H lep selOłłU uw. Iisę mlstn6w z
>'t PłHiczaslelckoatlelycmf&Omi·
tyncu w MalrDO Amerykanin Mike
Powell odni0djut22 z kolei ..-oje
11r)'dęslno4cusu lcnYSkOIImpUslddl w Barcelonie. 'f>'1ll razem !lkoCZ)·I on • dal na CHfltPośt 8,43.
D•ńsb iqlarka. Oorote Jen-

*

senzoslalamlsh"zyn~łwlatawklasle

olimpijstlej Earopa.
T)'lb jMen dzid l.blplew
Ludwiniak dłSZ)'ł llę koszul"-lldera
kobnk.leco Wyłdca Dookoła c ...

*

KRÓTKO
Hlupy.SiralapotliuiollaMdrucirll
etapie lt>j lmp~, mimo ")'$$klei
lrudd pozycji nA lrudm daple,
spnwila, ie w ldasyQkacjllltc:mtJ lm·
Jłłfl3' spacll on z plerwsuj na crw.rl~
pozyc;lę. Liderem'fl')idcuJHł KolumbljczytJulloAguim.
'* Agnieszka Tomczyk wywaletyli br~zcrwy medal w skirfie włród
uwodnlnekdo llllatpodauro.qrywanydl w Norwecll mlstnosłw iwUta
junior6wwwłoślust•ie.

Z notatnika
>'t Oslatnlo 111 bolik• • Oeplel.wie odbył się turnltl pilkl notnej
.,0 podtar pruesa Roi -Molu".
Uclzial wzięły dna~ny: Powijlankl,
Upsko, Zwołenlankl l Video Cepie·

wy

kowstieao Hutnika Jar.a... KM-

lorusin Mall....ai. Zanosi ~ wi~
na spore wzmocnienia kieleckieao
zespołu, co tym bardziej uatrakcyj ni
pucharoweemcx;je..
Jakpoi n(ormowanonaswklubie,
zespół zrezypowal z wyjazdu na
turniej do Finlandii. W zamian kielczanie wyjad~ na kilka dni do
Niemiec. We wrześniu podopiecznych treneraE4wanłaSt~ycze
ka start w Pucharze Frąszcz.aka we

żałobna
W Klekac:h nnarl nagle w wieku
38 lat sędzia ~owy boksu,

WZISLAW OROŻDt.

Pocrze b odbędrie się w awartdt:
na cmenllmł w- Cedzynle. Msza
f:a lobna w katedrze e codz. 14.

chatowymi połJczkami z lonikosem.
W europejskich pucharacłt z.qn.-

i• takie inne polsiie dnatyny.
Pilkarkir~el'lołrańlzmie~
lię z chocwackim zupotern PMnTb lllpliYJika. w Pudwze Zdobywców Puclw6w SW. EIWu JfiĆ bfdzie z dn.1f.Jn4 szweck4 lnta HF
Vaatu.t~~~., natomiast w Pudw'z.e
Federacji rywalkami sza.ypiornr.
tek AZS AWF W~ Bili~
ru.sinkizl.laiwenyttt•wH.-I.,at

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

ZtrtłęWe

.....

zmieny się z Aałddl z..yd,.
Ze zmiennym s:zaęłciem ledOwały w Wiedniu nasu męskie ,.siódemki". W Pudwze Zdobywców
PudłarOw Zqt~łe lAW• zqra z
beiJijsł.im zespołem Emu Berae..
w Pucharze Federacji przeciwnikiem Pelrodlesałl Płod: będzie
Unet1 Porspu• z Norwqii, zaś w
Pucharze Miut Warsu.wi.IDce los
wyznaczył za rywala rosyjsk,. drutynr: SKIF Knmodu.
(wid)

W najbliis:z:l!! sobotę l niedzielę do nlewłelkWj Bielawy w wojew6dzlwie
niluzyskim Jja~ W'Sl':JSt:J lll.)lepsl kolarze amatorzy. Bę~ oni walcryć o
tytuły córskicli Mistrzostw Polskl • btttortl q dosport..
Wśród potencjalnych kandydatów do medali są taili reprezentanci Kielw:zyzny, którzy jut nie
raz udowodnili swą klasę:. Czy uda
si~ podtrzym-t im dob" p~
kieleckiego kolarstwa rozpocz~tą
przez zawodników Cyclo-Korony/Rad io Kielce/DEK Meble
przekonamy si~ jut za kilka dni.
Ostatnim sprawdzianem rormy
naszych cyklistów przed wyjazdem do Bielawy byt dwuetapowy
wyścig górski, którego baza usytuowana zoslala w Swierzawie
w wojewód ztwie wałbrzyskim.
Była to trudna i wyczerpuj~ca
próba zlotona zjazdy indywidualnej na czas oraz wyściau ze startu
wspólnego. Chot nasi zawodnicy
ścigali sir: ze zmiennym szcz~
ciem to sprawdzian rormy nalety
ocenić pozytywnie.

Oto lokaty wywalczone przez
naszych cyklistów na poszczedtlnych etapach wyścigu w Świerza
wie:
18-3S lat- Bopsław Losak9 i 7,
Zbl&nlew Nld plelak 11 i 13.
41-4Siat- HenrytJ.~nusukli t.
46-SO lat- Jerzy Krak 7 i l.
SI-SS lat- J6urSobura 4 i S.
56-60 lat- Stanisław Plen;yńskl

4i4.Eugenlusz1\trekSiS.
W l~t cz n ej klasyfikacji wyścigu
najleplej z naszych zawodników
spisa ł sir: Henryk Januszek, który
zwyci~!ył

w swojej kategorii wiekowej. Ponadto Jerzy Kntkl Słani ·
PlerzyAsld zajr:li czwarte lokaty, J6uJSobun l Euce•luszTu-

sław

rtk -S, Bopsław Los:ak - 8, Zbłc·
nlew-Nidpielak-11.
(wid)

Wakacje

niespodzianki. B-klasoVIIlee pokonał benia-

Kronika

Wrocławiu oraz w miłdZynarodo
wym turnieju w Parytu. ~dzJe lo
OJtatni sprawdzLan Iskry przed pu·

.Jak będzie
w Bielawie?

nasportowo

minlr.a,.okrnówki",PowHiankęUp

sto2:1(1:1).
W druJ,im meczu Zwolenla nka
roZgromi l aPot~iłl ankę ażS : I (4:1).
W OSia! ni m, decydującym ozwyci~twic w turmeju, spotkaniu Zwolenlanka wygrala z JOSpodarzami Video0epie16w3:2(3:1).
(bal)
n Doskonale spisa ł si~ Jaroslaw
Plalos z Kozi~nic podczas zawodów
jeździeckich w Rydze. Nasz reprezentant wygroi dwa konku~y Grand Pri,~: Rygi oraz potegn:mia.
Jego b mi. Zdzisław Plalos był szósty
(zp)
!CZwarty.

Iskry ~ jesu:ze

WftlłazWybrzetaGdaństorazBia

pi~rwszym spoikani u dosz-

zespó ł

Sport

Sport

Myśliwi

Iskra - lonikos Ateny 'Jl{ł) w starachowieach

w WłHaia OtlbJfo się losowaale Ulbn ,., płerwsuj rady
nropejskk:lil padlar6w w plke ręaaej. R)'ftle111 lllłstrD P olski iSKRY
Klelee będzie ..,Pąsza sl6dtlllka C redl, lONTKOS Alny. Gos:pMaru•

łodo sporeJ

STRONA l S

~

WC~~tnU

1"'.Jut w

Sport

WPucbarzeMistrzów

~

- p MaleU

SPO R TOWE

Do zakończenia letnich wakacji pozostało jut niewiele ponad
dwa tygodnie. Na bietąco inrormujemy o wakacyjnej przygodzie
ze sponem dzieci i mlodziety z
obu naszych województw. Oto
nasz meldune k ze Skarżyska.
Mlodziet, którn nie wyjechala
na obozy i kolonie i wypoczywa
w Skarżysku ma znikomą ilość
okazji ku temu, by czas letniej kanikuly spędzie na sportowo.
Wydział Oświaty, Sponu i Rekreacji UM nie ma jej nic do zaorerowania. Władzemiasta po razkolejny udowodniły. że sport nawet
w tym masowym wydaniu niewiele je interesuje. Kierowane do za.
rządu miasta apele o pomoc zarówno finansową. jak i organizacyjną, np. przez SZS,jak dotąd pozostały bez odpowiedzi.

Również

kluby sportowe dzia·

lające w grodzie nad Kamiennąja
koś nie kwapią si~ do organizowania wakacyjnych imprez. Jedynie
Ruch zaprasza na kony tenisowe.
Godzina gry kosztuje tu 10 tys.. zł ,
a za dodatkowe S tys. moina wypotyczyćmkietyisiatkr:. Watne,
i! dzieci do lat 15 nie płacą za korzystanie z obiektu, zd w sobotr:
wszyscy mogą skorzystał: z tej ul·
&i- W Ośrodku Wypoczynkowym
.,Govi• nad zalewem Bematka reaha sąju! bardziej brutalne, gdyt
n ie przewidziano ul&. a za godzi nr:
wynaJ~cia kortu trzebazapłacić at
30 tys. dysponu~t do teao włas
nym sprz~lem.

O dziwo najw~eJ orpmzatorsklej imcjatywy przejawiają plac:ówki kulturalne. W Domu Kultury ZM .Mesio" przy ul. Słowac
ktego najmłodsi mogą rywalizawił przy pmapon1owych i bilardowych stołac h . Nie zapomniano

Otwarta 26c:zerwcabr.łlrze lnkam)i liwskaprzyH:tpOkllrulnki!IX)rt~

wych KSO .,Swit" w Starachowicach pierwuych zawod ni ków przyJmie na
pi)Cl4t.t.u września. Mimo ltdocałkowiteJO wykońaenia brakide kilkadtiesi,.tmilionówzłotych.

Budotrł strzelnicy m)'łtiwskiej
ro~tozinirjatywy KSO.,$wit"
w 1916 roku. Z uwaat na W)'IOkie
koszty, przed rokiem dokończc
niem inwestycji ~-'sił Społeczny
Komitet Rozbudowy Strzelnicy
wspierany przez Wojewódzq Rq
t.owieck4 w IGelcadl. Uhonorowaniem wtelom~yt:h wysiłków
była motliw~ przeprowadzenia
zawodów stneleci:k:h
Pudur
towcy$więtokn)'Skieao•. które odbyły
pod koniec czerwca..
Mimo oficjalneao ołwucia
strzelnicy, pazostało jazc:zc wiele
do zrobienia. by motna byto Wolenie i zawody przeprowadut belpiecznie i na WJ*Qkim pot:iomie.
T rzeba jew:ze wykonać opodze-

.o

a,

nie,sterowanie,ł~orazwypo.

ut)t strzelną w odpow1edni r~
cS.u.i wyrzutni. Caly teren nalety odpcnriednio uaospodarowlt . [)o.
tychczas inwest)'Qa pochjon~
l miliard 100 mitionltw złotych .. By
arzelnica runkcjonowała. potrzeba
jaz.c:u.90mln. Byspd n iabłwłat~
we aandardy, chodzi przede wszystki m o ZllnstiJowan1e: automatycznydl W)'I"ZUtnl. korueczne JłS( poZ)'Statue około 700 mln zł. Tymczuem budtet tnwestyc)'Jny ~
si ... 24młndiUIU.
,
Wzw!4Zkuztymotworzonokonlo, na kt6re pien~e wplxat lnOM
WIZ)'X)', którzydlcieliby, by Starachowice maaty prol'~alf\4 strzeł
niCł myśl1wsk4- Oto ,tCJO numet":
Bank $14Jki Katowice O/S~
wicenrl12126-30011-łl2.
(&sal

.,DDennlk R.adomskJ" na pierwszej saronie doniósł wcro,.J, !t l wndJda br. dojdzie wlla;domłu. ~o meau oSuperpucłurflliędtyLeche m Po1.11a6
a GKS KJ!tcnrke ..

Wiadoii'IOŚĆ -;)'dała~~~ zubłu
j,.ca z wielu WZ&}~w. ale ... Wczoraj rano ZM~zwomliłm)' do PZPN
-Nie włemsqd w pnsie lokaln~J
znalazła sił lab inrormaqa- Ozna.Jmił sekretarz aenerałny PZPN, FAl·
mo~ ZieDllrL Po plerwszemiqatywawtymwzat~ziepowinnawywo.
dzić si~ od ustalonc:co wacłmej
gospodarza tej imprezy czyh Radomskit:~o OZPN. Stosowne p1smo
mus1ałby rozpalrz)'Ć Wydnał Gier
PZPN i po uzyskaniu qody klubów
Lecha i GKSwyznaCZ)Ć 1erm1n meczu po uprzedmm utwientzemu
przez Prezydium PZPN. Na razie z
Radomia nie ma :tadneao sy1nału ...
Udalo nam si~ rozmawiał z przewodni~m
Wydziału
Gier
PZPN, Sferanem Ropl4-Nic mi nie wiadomo o Superpucharze. O ile si~ orienhtj~ i sam
jestem o tym przekonany, rn11 dzd
dla takieao rodu,ju spotkania na
sz.c:zycie nie ma klimalu. Opin1a
sportowa zaś doskonale wie dlaczeaotakjeSI. Natomiut Radom za
poniesiony poprzednio wkład orp-

o grach Zf!Unołctowych i zabawach ruchowych, które co waine
odbywają si~ na świeżym powłetrzu przed budynkiem. Ostatnio odbył si~ turniej tenisa stolowe&ozudziałem 16zawodników,
w którym triumrował AJbert Kamienlk, przed Lukasum Malikkm. Rafalem WIŚl'liewskłm oru
Piotrem Hab~~. W konkursie
skaltankowym zwycłę-tyl Grueorz
Wltusllliski, który wyprzedZił :

Krzysztofa B-.b., Ptotn rWłoska
i Sławomira Bi e ńkowskiego . Kolejny turniej tenisowy,tym razem
debli odbę:dzie s if: jut w najbliższy
poniedziałek(16.VIJI.)oaodz.l6 .

Jak nas poinrormował skart.ys·
ki działacz SZS, lAizlsław G6nkl,
od ISsierpniawSP llorazOWna
Rejowłc: trwał: b~dzie obóz dochodzeniowy dla siatkarzy i lekkoatletów Granatu .. Jeao zorpmzowanłc: będzte motłiwe dZifki
pomocy kielec.kleJO kuratorium
oraz ZW SZS. W ramach za.Jeł
wszyscy ch~tni mou spróbować
swych sil w konrrontaqi z utytuło
wanymi koletankarni i kolepm1

MARON STĘI'IEŃ

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

nizacyJnY- poWinienotrzymał 1nne
prestttowe zawody
W połudme skontaktowaldmy
SJ~ z wiceprezesem ROZPN, Janlł
nm.Jqld..tae•.
-Jestem równ1et po rozmow1e z
przedstiWICielaml za~u 1 btura
PZPN. N1kt n1e podJ4ł tam dec)'l,ll
rozearama w Radom1u meczu o Superpuchar l wrzdnia. Okru tWe
n1e zapcoponował tadnqo noweso
termmu. Uwata.my, te. w tym roku.
Superpuchar .,spah! sif• n1estety,
n1e z wmy orpnizalorów.. Pocubmy na 1nną oaólnopolsk• imprez~
Sk~d wz1r:ła si~ 1nrormac:ja w
.oR·? Rzekomo w pomedziałek po
południu zadzwomono z TVP do
sekretarialu RKS Radom1ak za~
wiad~ąc na ~rodf, czyli dziś pn:yJaZd ek1py techmczno-operatorskiej
tak zwane rozpozname ob1ektu dla
przeprowadzenia lransmtSJI z Superpucharu l wrześn1a br.
Teraz wyat~a na to, te ktoł po
prostu zakpił solne. l przykro, ale to
muSJ~udało

(a)

Znany jest jut kolejny przeciwnik RadomiaU w meuu o
Puchar Polski. 25 sierpnia br.
przyje!d!.1 do Radomia pierwszoligowy uspól Stali Sb.lo-..
Wola., który w ubteglym sezome
wyst~powal w l~ lidze_ Tak postanowił Wydział Gier PZPN.
który dobierat pary z miejscowości najblitej siebie oddalonych. Trener Radom1aka Józd
Anionlak przyjął t~ wiadomoić z
zadowoleniem:

SW Stalowa Wola
rywalem

Radomiaka
- Oobl') pr.techmlk -

będzie:

!w..Akto.,-cnzob~y •.•

Wypadajeszcze dodX te los
połączył z sobą dwóch bent.ammków l i llliJii. Równ1et z leCO wzcl~u pojedynek zystUJe
na atrakcyJnoka. A w dodalku
bę:dztemy moaJi zobac:z)t w
akcji b . zawodnika RadomiaU

Tomasza Jurłtowstiq:e.
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Sporna kolonia w Ostrowcu

Podeptane prawa własności
~ Kom4)1 Gospodarcr.ej Kolonil Robotniczej wOstnlwcv nie mołe
poaoddtsię ze stanowiskłem Urzędu Miasta. Nahytepruzoj(Ow l dziadów
~em~y w latach dwudziestych Dł)łsuO w ewldenrjl puntów po części jako
posladue przezsbrb padstwa. W jednym pa;ypadku wspólu d:dałb stała
się

Skarżysko-Kamienna

Bezpieczne
auto
Ostatnio informowaliśmy o
wzrastającej
liczbie kradzidy
i włamań do samochodów na terenie Skart.yska.. Miejscowi właści
ciele.,czterech kółek· ~ mogli
ustrzec si<l przed tymi przyk:rymi
zdarzeniami, gdyt niedawno na
terenie dawnego ,.Polmozbytu"
(obecnie ,.Auto-Skaru•), powstał
całodobowy parking strzetony.
Oplata za dobę: parkowania wynosi 30 tys. zł. Mo!na tak:te skorzystać z micsi~cgo abonamentu,
płacąc

250 tys.

(Mas)

uwet wtun~ sbrbu palistwL

Powiatowy Związek Samorzą
dowy wOpatowie wykupił20 hektarów Ostrowca Poduchownego
od hrabiny Wiei opolskiej. Zostały
one przeznaczone na działki budowlane. Na liS z nich robotnicy
ówczesnych Zakładów MetaJur·
gicznych wybudowali domki. Początkowo Zl\imowali tereny o powierzchni oŁ l tysiąca metrów
kwadratowych, później- od 1200
do 1500metJów. Pozostałyobszar
podzielili między sobą. Kaidemu
przypadła jedna stu piętnasta nie
wydzielona część. Właściciele

domków przeznaczyli je na place
utyteczności publicznej, m.in.
skwery, zieleóce, studnie.
Zapis o ułamkowej części włas
ności znajdowałsię wopatowsldm
archiwum. Niestety, w czasie wojnydokumenty spłonęły. Wiatach
sześćdziesiątych i siedemdziesią
tych wspólne tereny mieszkań
ców stały się własnością państwa.
- Doprowadziliśmy energię
elektryczną - mówi przewodni·
czącyZarządu Komisji Gospodarczej Kolonii Robotniczej Tadeusz
Wybudowaliśmy
Strzelec. -

świetli~ dla młodziety. Nieprzer·

wanie prowadzimy działalność od
1939 r. Od trze<:h lat staramy się
uregulować prawa własności. Qs.
tatnio spotkaliśmy si<l nawet z p re·
zydentemmiasta. Za Das:lJł współ·
własność zaproponowa!Gmy re·
kompensatę. Chcemy, by Urzlld
doprowadził gaZdo posesji, wybudował niezbę:dne drogi.
Zarząd doskonale wie, 1e jest
właścicielem gruntów. Nie mate
jednak tego udokumentować. Od
lat nie płacił podatków od wspólnych nieruchomości. StarzY
mieszkańcy pogubili akty włas
ności. Ihiałki zmieniały właści

cieli. Tylko niektórzy uregulowali
prawa własności łącznie z ułam
kową częścią. Wi<lkswść jest
takich, którzy pomin<lli tę: cześć

w gruntach wspólnych. Niektórzy
są tylko właścicielami działek
przez zasiedzenie.
- Mieszkańcy powinni sądow
nie uregulować prawa własności
- dumaczy naczelnik Wydziału
Gcodelji, Gospodarki Gruntami
i Rolnictwa Paweł Tokarz..- Sprawy te jednak wiątą si<l z dutymi
kosztami. Urząd nie zamyka 1adnej drogi. MO'l:e takie w imieniu
mieszkańców ureguJo~ prawa.
Zaaąd nie mate nam proponoWift . tego, czego jeszcze sam nie
posiada.
Rozpoczęły się trudne rozmowy Zarządu Komisji Gospodarczej z Urzędem Miasta. Na razie
zarząd nie występuje w roli silniejszego.
ANDRZEJ NOWAK

Skarżysko-Kamienna

Rozbójnicy ze Wschodu
Od ~tka 1993 roku w Sbraresztowano 9 obywałeB

~

WNP, gl:ówu.ie llkni6ców l Lotys:r;y. Jak nas polaformoni udkoalsam Zygmu..nt Król z miejscowej
DP, :rostall oni atnymaDI D wymuszenia rozbójnJcze, wlmwlia
orakn.dzieie. Siedmiu z nich trafiło jut przed obHcze Temidy.
• Turyści" ze Wschodu coraz
częściej uprzykrzają tycie miesz·
kańcom oraz policji z miasta nad
Kamienną. Kilka dni temu obywatel Bułgarii w samo południe, nie
bacząc na świadków, wyrwał torebkę kobiecie stojącej na przystanku autobusowym. Przybysze
szczególnie jednak upodobali sobie bazar ,.Manhattan", gdyt kan-

dydatów do ,.skubnięcia" tu nie
brakuje. Nie mniej kłopotów przysparzają skattyskim stJótom porządku nielegalni posiadacze broni oraz pijani kierowcy, którzy
nicrzadko po ·sfinalizowaniu ba·
zarowych transakcji siadają za kierownicą.

Zdaniem z-cy komendanta
KRP, choć w mieście nie ma zorganizowanych grup prze~p
czycb ze Wschodu, to zagro.tenia
nie należy lekceważyć. W tym celu wzmocniono patrole wokół targowisk.a,.Manhattan'", a jut niebawem zostanie zorganizowany sta·
ły posterunek policji w okolicy bauuów.
(Mu)

Stanica czeka
Co prawda kończą się: wakacje ido rozpoczęcia roku szkolnego pozotylko kilkanaście dni, ale z tej szansy warto jeszcze skorzystać.
Dotyczy to zwłaszcza tej grupy uczennic i uczniów, która ferie~ w
domach. Otót w stanicy harcerskiej, polotonej nadzalewem na Lubiance w Starachowicach, sąjeszae wolne miejca dla dzieci i młodzicty, lak·
nącej relaksu pod namiotami.
Zainteresowani wypoczynkiem mogą uzyskat blitsze informacje w
hufcu, przy ul H_arcerskiej, teł. 75-23.
{mb)
stało juf

Ludzie regionu

Kadet HRzeczypospolitej Ostrowiec
Andrz<ja Jasmrbskiego

znqją

alon/Ww podopiecznych. Z junkrJq tq wiqU sit sporo prar;y. Nie 1)11ko organizocyjnęj. Nie narzeko?
Slcqdże znowu. Lubi pomagać wlanuom..ZAbiąaćoldrprawa. Mato
we-krwi.
lego qjd«. Stanisław, td hyl
weteranem. Członkiem POW i r~
gionLrtq. Uautniczyi w wo)niepolslco-bolsuwidcU:} i był ofl~m

Kadetów/l RPwChdmnie.PoprJnadpółwieku spotkał swoich kolegów. Przyj«hali z różnydJ zakqtków globu. Wspomnieniom nie bylo końCd. A jak ztntal kadetem'!
- Ztt;Yczqjnie- powlada pan Andrzej-}akkaidywtymwieku chi fipale, coi zbroiłem. No i ojciec
oiwiodczył: pQjdziuz do korpusu
kadet6w, a tam zroblq zdebie r:zltr
wieka ... l tak trą/ilem, po zdaniu
leonkunowego egzominudo Korpu·
su Kadetów nr l im. Jóąfa Piłsud
skiego we Lwowie. By/ 1938 rok
l miałem 13 laL Po 10 miuiqCtJdJ
nauki przyjechałem lta waka~ do
Kielc. Ojciec był tutll,/ komendan-

zawod~m

km składnicy wojskową.

w Starru:ńowimch nitunaJ wszyscy.
Od dawna pruwodniay Związko

wi Kombatantów RP i b. Włtźniciw
Politycznych w Wkladach Staro·
dlawickich .Star• S.A. Blisko 150
czlonkówn~istychiponadl20

WP.

Zginą/

wruinfu 1939 r. pod Lwowem.

we

NiNaleleo jabłko pada od job/oni... Syn dwukrotnie ronny prui;ylwo)nf. Nicdzlwnąo, U takdużo
C%4łUpoiwitm

towmzy.rzom broni.

ZwłtuZCZD wnterplatczykom l hubolc:zykom. TopniW w OCUJch.
W Starachowicuch f okolicy pozostało ich zaledwie kilku.
Zabiegał o nadanie obrońcom

:=='~,;:~z~"'J=-

lego odznacuń bojowych. Jfj.>J'tf"
powal o nominar;Je oficerskie l
uprawnien/a kombotandcie, najakle zasłuży/L Siał ti.Jty do władz,
wyderal klamki dygnitonkich ga·
bin~tów. Daremni~. Srało s[f ro
możliwe dopiero w 1989 r.
AndrzrjJast17fbskl ucustnlczyl
niedawno w III Swiato.."m Zjddtle

04id·

di4}qc pod koniec sl8]1nio do ktr
szor, nie prrypunCUJłem. U do
Pol.ski powt'Ócf dopiero za 6 lat.
/już nigdy nie zObaCtf.JWqO ojca.
Wojna. Kadetów stanzyclr roaników skierowano do jedno.fldc

wojskowych, młod.rzych podptr
rzqdkowano dowództwu obrof1)ł
Lwowa. Wśród nich znalazł sir A n·
drz(j. Nie wiedziol wtedy, ie cipko
ranny pod Jaworowem. jego ojciec
umiua w lwowskim szpitalu woj.rko~m.

potoczyły .sir dafne lo.ry
młodego kad~ta? Z grupq kolegów
prubUa .rlf z okrążonego przez
Niemców mia.Jta l kilka dni późnię!

Jak

prtdcraCUl w Zo.luv:zykach groni·
q. Rumunia. TllrrJa. Irak. Tutqj
dołącza do
oddziałów Armii
Pol.skiej, qormowanęj w ZSRR.
WPale.rtyniekoticzyJunadcqSzko..
l t Kadetów l wstolfie na ochotniko
do II Korpusu Pol.skiąo, dowodztr
nego przez gen. Wlady.rlawa Andena. Szlak bojowy l kilka miulro
po kapilvlar;jl NiemiecpowraCd do
krąju.

Odnowiona iglica
Ostatnio odnowiony został
pomnik Poległym za Ojczyz.nęl
w latach 1939-45. Prace polegały
na obło.teniu dolnej czę:ści marmurem czerwonym, uczytelnieniu liternictwa i znaków graficz-

nych, m.in. herbu miasta.
Remont wykonało Przed·
Pozyskiwania i Prze·
robu Kamienia Budowlanego Jego koszt wyniósł 54 mln zł.
siębiorstwo

(u)

Ostrowiec

Ceny na targu
Owoce: jabłka - 3 - 4 tys.

zł,

Mles:a.ab ... ~t- 6 tys. zł
za l kg.~-5,5-6tys.złzalkg.
-1,8- 2) tys. zł za l sztuk<l.
Śmletua- 20- 24 tys. zł za I litr.
Wleprzowilul: schab - 64 tys. -zł za
l kg, szynkowe- 54 tys., karkówka
- SOtys., łopatka- 48 tys., teberka
- 38 tys., golonka - 26 - 28 tys.,
nótki -S tys. za l sztukę.
WolowiDa: wołowina bez kości
-50 tys. zł za l kg, wołowina rosołowa- 35 tys., wołowina tzw. ocz.
ko-45tys.
Oelędna.: delęcina bez kośd
-70tys.za1 kg,delęclnarosołon

tys.;
---- l =~t:.~~~~ ~4 J._
(bu)

śliwki

,.renklody" - S

śliwki

tys., cytryny- 14 tys., winogrona
- 30 tys., wiśnie - 3 tyS., morele
-l3tys.
Wanyw~~:zie.mniaki-l,Stys.zł,

cebula-4tys..,pietruszka-10tys.,
ogórki - 3 - S tys., komiszony- 6
tys., pomidory- 10-14 tys., koper
- l tys. za wiązk<l, marchewka- 4
tys., czosnek - 2,5 tys. za główkę,
buraczki czerwone- 4 tys., kapusta - S tys. (duża główka), fasolka
szparagowa- 6 tys., kalafior- l -2
tys.

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

-45tys.
(u)

