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·Exbud"
sprzedaż

na

Dził rozpoczyna sit przyjmowaniezamówień na "Exbudowskle"
akcje drugłej emisji. Po raz pierwszy spółka not owana jui na Gieł
dzłe Papierów Wartokiowych rozprowadza swoje akcje za JeJ pośrednictwem. Oznacza to, że każdyma prawo do z/ożeni a zamówienia, ale ostateczna cena btdzie zależeć wył~cznie od popytu.
Ch~tni na nowe akcje "Exbudu~ mo-

atcjizoslanieustalonanagiełdzie2

U zamawllt je w bankowych punktach
maklerskichdolllutego.Wtymcelu
~dl! musieiJ wypełnt specjalne druki

marcabr.Dol6maraopublitowanezos.

z podaniem hczby akcji

orazllmitem ceny.Je!eliwsubstrypcji
uda~sprzedał mi~dzy SOO tys. al mln
akcji, taidy inwestor otrzyma z.am6wio~ liczbę akcji po wyznaczonej mmi-

malnej cenie 1601)'1.. zł za sztuk~ oraz
zwrotewentualnejnadplaty. leteli zamówionychzostaniewi~cejatcji,otrzy·
maj~ je ci, którzy zaproponuj l! wytszą

=•·

Stlad~ zamówienie trzeba równoadnie wpłact na maklerski rachund;
zadetlarowanątwotę.Ostatecznacena

Tuż po pólnocy dozorca, w czazakładu, zauwatyl
dwóch osobników ukrytych za
jednym.z magazynów. Szybko po...
wiadomił pelniącego dyżur pala·
cza o niebezpieczeństwie, a sam
wsiadl na rower, by sprowadzić
pomoc. W czasiejazdy usl:yJzal, fe
lttośdonłegostnela. W chwil~ pótniej cztereh m~czyzn zrzuciło go z
pojazdu, obezwładniło -i pół·
przytomnego pneniosło na plac za
magazynem. Leta.ł tam jut skr~powany palacz. Rabusie napadli

sic obchodu

Druga emisja akcji

łamówienia

Czterech bandytów w kominiarkach

"SolidarnośĆ" maszeruje

~ URM me dził
~ do Rlldomill, aby
JbMIII6 zarzuty wobec wojewody, JMuua aza.nty, wysuwane
pra;r: P9l. - dowłedzieU6my s6f

z wiMygodnego iródłll.

PrawdopOdobnie
wysłannik
URMspotkasi~zpnedstawiciela·

mi partii koalicji rządowej, Sejmiku Samorządowego i ewentualnyminast~pcamiJ.Szlanty. Nie wia·
domo natomiast, czy ~dzie rozmawiał z samym wojewodą, który
do jutra pacbywa na urlopie
wypoczynkowym.
Jesteśmy do dyspozycji.

Zemsta
na dziennikarzu
bMMikllzitulkan, Unnl Sayt,
r.ostal tlttklhrie ..WIJ'" ,o•ieGWtk
'łritaort-, .." bwia1U IO•bl ,.Laiala•,

W URM chyba

wiedzę

ID cdowieta,'kt6ry st&n.\ł w obronie
dziennikam, po czym kilkakrotnie
uderzyłiskopaiE.Smyka. W toócu
brai Mirosława W. powstrzyma! a&re·

sora. Dziennikarzowi

udało s~

uciec

z kawiarni.

- Tozemsta!Kłlkakrotniepisałemo

robią

Ośko. ~pytany, ilu kandydatów na
stanoWISko WOJewody zaproponowa_ło PSL, lider lud~ców pow!edział: •..Jednego, ale Wiem, te sąJe~ze mne kandydatury".

Wśród potencjałnyt:h nast~pOOw

J. Szlanty wymien.ia sił: p~odni·
czącego Rady WOJtwódzk.iCJ SdRP,
StulsłaWI Kaśaierskłep. PSL i
SdRP prowadzą rozmowy o zawilllaniu w regionie .małej k.oa·
licji• - lokalnego odpowiednika
koalicji nądowej.
(wl)

nieprzytomności kierowcę:. Gdy zo-

a•

ritntowall się,
pobliżu nie ma
jai llikoco, kto módbr im pnesd:odzit, zaczęli nboftt to1n11)' z ma-

pz;yno.SkndUm.iD.S mlnzl,al.koholi prodnkł)'spGŻ)'WCU o 'Wiriośd

ok. 200 mln zl.
Ekipa policyjna, którą o napadzie zawiadomiono nad ranem,
nie zdołała ująć sprawców. Pies

policyjny złapał wpra~dzie trop,
ale po kilkuset metrach stracił go.
Świadkowie
zdanenia mają
kłopoty z opisaniem sprawców
- wszyscy mieli na głowach kominiarki.
Na miejscu pnestępstwa maleliono kilka luSt>k nabojów z pistole...
tu cuowego onz łom l narzędrla.
które najprawdopodobniej zostawili sprawcy. Dochodzenie w tej
sprawie prowadzi Komenda PolicjiwGrójcu.
(aku)

• Kto komu ukradł OStrowiec!
- onJcecazetplszeJadwiga Karol-
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• ,.Kłoś lo:zykn41: Brat co! Taki
Jospodan jest nam nltpetnebny!
Panl Halina nie p1mięta kto" '
- o dramatyc:mych WJ'clanenlach
w Gniewoszow:le pisze Andnej S.łatawrepoliaiu,.Taczkłpiewnydl
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ZWJCI:IUemawieraala~.

3000 zł za 300 kalorii

Zacz~ij

od pączka

~dzie Po południu, wtedy sprze..
dawcy spodzieWiją si~ najwi~k·
szego utargu. Wiele osób kilka
dni wcześniej zamawiało pączki
i raworki. Dziś mogą je odebrać
_
........ j ...... deplo.
bez kolejki.
Cenajednc:go ciastka nii: pro;Około 10 tysi~ pączków rmxgotowała cukiernia bztlaierza .kracza 3 tys. zł. W sprzedaty burKqlrowkz:l przy ul 190S. Roku· towej były tańsze o 500 zł.
Niektórym smakują jedynie dow Radomiu. Zwykle piecze si~
tam ok. tysiąc sztuk1
mowe wypieki, ale tylko gospody.
WSZf'l;y cukiernicy spodzienie z talentem kulinamym same
walisi~dużegoruchu,dhtegowy
pieką pączki. Ci, którzy dbają
dl utyli czas pracy. Ciastka motna o sylwetk~ wiedzą, te katdy ~e
dziś kupować od 6 rano do pótnedzony pączek to dodatkowe
go ~eczora. Najwłę;cej klientów 300 kalorii.
(tsb)

W "th:lsty czwartek" d.la smako-

szy aJezabr.knłe ,.:z.k6w.lłantdej

z::apoblqlhrl z:robW zakapJ jut

wca~,aby~twtelkicllkolejok. WJ,km>śdjo..... nojboonbi<j

SUPERKONKURS

Mobil at®

lm
LUITPOLD

NASZ KUEN1'- NASZ PAN
Tea smak thodziha Tob4 eale lata.
Smak prawciziwyda polskiclll wędUa,

Skuteczny przy:

Maść, żel

JRJał.:t.in•Uect·
N1paslnik, były botser - Mhosb.w
w.,nĄip;erwzwymyłlał siedZ~~CC~OPrtY
stołikutumali:s~ po czym udtnyiJOW
twan. Nast~pnie powalił ciosem młode

co

-sk.omentowałt~informacjHrezes

ZW PSL w RM:lomiu, dr SWUsblf

następnic
na zaparkowanego
przed zakładem . TIRA". W samochodzie wybili szy~ i pobili do

w,,Magazynie"

- czytaj na str. 1

URM się zbliża

nocy z wtoriru na środę na Zakład

Jutro

tanąlistyprzydziału,ztt6rychlatdy

dowieSi~. r:zyi iluakcjistal si~wlakicie·
Iem.Do gieldowego obrotu nowe akcje
wejdą prawdopodobniejut w kwietniu.
Wtedy dopiero Wdy dowie si~, czy zarobil na!woimudz.ialewsubstrypcji.
W propuonn).. JYSiemie aie m
ZIIKJ:ftlia kolejatłt uptuw, 1 'll'ięc tt.
ayzJoty.yumthrienlt lO czy lllutqo.
WKidcadiUpisynaakcje. Exbudu•
prowadZI!: Bant Przemysłowo-Hand
lowy, Bank Śląski, Banklachodni i Pe·
tao, w Stanclło'll'kldl - Pekao oraz
BSK, natomiast w Wo..U., Oslro'II'CII
l Sbrbsb -IJ(.ko Pebo SA.
(to)

napadło w

Obrotu Artykułami Spożywczymi l Przemysłowymi w Woli Worowskiej kolo Grójca.
Pobili trzech pracowników, zabrali łup o wartości 200 milionów.

• bólach stawów
• ·bólach mi~śni
• urazach i zapaleniach
stawów i mięśni
Dostępny

w aptekach bez recepty

CONSTAll pnywnca co specjalnie dla Oebie
W tonkuBie bi0'11oldzial osoby, ttórc doll:ona,k zakupu wyrobów mi~
nych Constanl w wytypowanych st.lepach na terenie Radomia:
1) "mRCI.AX", włałc. Jahlp llosowska
......... ~ ... 14
2)R.terAWb:"
Ra~Me,-III. KriknrtjJ..wt,lar21.
z.s.q.SifpłTJSicl

HYdr& z JW'tO' kiiJXHł po dok/ad"",._ imittlff1M wy/Hłfłfttlltt na/f!i1 lfnNtlł
do urff1 w Mld~t~~zakllpu po łlpntdni", potwlmzttfltt pnn klnownlkll:k/qnt.
~·•wrroWw, ~4o.,-losowub _..,..,,

""

nim ijqo bracie- mówi Smyk. O.l.

W)'IIOSIIIIblirall!ll 50.000 zl.
~jest k.o.rz-u.itpcll ..,~lU. ..noki j()(J(p. :/.

~nik/ IOifJWrlnio Oflcnl Roil/o
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OPEL DEALER EVCOOP
KIELCE POMORSKA 53, teł. 445 64

CORSA 1.2i
ASTRA 1.4 i
VECTRA 1.6 i
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CALmRA 2.0 i 16 v

od_I92m1nzl
od 249 mJn zJ
od 348 mln zJ
od 560 mln zl
od 615 mJnzl
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Oberwało się wszystkim

"

W ocenie polityków

Solidarność'' maszenq·e

"--loot-oludzl,o-,o-

SJMPOCierczY. To nill•b._ o wt.dzt ~Nil., przyłcble

,.Solderno6cf'.....,Kruk-

jeszcuczu-m6wtłpozawoG .......

illwUd podeuli cMrnonetrac:jl. ~ przeszN ~ ulc8ml w.razawy.

pierwsza tak lłcr.na. manifestacja .Solidarności" od
dwóch lal Mimodeszczu,łnieau i
chłodu wzi~o w niej udział od 2S
(zdaniem policji) do SO (według
Była to

organiz.atorów)tysi~yzwięzkow
OOw. Przyjechali z całej Polski.

Marsz rozpoczęł si~ o 13 na plaPiłsudskicgo, dawniej
Zwyci~twa. - Naszeao zwyci~t
wa - mówił przewodniczący Regionu Mazowsze Madej Jukows-ll- Nicraz próbowano ,.Solidarność" posrzcbać, ale my słę: nie
damy. ,.Solidam~.. jest i będzie.
.Solidarność" tyje!
Po przemówieniach i złotcniu
kwiatów na Grobie Nicznaneao
Zotnicrza manirestanci ruszyli
Nowym Światem i Alejami Ujazdowskimi przed Urząd Rady Ministrów. Delegacja udała si~ takte
z postulalami do parlamentu.
Wznoszono hasła: Precz z komu-

cu Józcra

nę.. złodzieje, Naród płacze i rozpacza, a nade wszystko: ,.Solidarn~·. ,.Solidarność". Na tysi.ę
cach transparentów napisano: Komuna u tlobu. naród do grobu,
Polskapowstanie, Precz z Wał~sę.
Niesiono kuk!~ Pawlaka i Wał~sy
z napisem ,.zdrajca•. Na czele manirestacji szli liderzy zwięzku:
Mario Kn:aklcwskl., Madej JIUlkowski oraz Senatu Zbipiew ·Romaszewski. Przygrywała orkiestra
kolejarska. Grano ,.My pierwsza
brY&ada".
Przed siedzibą rządu ,.oberwało sif' wszystkim. Sędzęc po
okrzykach, złodziejami są zarówno Leszek MiUer, jak tet Wiesław
Kac:maarek i były jut minister fi.
nans6w Marek Borowski. W cza.
sic, ady związkowcy przerzucali
przez barierk~ otacząjącą URM,
czerwoną drewnianą trumn~. dclcaacja na czele z sen. Romaszew-

W marcu waloryzacja
rent i emerytur
Waloryzac;ję wszystkich rent
emel)'łur w marca br. upowiad.a
Zakład Ubeąlead Społecmych.
~l w ~a
wz:rvstempłacwiVk.wartale 1993r.
o 12,8 proc. - poinformował 9 bm.
Słępłe6, 17.ft:.Dlik prasowy

l

u

Podwyika

Boad.aa

ws.

Od l marca br. najnitsza emerytura, rentainwalidzka 1i Ugrupy
oraz renta rodzinna wyniesie
1.760.100zł; nąini!sza rentainwalidzkaillgrupy-1.3S3.900zł; nąj

nitsza wypadkowa renta inwalidzka I i II grupy i rodzinna
-2.112100zł;najnitsza wypadkowa renta inwalidzka III grupy
-1.624.700zł.
•
Od poczętku marca wzrastają
ponadto: dodatki piel~gnacyjne,

kombatanckie, za tajne nauczanie, dla sierot zupełnych - do
4S1.300zl, dodatek picl~gnacyjny
dla inwalidy wojcnnego - do
6TI.OOO zł, zasiłek pogrzebowy
~ do 9.026.000 zł.
Marcowa waloryzacja rent
i emerytur naliczanajest poprzez
pomnotcnie
indywidualnego
wskatnika wysokości świadczenia
przez kwot~ 4.107.000 zł, stanowięcą 91 proc. przcci~tncao wynaJTO(łŻenia w IV kwanaJe ub.r.
ZwaloryZowane
świadczenia
emeryci i renciści o~ę
w nonnalnych terminach płatnoś
ci, wraz z komputerowymi wydru·
karni dccylji o waloryncji.

~apionet,

Dziecko mimoin!CJ"'Neft-

c:ji lekana zmarło, prawdopodobnie

wskutek udławienia, poinformowano
9 bm. w U~e Gminy w Sicdlcu.

Yimudoła •• narozmowyzsze-

rem URM Mkllalal ~ea.
Wkrótce minister wyszedł przed
budynek. Powitały co pmłic
okrzyki i gwizdy. Na~ Michała
Slf\ka, liderzy t:wi4%iu. złotyli
swojepostu)aty.
- Doszło do teao. te pomimo
wzrostu aospodarczcao. dochody
naszych rodzin ~ mniejsze
- mówił na zakońc:zcDic Marian
Krz.aklcwski.- Chodzi nam o korekt~ budtetu. Nic motc być takich podwytck cen u~owych!
Pi~tnastY marcajest ostatecznym
dniem na reakcj~ ze strony rzędu.
Chciałbym, tcby ten protest zakończył si~ uczciwymi negocjacjami. Jeśli Dic, z determinację taką jak dm, będziemy walczyć dalej.
Na wczorajszej demonstracji
obecni byli tak1c zwięzk.owcy
z naszego regionu. Jak powiedział
nam przewodnicz.ęcy Waldemar
Bartosz, z Kielc. Ostrowca. Starachowic. Skatt:ysb. Końskich
i Kunowa przyjcehało blisko dwa
tysiące osób.
GRZEGORZ S.OOR

31.V. i l.VI.
Papież

we Wrocławiu
P.,kt Ju

Dziewczynka &f&.Me z rowieśnita
mi w .Chińcz.yta• trzymała pionek w
ustach. W pewnej chwili zakrztusiła
si~ i połkn~a go. Gdy straciła przyto-·
ntnOiłć wezwano Pocotowie Ratunkowe, kt6reao interwencja nie pomosfa
w uratowaniu dz.iecka.
(PAP)

r.tm n

~,rariope

llołlo-.1(1 bę4de aoklil

-.Ja l l

cznra~

we Wndawi• 31
ttt7 rMot pMc:w

trwaala<$6~1iftploltcre

·~·~·h:•
lS_..Itt7r.... ~,.,.m.l
....,da,az:ablk::Q"Iczawaa•,.t.l_ _ _ _ . (PAP)

-~.a::!!iłw1cł:\.la6n;l~nt:

MARIAN
SMOK'IlJNOWICZ

Msza łw......... a..u.le MtnnriHa w bkiele
~więU.uj Marii P'auJ 11. 11. M r., • pO.U .
a~ntan w CeUpk • pU. Ił,

WJJUnGeak

......_u

•a,.u~~·~...U

nw.

~. ieu •~Jan~ eru c:ab ........_

Wykonanietqo porozumieniajest
warunkiem redukcji o 20 proc., czyli
o ot.. amld dol.. zadłutenia u ~dów
państw wittz}'Ciclstich, l&NPQ'ifl·
nych w Klubie Patystim. Klub ma
podj\łdOC)'l,j~w tej sprawienapocqtkukwietniabt.
polskie zadłu!enie.. W)'nOIZiłC<I ok.
)l mld dol., o lO proc.. UZI(Kiniono
wówczas, 1c drup raza rcdutc;ji o t olejnych20proc..manut.tPićwkwiet

niu 1994 r., o ile POtstauealizuje porozumienie z MFW.
Aktualne porozumienie jest jut
trzecim zawartym przez Polsk~ z l4

p~". Połłty()'

__,., r6łae
opbde aa temat koaflikta w koalkjl,
ale ... .pi Die prz.ewWqlę szybkieaoapadb~a.

raktów dokonanych przez premiera Pawlaka mostaby oznaczać
koniec tcao rządu. Jeao zdaniem.
kÓalicja nic przetrwa 4 lat, ale
Pawlak ,.nic watyłby si~ na takie
posuni~cia bez wsparcia prezydenta•.
THetaszSmjczyk z UD uwata,
terząd,.niemaracbowcówdorzą

dzcnia w warunkach demokracji i
nie przedstawił tadnych ustaleń
programowych poza ogólnikami z
haseł wyborczych", a lider RdR,
Romuald Szerelliedew stwierdził,
te "mi~dzy Pawlakiem i Kwaś
niewskim toczy si~ ara o to, kto
watniejszy•. Natomiast Tomasz

Zdaniem szefa partii Chrześci
Demokratów, Pllwta
I.u.owsldelo, koalicja SLD
- PSLjcst WZJ)~dnie trwała, choć
nie jest pewny czy przetrwa ona Nal~zUPuwata,tewobecnym
41ata.LidcrPChDuwata,tcwko- układzie sejmowym trudno sobie
alicji następiły wewn~trzne prze- wyobrazi! rząd skonstruowany z
suni~cia i te ze sporu wyszedł -psL, UP i KPN.
wzmocniony premier Pawlak.
,.Kolejnym wzmocnieniem preLider UPR, Juaz IonriDmiera byłoby powołanic na minis- -Mlkke u wata, te koalicja na pewtrafinansówHenryka.Chmielaka" no nic przetrwa 41at, ale Sejm tak.
-dodał Łączkowski.
,.SLD z ch~ią 'zawarłby sojusz
z UD, ale Unia nic chce". Jego
Lider KPN, Leszek Moczalski, zdaniem, obie partie koalicji
komentując wtorkowe rozmowy
- SLD i PSL - "kontynuuję m.ał·
koalicyjne powiedział: .Obie stro- teństwo pod przymusem•.
ny nie dojrzały jeszcze do tego,
aby si~ rozstać. Koalicja została
.Mimo uzgodnień programozaklajstrowana". Jego zdaniem, wych, w koalicji istnieję zasadnido nast~pncgo konfliktu mote cze rótnice stanowisk wobec fi.
dojść jut za 4 ty&odnie. ,.SLD nic
nansów państwa, dyscypliny
ma dobrych ludzi na stanowisko budżetowej, prywatyzacji i reform.in. fmansów poza prof. Józerem
my samorządowej. Rozbietności
Kaletą, który ma inne poglądy
włoniePSLiSLDmogądoprowa
ekonomiczne• - dodał--.Moczul
dzić do powstania wewn~trznych
ski.
koalicji.. , twierdzi JCRJ EYI)'IIIoat

jańskich

Zdaniem
HelllJb
Klaty
kolejna próba tworzenia

z BBWR.
(PAP)

lfetto systemu bankowego.
Zatwierdzajęc wykonanie przez
Polsk~ porozumienia, co planowane

Warunkiem realizac;ji drugiej raty oddluienia przez
Klub Paryski miało b)'Ć ~tkowo
tnyl.etnie porozumienie Extendcd
Pund Facility, zawane w 1991 r., lecz
jego realiz.ac;ja jut po dwóch miesi-'·

jest na koniec marca br., Rada Pundu·
szu ~ie brać pod u~ nie tylko

udałosi~ dotrz)'lnE.

cach

została

wstrzymana

w~

z przetroczeniem przez Po.lst~ _,..,..
kolei defiCytu budtetowego i zbyt wysokęinflac,ję.

Dopiero w listopadzie 1992 r. polskiemu ~dowi udało si~ wynegocjowa! kolejne porozumienie. Główne
trytcńa, jakie były w nim zawarte,
to "W)'S()ko6ć deficytu budtctowego
(wub.r.byłonprawieopolo~mniej

szy nit zaplanowano),

W\, Icczpierwszym,kt6rqokryteri6w

dłutenia

sektora

z.a.
w NBP

wysokość

~wego

ubiegłoroczne

kryteria, lea tat1c

ustaW4budtct~na 1994r. Obcalic

w Warszawie pncbywa misja MFW,
której celem jest ocena stanu polskiej
gospodarki i wykonania uzaodnionychklyteriów.
Ministentwa Finan.tów chciało
jeszcze podczu obecnqo pobytu mi·
sji przystąpić do nqoQaqi ewentual·
ncgo pttyiZłego porozumienia. Podobne intencje zadek1arował w listopadzie ub.r., podczu pobytu w Wuszawic, wicedyrektor funduszu, RichardD. Erb. Jedna.t.w~zos

latnimi dymisjami w MF prawdopodobnie oWe si~ to niemotliwe. JACEK RAMOTOWSKI (PAP)

W)TU)' alęMklq:e ~a_..... u.iud Ojca

"Warta" na giełdę

ROMANA SIEDLARZi\

Zan.:ąd To~ Ubczpieet:d l Reasekandl WARTA S.A.

.........

bldun Renade ŻOłdak

~

i bankach komercyjnych, stan rezerw

Fwula-

MlędzyDarodcnrym

mi~OOW4inst)'tucMfinanso

ś.p. WLADYSLAWY 11JZ

cerka Z l"ofti.._

"' 4o koaUq~ IJ!ko pnyj-

a.jeM~to,cokoalk:jal

Ul,
"p~lleatjestzawsze
.
.te
·· Zalmewddszyb4okL•• l !e podplsal ~ę za«Hłałe t:

Wedlu& wstępaydl dUydl u 1993 r., Polsb wykoula porommienie

"""" *· Stani'słiwoWJ StroJnowslliema

lMU1

PoU~ycmoJ

JIZU Ledlla Walęsę .,.-.~!ił Marta
~• • ,.prqJtleat ale

-

stud-by, 1111CHbtioae w lłsłepsdr:ie 1992 r. •
SUIIlWalalo"fJL

H,..eaJH poUiękewułl u lea:nie i trosllliWIJ epidę
•• ••łłlt.idl ellwił łfcłl
DUUj U.odwtej .._J, Italtd i "..,..a

_..

---s..r B- .-.p

............. Aooboj Zalmewdd

Polska wykonała
porozumienie z MFV/

Wl99lr. KlubParystizredutował

51•tep ~ ,.-zdywuy-33 lata

Koalicja

. przetrwa
na razie

t: ZQN,

(PAP)

Zgubny pionek od "Chińczyka"
7 bm. wWieltiejWodzie(woj. rielonoFntie) podczas py w .Cbiilcz.yb•, cWesi~olet.l:lia driewczynta poi·
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Serbowie wycofują artylerię

Watykan

NATO ostrzega
A.a:lbaslldorzy )' ,.Dstw NATO, doszli waor.J wieezortm do porozumltłlll w sprawie eweał11ałnydl atak6w pcnrietrmycllna serbstie pezycje
wok6ł S.....,... Spotbak odbyto się w bnakselstiej kwiterze paktu.

Ambasadorzy państw czlonkowskic:h osiągnę:li porozumien ie
w kwestii udzielenia Serbom
"ostrzetenia", te jeteli w ciągu l O
dni nie pójdą na ustę:pstwa i nie
wycofająartylerii ze wzgórzwokół
Sarajewa,NATO,natądanieONZ,

dokona ataków powietrznych na
ic:h pozycje.
Agencje podkreślliją. te wszelka dec~e podję:te były jednogło
przez 16 paflstw czlon.t.owskich NATO. Określenie ultimatum nie zostało utyte, gdyt wylania to problemy prawne. Ambasadorzy wyznaczyli Serbom termin
dziesię:ci u dni na wycofanie cię:t
kiejbron inaodłegłość lO kilometrów od Sarajewa.
śnie

Wedlug NATO artyleria powinna być oddana pod kontrolę:
mi ę:dzynarodową.

Pnedstawiciele Kanady i
Grec:ji oświadczyli te nie popierają uty~ia lotnictwa dla likwidacji
oblę:teniaSarajewapnezSerbów.

Kanada i Grecja wyraziły ..głę:bo
kie zastrzetenia" wobec takiego
zamiaru podczas posiedzenia Rady Ambasadorów.
Wczoraj annia bośniackich
Serbów zgodzłła się: wycofać natychmiast swoją artylerię rozmieszczoną wokół Sarajewa w ramach porozumienia o wstrzymaniu ognia z silami rządu bośniac
kiego.
Tymczasem sily Serbów bośni
ackich uniemotliwią wycofanie

Deng na trybunie
Po rupiennzy od mara ab. roku dli6skl patriardaa Den1 XiaoPln&: poja-wił się pablk:młe wpoa.le. dzlalekw Szu.p.Ja.89-lełDiDena
aczabaiczyl w ceremollłi z olwJI
ro~o się w pbjtek
,.lwlęla..-y", ..,.U
bięł;Jcowqo Nowea:o Rob.

w

&)6wnym wydaniu chińskicao
dziennika tclcwtzr.incao pokazano,
jak DcD.J przyjmuje noworoczne ty.
czenil od przedstawicieli władz Szan-

aM,ju. w porównaniu ze

zdj~ami

sprzed roku, Dc111 bardzo sir; posta·

rzalizniedołr:żniał.Poru!Z.ąjllceaosię

z trudem patriarchę podtrzymywały
z obu stron pod ramionajqo córkiDen a Nan i Dcna Rong. Jedna z)lich
trzyczata Dcnaowi do ucha co m6wi4
doń inni, lecz na twarzy patriarthynie
widać byłotadncj rcatcji.Relaqa tcl~
wizyjna nie zawierała napania wypowiedzi Dcnga. Jednak według chińs
ticjqcncjiprasowejXinhua,patriarcha złotył przywódcom O!in, micsztaócom Szanahąiu i calemu chiński~
mu społeczeństwu noworoa:nc ty•
czeniaiwyraz;ił nadzieję: ".na jeszcze
wi~tsze zwyeir:stwa w 1994 roku•.

Nominacje do "~scarów"
,.Lista Schindlera• Stevena
Spielberga otrzymała w środę:
12 nominacji do nagród ,.Oscara",
w tym dla ~lepszego filmu i najlepszego retysera.
.,Fortepian" Nowozelandki Jane Campion i ,.Okruchy dnia"
(,.Remains of the Dayj Jamesa
lvory zdobyły po 8 nominacji.
Wśró·d nominowanych do nagro-

~c::;ł'~~~i~~~)z:'~~::

ojca" (,.In the Name of tbe Falber") Jima Sberidana.
Do,.Oscara" dlanlijlepszego retysera kandydują poza Spielbergiem: Caropion i Ivory, Jim Sberidan za ,.In t be Name of tbe Falber" i Robert Altman za film
,.Sbort Cuts".
(PAP)

tolnienyONZ z terytorium Serbskiej- Republiki w Bośni. gdyt
,.NATO grozi jej bombardowaniem•. Generał Milan Gvero, zas..
tę:pcadow6dcy naczelnego sil Serbów bośniackich oznąimil, te
obecnie ,.sprawdza", czy personel
wysokiego komisarza ONZ ds.
ucbodtcow otrzymał rozkaz wycofania si~ z terenów ewentu81ny.;:h bombardowań ijeśli okate się:
to prawdą, ,.uniemotliwimy im
opuszczenie nasze~ terytorium".
Serbowie twierdz4, te muzuł
manie ot~mują broń i amunicję:
ukrytą w ładunkach tywnośei i lekarstw,dlategotetiołnieneserbs

cy zatrzymywali konwoje humanitarne, by zbadać przewatone towary.
(PAP)

s&cc-lidecb'" .... (Mbd.
Zaalarmowana pnez uozpaczonych rodzicówpołicja~•poszu·
zostlłyuwicń-

aonc sutCC5Cm.

Złodzieje samocho-

du z pa.sltcrami próbowali

(PAP)

kiWIIIil, któreszybko

Śmierć
na pustyni
~.Jodzl dlllopq,_7-I !Hela.l

bnda. ZIIW'łl z pnpieaia u past)'Jliw Autnlil :rac:llcHbdej, • idl oj-

."_...,..,_. .........
ca male:zioDo w stule skn,l nq:o

...... k~Mymjedoall. w poaokiwaDia WCHI.y Mesdi od ~ ..

H l - lO km.
Tempen t.n slępb 45 st. Cel-

lliuu.

~ toliłJI 'WfSłam:1

toar
l_
,__
kUb,
. .,."ponuzaila
się bez_os-

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

(PAP)

umknąć

pokiJOwi,jcdnak ticdy uttnę:li w tortu, pom!Cili SWII zdobycz. Zatrzyma·
no ich w pobliskim barze. Państwo Sljedodzystali dziecko i babcię: w dobrej
formie, aczkolwiek ta ostatnia była
nieco zszokowana.

za nalotami
Arqbisbf belpMzki, Fruee
Pefto, z:tprzecz;JI w łnHię btfonnac;ił Włl,.WMJbD",lipQidJu
Paweł D opowiada się D bombar-

dowaniem pozycji serbskich w bylej
Boni l Henqowlllie.
-w oświadczeniu przekazanym
agencji informacyjnej Serbów
bośniackich SRNA, abp. Perko
powiedział, te Radio "Watykan'"
nie przekazuje poglądów Stolicy
Apostolskiej, lecz dziennikarzy
zatrudnionych w tej radiostacji.
,.To są tylko dziennikarskie fał·
szerstwa" - podkreślił.
,.Na początku stycznia papież
był zmuszony osobiście zdecydowanie zdementow!E insynuacje
w prasie, i1 opowiada się za interwencją zbrojną prze<:iwlr.o Ser·
bom" - przypomniał arcybiskup
Perko.

(PAP)

Opłaty za przejazd
ciężarówką
04

.~cco

na

WJRftb:o.e

~.,...,.-~dcilriwtll
~ JnG Nłntcy, BeiPę.

HobMię,~ l l>uM;.Projekł
ldtnyJnyjljlrąialeaiedd,ast

........

ae,.....tsie_byf,..,_..w
Od l stycznial99S rotu spedytor

polsti,czesticzyaustriactimusiopła
cić wjazd swojej cir:taJówti do ttbrcaotołwictzpię:ciuwymic nion}'clttra
j6w. Oplata dla cię:tuówki l-osio-

wej wyniesie 1.500 marek rocznie,

ISO mics.ir:cznie lub 40 łyJOdniowo.
b wozy o czterech lub wię-cej osiich
tneba.~czapllcić2.SOOmaret

rocznic ll.bo 200 micsir:c=znie, 66 ty-

Opiatydotyczyć ~równietspe

dytorów

nłemiectich.

011 poprawy

ich tonłu rcncyj nołci rqd jut w tym
roku obnitył im podltct droaowy.

E,łul

(WidteOia FnaQI) u bry,.

szdt~więdealaD!uMddł:J·
leeek w •~

wyjłciu

z supcrmartctu Zltn)'mal'IO
dw6jkr; Polakówze 160 opakowaniami
tyletckutrytymiwtunce~y.

Porwito tandanni znaletli 515 opatowaD o wartołci 16.900 frantów

Kobictazindyj.stiqostanu Tamilnadu wniosła star19 do miejscowej
polk:jinamr:ta, ttóry,jatołwildczy
la, pobiera od niej krew, by nastr;pnie
pił )11 zmiesz&D4 z alkoholem.
Kobieta -jat informu,ic indyjska
aaenQam -zatosiła sir; w poniedziałek do komisariatu w mieście Vannarapettai, ostam,iąc mę:ta o to, że

udfkóskl wtbduz"

posm~ laleolów mazye221Jeb
w tełu otywienia swyd niedrlelDydl mszy, w dob~ wiene poralb:H

łwlatowej słaWJ &:ltanyłcie Erkewi

Oaptonowl, by._ aleco

połwk:zył,

zułm WJS&QI aa scen.łe kołdola

pu'afialDetO.

Nieświadom tego, te na terenie
podlegającej mu wioski w hrab-

stwie Surrey (na poludnie od Londynu) mieszka tak wielka sława.
57-letni wielebny Dennis Acckroyd postanowił odwiedzić swe
owieczki i namówić je, by czynniej
uczestniczyły w tyciu parafii.

W ten sposób wikary trafił do
dutego domu, gdzie otwonył mu
.bardzo sympatyczny człowiek,
który przedstawił si~ jako Eric".
,.Podcus naszej rozmowy zauwatylem stojąCli w kącie gitarę:, wię:c
zaproponowałem mu, te by wpadł
zagnt podczas naszych mszy. Oodałem.tezostawiammudwamie
siące,teby poćwiczył, zanim wystvJi publicznie" - wy:r.nał wieleb-

ny Acckroyd, opowia~ o swej
gafie dziennikowi ,.Daily sw-.
Z popełnionej nieuęcznośc:i
wikary zdał sobie sprawę: dopiero

Rokowania
Izrael- ONPw Kairze
Kair. Wnocy z wtorku na środę,
odbyto się: w Kairze spotkanie dcl~
pcji lzraela i Orp.nizaQi Wyzwol~
nia Palestyny. Na czeleobu dclepcji
sto;.: ze strony OWP -lider tej orpniuqi,Jasir Arafat i ze strony lz.
raela - minister spraw zqranicznych teJO k~u. Szimon Peres.
Spotkanie, które odbyło sir; w~
zydcncji cJipsticao prezydenta
Hosni .Mubaraka. miało na celu
przczwycir;tcnic impasu w rozmowach n1 temat warunków wejłcia w
tyciepalcstyństiejautonomiiwstre

fic Gazy i w Jerychu. Komunikat po
spotkaniu aJosi, te w rozmowach
osi.uflię:topostr;p.

Usty do Jelcyna
Moskwa. Borys Jelcyn dosb,ic
codziennie ponad tysi~ listów,
a w ubiqlym roku

otfZ)'II'IIł

380 tysię:cy -

administracja

itita.kllllli4JOrsz.tpoZ}'(ję:wobeckon

kurentów.

Minister transportu, MatthiasWissman n spodziewa się: rocznych wpły
wów z tytułu opiat rz;du 700 mln maret.Pienl4dzezostanljwcałaiciprzez

naczone na tonsenm:j9 i rozbudowę
siecttn.nsportu.
(PAI')

(2.800 dolarów), schowanych w samochodzie ich wspólnika.
KilU dni p6tniej w identycznych
otolicznokiacb zatrzym~Do trojtr;
innych Polatów, którzy lbadli tyletki
o wutołei u
frantów (200 dolirów). Rcsztr: tyletek ukryli w Simochodzie. Prokurator, podejrzcWW.
że ma do Czynicnil z ze złodziejsq
qą, domagał sir; .,stanowczej sa.nt:cji•.
(PAP)

n

Mążwampir
stnybwq systematycznie pobiera z
jej ramienil krew i wlewa do swoich
napitków. Dodlł1, te rr!4ijcstllkohoJikiem i tnlltrct!Uek od chwili. kiedy
zostali małteflstwem trzy lita temu.
(PAI')

Eric Oapton i wikary
Pewien

M.skwL Prezydent R~i Borys
Jelcyn jest przeziębiony i pr.c:ujc
raacj w swej podmiejskiej reeydencji nit w biurach na Kremlu - powiedział w środr; rzecznit prezydenta, Anatolij Krasitow. Prezydent nabllwil sit pn:ezię:bienil
prawdopodobnie w czule ubieało
t)'lodniowej wizyty w Gru7ji.
AP pisze. te tłopoty zdrowotne
Jelcyna byty zawsz.c przedmiotem
spekulacji. Współpncownicy Jelcyna twierdz-. te ot61nie cieszy się: on
dobrym zdrowiem.

skich. OrpnizaQe~ spedytorówniemieckich mimo to trytykuj4.

Polacy skazani za żyletki
Plędu Polak6w~zostll••

Przeziębiony

prezydent Rosji

w innydt u.;ach zachodnioeuropej-

W RFN był on dotychczas W)'1szy nit

aodoiowo, 12 dziennie.

~d w Epinal orzetal w dwóch rótnycb. choć w sumie identycznych

·Ukradli samochód
z dzieckiem i babcią

niejest

Od nowego roku w Niemczech

przypadkach. W piennzym: przy

QwilępłiZ)'J~ ecfJsldem:llłt.W..w~PJSfOib'Ułło.te
~ldł.,.uw..rw,.WU. Eololfta, cołl• ceDłnla ...... u....
dJU,w~,.....Wtn:rJI&e
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wtedy,gdyów ,.sympatyczny czło
wiek• przyznal mu się:, te jest za.
wodowym muzykiem i cŻ~tojeź
dzi na nagrania do Stanów qednoczonycb.
Eric Clapton.. zresztą ..z uśmie
chem•, dobrodusznie zgodzłł się:
wystvlić niedługo potem w miejscowym kościółku, akompaniując
do kilku kolę:d. Wikary nie zapowiadał wcześniej tego wystę:pu, by
nie śc~ .do kościola zbyt
wielu fmów" mane&o artysty.
(PAP)

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

podała

ich

prezydencka..
Mieszkańcy Rosji oceniali w
nichjctcynowsq politykę:, trytytodzialalnołć orpnów kipnil

wali

imilicji.prosiliopo~wtrudnych
powiedział pzecic
lisPrezydenckiego, Michaił Mironow, listy do Jelcyna
opraoowuje sir; z pomoq 70 tom-

sytuacjach. Jlk

,.Prezydent~ naczelnikoddziału

tów

Urzę:du

putcrów,awcelusprawdz.eniani~

których fa.ttów,spc<tialnc ckipywytatte w teren. Spn1wdza sir;
t et, ay skarai i uwq:i korespondentów prezydenta 111 w por9 uwqlr:dnianc.

jetdb,j~

Biżuteria

w skradzionym aucie
StnlsiHq. w Strasburau zło
dzieje, kradnąc samochód przedstawicieli finny jubilerskiej, cał
kiem nidwiadomie zapmę:li łup
w wysotoki 2.S mln frantów
(420 tys. dolarów} w dtOJich zcpr-

tacbibituterii.
Przedstawiciel handlowynic wymienionej :r. nazwy firmy jubilerskiej wstawił w waliuczbcb 80 q
towaru, m.in. 450 zqartów i duilj
ile$! wyrobów jubilmkich.. ~
dziejedopiero po dokładnym przyjrzeniu się: łupowi zorientowali si9,
conaprawdr;utradli.

Piesza kierownicą
Roctera.. Pics uruchomił samochód
pana i wjechał do
basenu portowcao - doni6Jł amstcrdamstidzicnnit.DcTclqraf".
Jat relacjonuje pzcta we wtorkowym wydaniu. wtałQciel nic wyłltCZ)'t silnita i wyszedł na chwilę:
z samochodu po jaqł rzecz w baptnitu. Podczu adJ jej mabł,
pies Vienna uruchomił automa-

sweso

t)'Clrl4skrzynię bieJ6w.Samocb6d.

upartowany na nabrzetu ro«etdamstiqo ponu, ruszył do przodu

i stoc:zylsię~ do wody.
Pies
chwili.,
dnwl.

uratował się:
~

w ostatniej
pn.ez onrute
(PAI')

'----------'
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Na wsparcie polskiego bllansu płatniczego

Zyrinowski
przedstawia
program

Premier negocjuje
500 mln dolarów pożyczki
Połsb bulynugje dotydrlczaso"\ politykę battileto-., i spełnia WU1lllki
~wea:o FUDIIusm Walucoweao, ale polneb.qewsprda w,.sCid krNJt'w MFW, Bllllku Swbtowtto oraz U..U Europe:jskitj - powieabb Mła~Jsk~e• d:dtnulkowi.,L "Echo" preUS NBP Haua Groakltwk:z-Wałlzwwywłacb:ie opabllkowu)'bl wewtortk. Wedłq b.Jej ,.premier
P.wlak •ea:ec:jlłje z UE pot)'akę około SOO lllłn 4olu6w na wspude łiU..
sa p~Mak:zeco".

W czasie wizytypremiera w Komisji Europejskiej w ubiegły
czwartek uwag~ dziennikarzy
zwróciły nast~pujące jego słowa,
wypowiedziane na spotkaniu
z
przewodniczącym
komisji
Jacquesem Delorsem: .Dla ulte·
nia sytuacji w bilansie płatniczym
zamierzamy odwołać si~ do tych
poslanowień Układu Europejskiego
(stowarzyszeniowego),
które o takiej motliwości mówią".
Dziennikarze zinterpretowali
to jako zapowiedź starań o potyczk~. W czasie konferencji prasowej premier o tym nie wspomi·
na!, zapewne pomny nie naj:

lepszych doświadczeń Hanny
Suchockiej. Jej prośba o potycz.k:~
,.Dwunastki" w czasie wizyty
w Brukseli półtora roku temu nie
przyniosła rezultatu, utkwiwszy
gdzieś mi~dzy Komisją Europej·
ską, Komitetem Monetamym
a Radą (ministrów) ,.Dwunastki".
Prezes NBP powiedziała tet
• L· Echo", dziennikowi francuskoj~zycznych kół gospodarczych
w Belgii, te zmiana wi~kszości
partamentamej w Polsce ,.nie
przyniosła jak dotąd fundamen·
taJnych zmian w strategii budte·
towej mimo obietnic udzielonych
w cz.asie kampanii wyborczej. Nie

było macząceao wzrostu wydat·
ków socjalnych- konstatuje Hanna Gronkiewicz-Waltz - w Wdym razie nie wi~ks:zych nit to, co
zaplanował poprzedninąd. Z cze·
go wniosek, te elektorat b~dzie
rozczarowany".
Pani prezes podkreśla, te defi·
cyt budtetowy był w ubiegłym roku mniejszy nit pnewidywano,

zbrakuśrodkównasfinansowanie
większego. Mimo deficytu w ban·
dłu zagranicznym, rezerwy dewi·
zowe wzrosły z 200 mln USD do
4 mld USD na koniec 1993 roku
dzi~ki napłYwowi zagranicznych
kapitałów. Hanna Gronkiewicz-Waltz opisuje tet wysiłki NBP,
aby uzdro~ system bankowy,
i wspomina., te rząd bę;dzie próbowal wynegocjować z UE pnezna·
czenie części środków z programu
PHARE na wsparcie tych wysil·
ków.

(PAP)

Cudzoziemscy absolwenci
polskich uczelni
nek ONZ

zobowi~a się

pneszłości przeznaczać

w
O, l proc.

budżetu na pomoc dla
krajówrozwijającychsi~, w formie

rocznego

Najwi~cej z zagranicznYch ab-

solwentów, bo ok. 80 proc., studiowało na uczelniach technicznych, medycznych i uniwersytetach. Ok. 1 proc. ukończyło szkoły
ekonomiczne, a reszta zdobywała
wiedz~ w akaiJemiach rolniczych,
artyStycznych, czy wychowania fi.
zyczneao.
Prof. Chilczuk przypomniał, te
duta grupa tych absolwentów pra·
cuje w aparacie państwowym wie·
lu krajówświata i organizacji mię:·
dzynarodowych. Np.
nauk~
w Polsce zdobywał prezydent Mali, ministrowie i dyplomaci z Zambii, czy Namibii, akredytowani
w Polsce ambasadorowie takich
państw, jak Chiny, Kenia, Maroko, Wietnam. Są Vo'Śród nich takt:e
wybitni naukowcy o międzynaro
dowej renomie.
Rocznie rozpoczyna nauk~
wPolsceok.IOOOosób, w tymcoraz wifksza jest grupa UcztiCYCh
się: na zasadach odpłatności dewi-

zowej - stwierdził prof. Chilczu.k.
Na niektórych uczelniach, jak np.
Politechnicc Warszawskiej, wy.
kłady dla ,.dewizowych" studentów prowadzone są w ,Kzyku angiełs.kim.

Wiatach 1992/93 v.iródstudiucudzoziemców nastąpił
wzrost osób polskiego pochodzenia, których jest obecnie ok. 900.
Natomiast z państw b. ZSRR przyjechało po naukę: ok. 2.2 tys. Pola·
ków. Średnio w 1992 r. wydatki
budżetu związane z kształceniem
cudzoziemcówwyniosly213 mld zł,
przy czym sama dydaktyka
kosztowała 161 mld zł. Według
prof. Chilczuka., trudno jest ocenić wydatki na tencel w 1993 r., ze
wzgl~du na proltłemy związane
z opótnionym ustałeniem budtetu państwa i hannonogramem roku akademickiego.
Obecnie w kraju studiuje ok.
I,S tys. studentów z Azji i przeszło
tysiąc z. Afryki. Pol.ska jako człojących

Wykańczarkę
overloczką

z

jomość

Oxford-English i dysponuj
wymiarami 96-65-96, a pracodaw·
cy przcścigE si~ bfdą w propozycjach pracy.
Szukając zatludnicnia pomińmy
ogtoszeniaubzującesi~wj~kach

Młoda,

entllljastycma ankieter·

k.o., chcesz. zarobić 300 - 400 dol. ty·

codniowo; ciekawa recepcjonistko,
chcesz nawi4z,ać konwersacj~ z
rolodym Amery.kan.inem - miej
maksimum 30 lat, co ~mniej tyloletnie datwildcz.enie, posiad~,; zna.

- · (oąsto z bl,danU), &dyt
i rodzime Oljetooe q ,.sales-ma.nagerami", ,..sales-reprezentantami",
,.consultantami", zamiast zwykłymi
"ekspedient~ ąlbo akwizytora
przyjm~·. _Aktualne c.v.• to nic innego, jak poczciwy tyciorys, a ,.manap:r assistant•, to pewnie kt~ do
odbierania telefoOOw, pozbywania
si~ natr~h petentów i goniec.
slowem .,przynid, wynid, pozamiataj" w jednej osobie.

kształcenia ich .kadr pracowni·
czych. Jednak zdaniem prof. Chil·
czuka., pomimo ponoszenia przez
budtet tak dutych obci4ten finansowych, instytucje polskie od·
powiedzialne za edukcj~ cudzoziemców nie były zainteresowane
utrzymywaniem z nim.ija.kichkol·
wieUontakt6w. Do dzi§ niepowstały nawet stosowne dokumenty
prawne regulujące chociatby
ogólne zasady takiej współpracy.
Np. w Niemcz.ech od 1960 r.
podtrzymywanie kontaktów z absolwentami sz.k6ł niemieckich
uwata si~ za element składowy
niemieckiej polityki zagranicznej
-wyjaśnił prof. Chilczuk. Dlatego
dla naprawy tego historycznego
bł~u w 1992 r. powołano Stowarzyszenie Cudzoziemców - Absolwentów Pols.k.ich Szkół Wytszych, które ma inspirować współ·
p~
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gospodarczt~,

kulturalną

i turystyczną mi~dzy Polsą i krajami pochodzenia uczących si~
u nas zagranicznych absolwen·
(PAP)
tów.

.Możliwością
perspektyw",
awansem d1a chcących objąt .,docelowo samodzielne stanowisko"
kuszą propozycje d1a ,.zaanptowanych, otwartych, łatwo nawiązują
cych kontakty mi~ludz.kie".
Motnapo prostu wpaść w kom~
leksy, lepiej wybrać nieskomplikowane: ,.do szycia w Zielonce", .do
.pracy przy toaletach" czy .,profes·
jonalne spfZ4tanie" nie obwarowane tadnymi wymogami.

Szanse ma,ią ,.bezal.kobotowi
emeryci na par~, c~ "do
jazdy dostawczym" albo .z bronią
kułową"~pozosta,ieaiterna

tywa "rencistom lub innym". Na ofert~ ,.dam btdemu"lll,jlepiej
<hą!<ęą.

ma-

Brawa dla autorów ogłoszenia
.,praca u nas to nie diabeł"... za
szaeroóć.

HANNA SCHW.UZ (PAP)

et••

,.7.ebr*m b~
w ....większym ........ łwbla, w klóNo~

lleiDOkntyezu
o~ Wfborcz:a. Tym samym,

l')'lll

Jeste• przew~ -.Jwięk
ae.l )IU'dl łńta. PnademY lftSZłiJ

ud tym, łly zwięksl:rć llUl staD
by wypK aa,jbW:sze
wybory prezydendk. Mol 10ryle
uJmują się przede W'SlJS(k.lm cbroniCDiem mnie pDJed entuJu;mem
molclt zwoloników, ldórych mam
w calej Rosji" - ołwbdczyl pnyridca rosyjskiej Partii Uberalno-DemokratyCJ.Dej Władimir Żyri
uowsld w "'fYWW•dzie ·dl• parysklea:o
tnodnl.kr. "Parls Matcb".
Lider rosyjskich .,liberalów"
przedstawia tam kolejną wersję
wcilli zmieniającego si~ progra·
mu politycznego. .,Polska, Fihlan·
dia, Alaska to sprawy zakończone,

posladuła,

niemacoonichmówić.Niezostal

jednakjeszcze pnesądzony los re·
publik nadbałtyckich. Estonia
z Tallinem mo:ł.e stać si~ księst
wem, czymś w rodzaju Monako,
nakierowanego na współpracę
zo.krę:giempetersburskim. Wyspy
Kurylskie to terytorium rosyjskie.
Mo:ł.emy jednakdyskutować z Japończykami na temat przebiegu
naszej południowej granicy, jeśli
coś nam za to dadzą" - kontynuował 1:yrinowski.
WładimirWolfowiczuwata, te
Rosjanie mają wielką miSj~ dziejową do spełnienia. Jest nią spacyfi·
kowanieświata muzułmańskiego,

"wszystkich tych Turków, Afgań
czyków, Irańczyków, którzy albo
jut z sobą wałczą, albo uczynią to
w przyszłości". Rosja gotowajest
oczywlściezaaprobatąopiniimi~

dzynarodowej zaprowadz;ć spokój i ponądek na swojej południo
wej granicy, właśnie w krajach
muzułmańskich, które slanowią
nąjpowałniejsze zagrotenie dla
pokoju światowego. Żyrinowski
jest pewny, te świał':Z radością za·
aprobuje taką misj~ dziejową Rosjan. W ten sposób- takjak obie·
cuje to w swej ksiątcc ,.Ostatni
skok na południe" - tołnier.ze ro-

syjscy bę;dą mogli obm)'Ć z kunu
swoje buty w ciepłych wodach
Oceanu Indyjskiego.
tyrinowski denerwuje s~ kiedy pnyrównują go do Hitlera.
.,Nie jestem ani faszystą, ani komunis(4". Zapnecza tet, jakoby
z upodobaniem spotykał si~ tylko
z politykami skrajnej faszyzującej
prawicy. Kiedy był we Francji,
rozmawiał wprawdzie jeden raz
z Liderem Frontu Narodowego
Jeanem Marie Le Penem, ale od
tej pory nie dostal od niego tadnego listu ani przesylki. Podobnie
tet - twierdzi - zupełnym przy·
padkiem było spotkanie w gór·
ski m schronisku w Austrii z Edwi·
nem Neuwirthem i Gerhardem
Freyem, którzy teraz są działacza
mi skrajnej niemieckiej prawicy,
a w czasie wojny naleteli do SS.
"Po prostu mieszkali obok i pny·
szli uścisnąć mi dłoń".
1:yrinowski mówi z dumą, te
nigdy nie należał do KPZR, ani
nie byl jej aparatczykiem. Denerwują go twierdzenia mera Petersburga Sobczaka., te nałetal do
KGB i mial nawet stopieli .kapita·
na. ,.Sobczak nie odwatyl si~
n igdy powiedzieć mi tego w oczy,
a zresztą nie ma na to tadnych dowodów, chociat archiwa KGB są
otwarte".
"Nie wszystko w komunizmie
było złe" - mówi 1:yrinowski.
,.Jestem pneciwny rozwiązywa
niu kołchozów". ,.Kocham armi~
i nowe KGB. Jestem za silną poli·
cją i za silną władzą państwową".
Władimir Wolfowicz potwierdza, te Rosja posiada nowoczesną
broil, która gwarantuje jej, te nie
musi obawiać się: nikogo. Ma
zresztą trzy rodaje tej broni. Jed·
nym jest bron .,eliptonowa", dru·
gim .,broń dźwię:kowa" powodują
ca, te .,w trzy sekundy wojna jest
wygrana", a tnecia broń jest tak
tajemnicza, te 1:yrinowski nie
przypomina sobie, na czym pole·
ga, chociat wyj~niano mu to
przed kilkoma dniami.
(PAP)

Chińczycy żyją

coraz lepiej
Dzlęld ~cym

w Olinacb od
15 lat reformom 1ospocbn:zym poziomzyda Clai6czyk6wst.leslę poP"wia.
Kiedy w 1978 rotu Deng Xilopin&
iniQoW\\1 reformy, obietłem marzeń
przeci~lnes:oO.ińczytabytrower,

ze..

pret i maszyna do szycia. Od poł~wy
lat 80. przeci~tny O.ińczyk myślałJuż
o teJewizorze, lodówce i pralce. Nl,jnowsze badania statystyczne, których
wyniki opublikowało 8 bm. chińskie
Ministerstwo Handlu Wcwn~e10
dowod.z:\, te i ten etap wi~
Chiiu::zytówmajużzuo~NaJOOmie
szbilcó•chiiuticbmiutprzypadadzi:ś

bowiem n kolorowych tel~r6w,
SS pralek i SS lodó'llfet.. W latach 19801993 wydatki u tqo rodzl,ju towary

kon!llmpcyjncrosłyroc.:znidrednioo

S,4 proc., podczasgdywiatach J9S61980o średnio 2,2 proc. Obecnie, am·
bicją przeci~tneao Chińczykajest posiadanie telefonu, klimatyzatora. pia·
nina, komputera i nowocześnie u~
dzonego mieszkania. Wydatki na te
cele wzrosły w ub. roku o 35 proc. w
porównaniu z rokiem 1992.
O.ińczycycoraz lepiej si~ odtywia~· Wspomiany sonda:t wykazał, te w
porównaniu z rokiem 1978 mieszkań·
cy chińskich miast spotywają obcenie
o60,4 proc.wi~j mi~o17,lproc.
wi~ryb,ato 160proc.wi~PJ.

Sredni roczny koszt utrzymanil sta·
tystycmeco mies:zUńca chińskiq:o
miasta w roku 1993 ocu.conno u
1700ju.nów(213dolar6w). (PAP)

Prezerwatywy od Yves Saint Laurenta
Dom mody Yves Saint IAurenta
poinformował,tewDzieójw. Walen·
te10 rozprowadzi w Parytu 200 tys.
prezerntyw,reklamu.Mcnrąkolctcj;

mody mę:stiej, a ZMUem ~
bezpieczny seb. YSL pneznaayl
dwa miliony frantów na rozesłanie
przezpoczt~fBOCUSt4cSomłodych lu·
dl.ipUiet6wzawie~

prezerwa·

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

tywy i reklamy nowej kolekcji mody
m~iej.YSLbędz.iete!rozdaWIĆ

ret·

lamy i prezerwatywy w uniwersytOtach i w sklepach muzycmych OfU
przeprowadzi p~ spncdat
piHatu YSL, z tt6fC!i dochody przu·
011CZJ si~ na dziaWnWt dw6ch orpnlzacjids.wUkizAIDS.
(PAP)
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Po towar za morza?

Rozmowa z H. S. Schoemanem, pierwszym sekretarzem ambasady

Republiki _Poludniowej Afryki w Polsce.
"SL" - Co pana sprowatba do
lladomb?
- W ambasadzie odpowiadam
za sprawy ekonomiczne. Spoty·
kam się: z ludźmi interesu, odwiedzam izby handlowe i przedsi~
biorstwa. Badam mo:tliwości pod·
j~cia współpracy gospodarczej. Interesuje mnie zwłaszcza możli·
wość importu do Polski poludniowoafrykańskich produktów. Jeśli
widz~ otazj~ do zrobienia wspólnych interesów, informuj~ o tym
nasze Ministerstwo Przemysłu
i Handlu, które z kolei przekazuje
dalej infonnacje odpowiednim
przedsi~biorstwom w RPA. One
bezpośrednio kontaktują si~ z polskimi finnami.
"SL" - Jakie przedsiębiorstwa
interesu.I4PDa w naszym regionie?
-Wszystkie, które mogą cokolwiek zairopartować z RPA. Odwiedziłem m.in. Radomską Wy·
twórni~ Telefonów, która sprawa·
dza z Poludniowej Afryki podzespoły elektroniczne do produkcji
-

telefonów.Pozatyminteresuj~si~
przemysłem skórzanym. Polskie
skóry nie są wystarczjąco dobrej
jakości, by produkować z nich np.
r~ltawiczki. Lepsze byłyby nasze,

owcze. Poza tym RPA eksportuje
wiele innych skór, na przykład
z krokodyli czy nawet sloni.
"SL"- Wą61pnc:acospodarcz:a
między

obydnma knt,laml nie mr.

wielfdchlradytji.N
-Republika Południowej Afryki podpisała z Polską umow~
handlową dopiero w 1991 r. Pod·
stawowym punktem tego porozumienia było wycofanie się: Polski
z sankcji na import towarów
zRPA .Z koleiPołudniowaAfryka
zwolniła polskie towary z dodatopłat celnych. Od 1992 r.

kowych

mię:dzy tymi krajami panują normalne stosunki dyplomatyczne,
otwarto ambasady w Warszawie
i Pretorii. Do tej pory podpisano
m.in. umowy o transporcie lotniczym i unikaniu podwójnego opodatkowania. Współpraca gospodarczasi~rozwija.

.,SL" - Co Polacy kupuj4
wRPA?
- Do Polski eksportujemy su·
rowce naturalne - mangan i magnez. a także wełnę:, skóry owcze,
owoce cytrusowe, soki, produkty
rolniczeisprz~t wojskowy- cz~ci
do helikopterów.

..SL" - A co Polsb eksportuje
doRPA?
- Przede wszystkim statki, maszyny i samoloty dla rolnictwa
oraz m.in. traktory i szyby samochodowe.
,.SL" - Czy lak da:f.a CHIIqlołt
nie piUSl.bllha w wymianie: haudl owej?
-Transport towarów jest pewnym problemem, ale trzeba szukać produktów,przyktórychtosi~
opłaca.

Przy sprowadzeniujednego kontenera skór owczych opłata
transportowa nie bę:dzie takim
problemem jak przy kontenerze
mebli
..SL"- W RPA mieszka wielu
Polaków. Jakajest kh sytaatja po

sprawie z Januszem Walasłem?
- Uważam, że 99 procent ludzi
jut o tym zapomniało. Wszystko
wróciło do normy. Dwa miesiące
po zajściu z Wałusiem w RPA była
delegacja Krajowej Izby Gospodarczej z Warszawy, potem dele·
gacja biznesu z Katowic. Nikt nie
zwracał uwagi na ten incydent.

"SL"- Dziękuję D

W królestwie
ądipanów i konopi .
Te panie dla1o pamłętat bę- ~ wydeczkę lo Amsterdamu. a zwłasl
czape'"" kawiarnię, Idzie dały się namÓ11it kelnerowi u dasCb do Iterbaty, W drodze powrotileJ. wanłobrze, poczuły się tak,jakby nq:łe •op_.ly
w obłęd. Oastb, które lm lak uprujmie zaproponowalli:elne:r, byly bowiem
.,space cakes" (dutkami "kosmkmyml"), salo nadzianymi haslJIUm.
W Holandii - pisz.c ..L Express" haszyszstał si~ produktem powszechnej konsumpcji. W baradl podaje si~.
oprócz kawy, takie napar z ,.ncdcr·
wict", trawti hodowanej w s::r.klarniac.b.
Z tarty motnawybrać rótnc roduje
haszyszu i sinscmill ~, hasz libański ,
marokański łub z Jamąiti, na wagę: lub
w torebkach po 25 KUldenów Wda.
Motna 10 spotyć na miejscu lub za.
brać do domu. Tcso rodzaju kawiarni
jestwHolandiiokolodwóchtysi~

w samym Amsterdamiejest ich 500.

Dyrektor Piskorz na własne oczy widział nenufary
na stawie tuż za oczyszczalnią ścieków. W powietrzu
nie unosil się zapach zgnilimy i na ławkach
na brzegu moma było przysiąść bez obaw.
Czy podobna oczyszczalnia powstanie w Korzecku
k. Chęcin?

Cudowna wierzba
Biuro UNEPWtłO, wspomagaJlice kr•J• Trzecłego ŚWUita, zaprol w miaJll tanich technolo-

ponowało Polsce wykorzystanie nowych
gii oczyszczania Acteków. Chodziło o

budowrt małych, bo obsługu

iłtCYch wste, oczyuculni korzeniowych. Co prawd• NI Pomorzu
~ jui ł8kowe, •łe zgodnte z zaa&4 te Nljlepieł poznawK
wszystko na własnej skórze, postanowiono 1 połudntowej POłsce
pokazaćzaletytakiego uf'ZAłdzenia. Na Kielecczyinie wybórpadł NI

Korzecko k. Chfcin l Leszczyny.

Korzeń

filtr

Ten sposób neutralizowania
ścieków znany był jut przed wojną.

Nieczystości

przesączano

przez żwir, piach i korzenie. Kiedy
u naszachwycano się: techniką, na
Zachodzie udoskonalano rośliny,
których system korzeniowy byłby
najlepszym filtrem. T ak właśnie
Szwedzi wyhodowali salix viminalis- wierz~ wieżową, istne cudojeśli chodzi o możl iwość zastosowania w oczyszczalniach.
Wierzba rośnie bardzo szybko
zarówno pod powierzchnią- system korzeniowy jest długi na 8
metrów,jak i na ziemi. Po przejś
ciu przez 80-cm warstwę: korzeni,
ścieki są oczyszczon e w 70 proc.
Drewno tej właśnie wierzby jest
świetnym materiałem opałowym:

60-70 m sześciennych zastę:puje
10 ton paliwa. Z wikliny można
wypłatać meble, kosze - mieszkańcy Korzcelta mogliby wię:c
mieć dodatkowe korzyści z fakt u
istnienia takiej oczyszczalni. Póki
co nie mają n ic i po trosze sami so-bie są winni.

Za blisko
Dokumentacjajestjut gotowa.
GdybyWcześniejzałatwiono spra-

wy ziemi, oczyszczalnia

już

by

funkcjonowała. Władze gminy
chciały ulokować obiekt na końcu
wsi, działka należąca do gminy

znajdowała si~ kilkaset metrów
bliżej.

Pertraktacje z właścicielem
ziemi nie przyniosły rezultatu. Za·
żądał on 400 mln (chciał sprzedać
gminie kilka hektarów) i nie ustą
pił. Gmina takiej paskarskiej ceny
zapłacić nie mogla. Potem były
korowody z "Sanepidem", który
nalegał by zachować 100-metrową stref~ ochronną. Niestety, od
gminnej działki do najblibzych
domówjest nie wi~cejjak 50 met·
rów. Przekonywanie dyrektora
Wydziału Ochrony Środowisita
UW, Stanisława Piskorza, że np.
w Anglii podobne oczyszczalnie,
obsługujące domy zamieszkałe
przez 1000 osób są oddalone od
nich o 20-30 metrów, nie miało
wi~kszego znaczenia.

Na kredyt
Po wielu próbach "Sanepid"
wydał warunkową zgod~ na loka·
lizację:, wtedy jedn ak zmieniły si~
przepisy regulujące finansowanie
podobnych przedsi~wzięi:. Poprzednio Fundusz Och rony Śro
dowiska był w gestii UW, dzisiaj
jest niezależny . Dyrektor obie<:y·
wał pieniądze na najkosztowniejszą cz~ oczyszczalni.- budow~

Wplasu:zytniesocjalnejisanitarkty. Konsumpcja konopi utrzymuje
się:namniejwi~tymwnympozio

Przymknięte oczy
Władze

holenderskie przymy~'
oczy na drobny handel konopiami,
pod warunkiem, te towar bę;dzie
sprzedawany tylko w i!Oiiciach do 30
gramów, te nic bę:dzic się sprzedawać
tzw. twardych narkotyków ani rekJamować towaru. Nie wolno tct sprzedawać konopi nieletnimponi1cj 161at
i nic wolno zatłócać pofl4dku publlctne&O.JCSitoniccoz.ub.kuj~pos

T e blisko 2 miliardy potrzebne

ramy'"- p~cwtMcicicłjedncj z
kawiarni, podlodz4cy z Wielkiej Bry·
taniL Wielu handlarzy francuskich,
belgijskich i niemieckich przyjctdta
do Holandii, aby tu~ zaopatrywać aię:
w towar po niższych cenach. Dzi~ki
swym umieję:tnakiom w dziedzi nie
opudnictwa, ten zimny~ podniólł
upraw~ konopi na taki poziom, te
:r.nljduje si~ ona obcenic na szóstym

Gdyby.."""..mJa .W...,..

J""' wododu,bęoble.......,.myi·
let o aentn.lizowulu śdeków.
LIDIA OCHOCKA

mie. Tobytomania (konsumpQa he>
roiny i kokainy) zmniejszyła się w latachiO.,aprzcci~tnywietwstrzykuj,.

cychsobic narkotykiwu65łwtym okrc·
sic z 25 do ])lal. ,.Ponicwa1 ich n icści
pmy, motcmy utrzymywać tontakt z
90 procentami konsumentów twardych
narkotyków - mówi Roel de Wilde.
-Jest to nie~nc,abyskuteczniez.a·
pobiepć, zwłastc:r.a zabteniu wirusem HIV'". W Holandii kontrola medyczna i społecznajest watniejsza od
represjonowaniL Narkoman ni&dy
niejest wykluczony u.społecz.ci:r.stwL
Panujeopinia, te jest to jedynysposób
zapobietcnia skutkom nieleplnqo
handlu narkotykami, a wi~ przestwc:r.ości i szerzeniu sit' AIDS. Wiele dutych miast europejskich,jak Frankfurt
czy Barcelona, wzoruje się: na systemie
obowi~~ZUjącym w Amsterdamie.

kujestprzcdewszysttimobywatcłcm,

ttóremu naleŻ)' pom6c, ale Wdy ma
swobod~wyboru. Dlatcao w!M nic tolerujemy nartotyki łagodne. Najwatniejsujesl naszym zdaniem to, aby ci,
ttórzypałl!haszysz,niemosJinawill

kontaktu z obiegiem heroiny i
kokainy. Nasza działalność polega na
tym, aby oddzielać te dwa rynki".
Tolerancja wobec konopijest tak
daleto posuni~ta, te ~o narusza
się: obowi~l!ą. reguł~ 30 gramów.
,.Mam dobrych kJientów zqranicz·
zywać

nych,którymsp~huzysznatilog

myślet o budowle
podobnyda w lanycli miejscowoś
ciach. Podstliwo~bowiemjej zale~jest tanlośt. Nie pollUba clo niej
P111dU, przepompował, a rezultaty
q wspulale. Pozostl,le: je:su:u
o lym prukonał rad.nydl- Die: tylko
w Clroędna0. bo pn:edd: bida
młejscowośt, ~aszcza ta posiada-

Narkotykowa lwystyka
Królestwo tulipanów przyciUJ. co
roku wielu "turystów" poszukujących
narkotyków i to nie tylko haszyszu.
Dzię:ti Rotterdamowi, który jest największym portem w Europie, Holan·
dia stała słę: wielką odskoczni, dla ban·
dluhcroin' ikob.ifl4. Niektóre państwa
członkowskie
Unii Europejskiej,
zwłaszcza Francja. ostro bytykuj11
Holandl~ za nierespektowanic umów
w sprawie narkotyków. Połemika ta
zaostrzyła się: od momentu otwarcia
granic. "Musimy wspótt)t z innymi
krajami- mówi Wiłlem Mijnsscn- ale
nic zmienimy zasad polityki, ttóra daje dobre rezultaty. Zastanawiam si~,
czy przypadkiem Franc<ia nie osbrta
n,asowszystko co najgorsze pot o, aby

nej polityka holenderska przynosi efe-

tawa,alctrzcbawiedzict,teprawoholcndenkic odrótnia konopie, uwata·
ne za Wlił~nie nicsztodli~. od
,.twardych" narkotyków. "Jesteśmy realistami i pragmatykami- m6wi Roeł
de Wilde, odpowiedzialny za probłe>
rm: nartomanii w ZMZ~~dzic miejskim
Amsterdamu.- Konsument nartoty-

mlD. mob by

kawiarnie słut4 jako parawan dla
sprzcdaty kokainy i heroiny. ,.W ta·
tich prl)'JWikaih- m6wi Wiłlem MijMsen- jesteśmy szczeaólnie surowi,
tdytza wszelki! cen~ chcemytego uni·
tn~F". W ubiegłym roku zamknię:to
około 50 zakładów za handel heroin'
i buno~ sprzcda1 tonopi.

utr}twłasncproblemy'".

kolektora doprowadzającego ście
ki. Gdyby zdążono z formalnoś
ciami, to w ubiegłym roku pienią·
dze by były. Dzisiaj gmina musi
wziąć kredyt z funduszu mając na·
dziej~. że zostanie on umorzony.
Kilka dni temu w Warszawie,
w biurze programu UNEP WHO,
odbyło si~ spotkanie wszyst·
kich zainteresowanych budową
oczyszczalni w Korzecku. Ustalono na nim, te gmina do 10 marca
musi zdecydować czy bierze kle·
dyt.Jeśli nie- dokumentacja i materiały kupione pnez UW (m.in.
folia do wysłania zbiornika} zosta·
ną wykorzystane do budowy
oczyszczalni w innej miejscowości.
Burmistn Wiesław Falarawski
jest dobrej myśli- ma nadziej~, te
rada zaaprobuje wniosek o kredyt.
na budow~ kolektoraci~tko było
by wziąć z budżetu gminy, a tu
przecież jest ogromna szansa na
umorzenie należności. Już nawet
przeprowadzono przetarg i wybrano wykonawcę:.

.5

Ciasteczka suto nadziane haszyszem

rozmowę.

stojących

STRONA

miejscupodWlił~muprawnarodo

wych, tat samo jat pomidory. w ciuu

tilku lat Holudia wytworzyła wt,asn'
odmianę: tonopil ,.nederwict".
System holenderski, oscyl.uj'cy
mi~prohibicj,alcpl~zawie

ra jednak podstawow, sprzeczność:
tolcrujcsi~ spn:edat i drobny handel,
nie toleruje si~ hurtu i produkcji. To
sprawia, te handlu.J4ey, sil' rzeczy na~ kontakty z krajami - producentami haszyszu i nic tylko. N"tcttórc

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

Coffee-shopy
dla amatorów
Nic odst~pując od zasady oddzielania nartotyków rwardyc:h od IJ&O(Inych,
rząd holenderski zamierza obecnie stosować surowsze metody. "Obecnie Wdy mote otworz)t kawiarnif'
typu"corfce-shop"(zhuzys:r.cm),alc
teby otwoi"Z}C: zwykli! kawiarni~ albo
zakład frytJerski trzeba mieć dyplom"
-stwicrdzaRic:hardLanCĆe,rzccznik
~du

miejstieao Amsterdamu.
roku, wlakicielc
musicli wykazać
się: spccjallll! liccncj4, co pozwoli
~dowi miejskiemu pozb)t 1~ nll,ibardziej uciątłlwyc:h barów, ale
stwarza ryzyko oficjał.nCIO uznania
handlu konopiami.
Wnickt6rychprzypad.kach,jd:np.
w Vcnło przy aranicy niemieckiej,
&dzie liczba ,.corrce-snops"wzrosła w
ciuu trót.ticao czuu z trzech do ponad 50, wiele takich zakładów zostało
zaml:ni~ych. Minister spnnriedliwOiici, Emst Hinch Ballin, proponuje
opank::r.cnic sprzcdaty tonopi tylko
obywatcłom holenderskim za okazaniem dowodu totsamOiici, co
wię:tszoić
polityków uwata D
nierealnc. Minister twierdzi jednak,
te "haszysz nie powinien stać się:
artykułem oaółnej konsumpcji".
Wi~ przyszłego

"corree-shopu"~

MALGORZATA WASILEWSKA
(PAI)

SLOWO

STRONA6

l

l

BIZNES
Tabela porównawcza
zysków spółek (netto)

O BIZNESIE

Pięciolecie

NUMER 34

PBK

,,Jestem entuzjastką
bezpiecznego banku"
Rozmowa z BARBARĄ ZAMBRZYCKĄ - pre:resem :l.arzlldu
Powszechnego Banku Kredytowego S.A. w Warszawie

(wl)

Informacje giełdowe
Niemiecki koncern ,.Brau und
Brunen" stał si~ posiadaczem
25 proc. akcji ,.OkOcimia" SA Zawarte zostało ponadto porozumienie intencyjne o współpracy
długoterminowej. Niemcy pomogą m.in. w zdobyciu kredytów
w bankach zagranicznych i udzielą Polakom poparcia w prowadzeniu marketingu i dystrybucji.
Koncern "Brau und Brunen"
jest najwi~kszym producentem
napojów w Niemczech. Prowadzi
dystrybucj~ piwa i napojów bezalkoholowych. Finnajest właścici e
lem 17browarów,6wytwórni wód
mineralnychi zakładu butelkowania coca-coli. Spółka zatrudnia
ok. 5500 pracowników, a jej wartość rynkowa wynosi obecnie ok.
1,4mld0M.
W najblitszy poniedziałek wejdzie w :tycie nowelizacja prawa
o publicznym obrocie papierami
wanościowymi, która wprowadza
mo:tliwość notowania na giełdzie
akcji firm ubezpieczeniowych.
Prawdpodobnie pierwszą finną
z tej bran:ty notowaną w Warszawie b~dzie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji .. Warta"
S.A, które planuje wprowadzenie
do publicznego obrotu akcji o łą
cznej wartości nominalnej 195
mJd zł. Obecnie uzupełniana
jest dokumentacja zło:tona w Komisji Papierów Wartościowych.
Zarząd,. Warty" liczy, :te Komisja
Papierów Wartościowych ju:t w
marcu br. dopuści akcje towarzystwa do publicznego obrotu.
Jeśli termin ten zostanie dotrzymany, to akcje te znajdą sif na
giełdzie prawdopodobnie w maju
br... Warta" posiada 25 oddziałów w najwi~kszych miastach
Polskiiobsługujeok.15proc.ryn

ku ubezpieczeniowego (dla porównania PZU ok. 70 proc.). Zysk

"""""'

.... NBP

......
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netto z działalności firmy wyniósł
w 1992 r. ok.33,2 mJd zł.Zysku za
1993 r. na razie nie ujawniono.
Ponad 51 proc. udziałów
w,. Warcie" posiadająobecnie prywatni właściciC!e, resztajest włas
nością skarbu państwa. Ponad
15 proc. udziałów towarzystwa naJe:ty do ,.Elektrimu", który jest
najwi~k.szym prywatnym udziałowcem. Ciekawostkąjest fakt, :te
• Warta" aktywnie uczestniczy
w operacjach &ieldowych i osiąga
z tego tytułu znaczne zyski.
Zarząd ,.Exbudu" SA poinformował, :te nowa emisja akcji spół
ki jest w calości gwarantowana
przez konsorcjum, w skład którego wchodzą Bank PKO SA
w -Warszawie, Bank Handlowy
SA w Warszawie oraz Barclays
de Zoete Wedd Securities Ltd.
w Londynie. Oznacza to, :te konsorcjum zobowiązało si~ do zło:te
nia zapisu na akcje, które nie zostaną obj~te przez inwestorów
w trybie publicznej subskrypcji.
Obj~cie akcji nastąpi po minimalnej cenie emisyjnej, tj. 160.000 zł.

Centralne Biuro Maklerskie
Banku PeKaO SA zobowiązało
si~ do otwierania w okresie su~
skrypcji nowej emisji akcji "Exbudu" rachunków papierów wartoś
ciowych dla nowych inwestorów
w liczbie 400 szt. dzieimie. Informacje o limitach otwieranych rachunków w poszczególnych jed~
nostkach banku bę'dą ogłaszane
w punktach obsługi klienta Ccntr_alnego Biura Maklerskiego od
9lutegobr.
Wartość

rynkowa wszystkich
spółek osiągnię:ta na ostaniej,
wtorkowej sesji wyniosła n8 proc.
ich wartości ksi~gowej z 30 czeor.-ca 1993 r. (BIG - z 30 września
1993r.).
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Średni kurs dolara w skupie kantorowym wynosił
wczoraj21.550zł, w sprzedaży 21.787,5 zł.
W kantorach ceny dolara
wahały się: w skupie od
21.500 zł do 21.700 zł,
w sprzedaży od 21.700 zł
do 21.900 zł.
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PBK S.A. w ustępaym płędole
du?
- Trudno wyklucz~ zmiany
strategii działania PBK w dlu:tszej
perspektywie. Obecnie jesteśmy
bankiem uniwersalnym, świad
cz.ącympełenza.kresusługz.arów

no

przedsię:biorstwom,

jak i lud-

ności.

Jestem przekonana, :te w przyszłości ~dziemy bankiem bezpiecznym, znanym z wysokiego
poziomu usług.
• Czy jest pud eatm,lastlu!, pryWII)'ZII;il PBK S.A.?
- Jestem ·entu:Qast.ką dobrego
i bezpiecznego banku, cieszącego
si~ zaufaniem i szacunkiem klientów. Prywatyzacja mo:te być środ
kiem do osiuni~cia tego celu,
a nie celem samym w sobie.
W katdym razie chciałabym, aby
w banku konsekwentnie zakoń
czono etap zmian organizacyjnych, wprowadzanie nowoczesnych metod zarządzania.
Bankjest przygotowany do prywatyzacji, aczkolwiek nie traktujemy jej jak celu samego w sobie.
RctZDa~.willl

MAREK KŁUCŃSKI

MAREK RYCZKOWSKI (PAI)

Trójmiasto targowe
Trójmiasto staje się: najwatoicjszym w Polsce po Poznaniu Mi~
dzynarodowym Centrum Wystawienniczo-Targowym. W tym roku odbę:dzie si~ tu blisko 20
imprez o takim charakterze, a
GdańskiQdyniarywalizująwroz

budowie targowej infrastruktury.
Ju:t w tym roku hala widowiskowa
"Olivia", pełniąca dotąd funkcje
głównego centrum tego roduJu
działalności, ustąpi miejsca dwóm
ośrodkom budowanym w Gdańsku i Gdyni.
·

Gdynia wykorzystuje

sz.an~.

jakąstałosi~dla miasta usytuowanie w nim najwi~kszcj europejs-

kiej imprezy promocyjnej ,.Europartenariat Polska ł994". Na potneby "Europartenariatu" adaptowane są nic wykorzystywane
hale produkcyjne Stoczni .Nauta".
Do wielkiej inwestycji przystą
piły te:t mię:dzynarodowe targi
gdańskie, finna. która organizuje
corocznie, głównie w "Olivii" kilkanaście imprez mię:dzynarodo-

wych. W kwietniu ma zostać
otwarte- utworzone równie:tdrogą adaptacji obiektów poprodukcyjnych, nowe centrum wystawiennicze. ~e to tylko począ·
tek, zakrojonej na kilkanaście lat,
inwestycji, która ma objąć ponad
20 hektarów. Bardziej skonkretyzowane plany obejmują czas do
roku 1997, na który przewidziane
są obchody tysiąclecia Gdańska
i w ich ramach wielka wystawa
mi~dzynarodowa.

(PAP)

Nie dajmy

się

bezrobociu

III
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tów i pracowników. Obecnie analizujemy kilka propozycji inwestycyjnych. O wyborze lokalizacji
i koncepcji architektoniczno-u:tytkowej budynku naszej centrali zdecyduje rachunek ekonomiczny. Taką decyzj~ zamierzamy podjąć w n.ajblitszym czasie,
a kamień w~gielny pod budynek
wmurować jutjesienią tego roku!

(wj)
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• Powue<:bny Buk Kred.ytoWJ pelnepoktyciewutworzonychrepowstałprzedpiędomabtyjakojezerwach, przy osi~niu planowaden z dziewłęda banków komm:yj- - nego zysku. Z dutą ostro:tnościil,
aych wydzielonym z NBP. Czy dzi- rozwagą, wykorzystując wyniki
sł-.JspElkimlpobaakuceatn.lnym
badań rynkowych, powoływano
abtwla cbilłule?
nowe oddziały banku. Polityk~ ta-Niezamierzamnegowaćceloką dyktowała m.in. rysująca się:
waści wyłączenia funkcji kornerpotrzeba ponoszenia znacznych
cyjnych z zakresu d.zialalności nakładów na popraw~ warunków
NBP. Nalety jednak krytycznie pracyodd.zialówprzeję:tychzNBP
ocenićsamsposóbprzeprowadzeoraz konieczność wprowadzania
nia tej skomplikowanej operacji. nowoczesnej techniki bankowej.
Nowo powstały bank obcią:tono Bez tego trudno sobie wyobrazić
wieloma elementami wywodz.ą- dalsze usprawnianie obsługi
cymi si~ z poprzedniego układu k.lientów.
• Skoro się mówi w buka na teNBP, poczynając od nieefektywnej organip.cji, poprzez archaicz- mat przeprowadzanej wlaśałe reorn.ą technik~ bankową. trudne wa~:aalzacjl...
.
runki lokalowe, a kończąc na zbyt
- Stałasi~ ona faktem. Stworzoniskim wyposa1eniu instytucji no nową stuktur~ organizacyjną.
w fundusze własne. Do tego trze- wymuszającą
nowoczesność,
ba dodć zbyt du:te skoncentro- sprawność i efektywność działa
wanie kredytów w wybranych nia. Krótko mówiąc, zmiany orgabran:tacb gospodarki. Było to dla nizacyjne dostosowują bank do
nas szczególnie dotkliwe w pierw- realiów gospodarki rynkowej,
szym okresie istnienia banku, ale w pełni odpowiadąją najwytszym
skutki rodzi do dziś. Ponadto or- standardom w tej dziedzinie.
ganizujący si~ PBK wymagał ustaPragniemy takte być bankiem
biłi.zowanej kadry, zwłaszcza kiew pełni bezpiecznym dla naszych
rowniczej. Zbyt cz~ste zmiany na klientów.
szczeblu kierownictwa banku nie
• CzJ lak~ baak doa.eb się
ułatwiały tego zadania.
wrurde wiubej siedziby?
• Czy .r: tycb p~ •ośwla•-....
Podkrcślam naszą rozwag~
czd kłennnllctwo PBK WJdualo i umiar w polityce inwestycyjnej.
odpowiedale Wllioskl l potralllo Wynikatorównie:tzfaktu,:tegro•dtronit buk od blę4aydl deq- madzimyśrodki na wybudowanie
Ql?
siedziby dla centrali PBK. Jest to
niezbę:dne przedsię:wzi~cie, gdyt
- Tak, udało si~ nam poprawić
pozycję: kapitałową banku i zmiepracując w kilku miejscach w Warnić zasadniczo strok tu~ długów
szawie ponosimy olbrzymie koszprzej~tych z NBP. Obecnie kredyty wynajmu i dziertawieniaobiekty stanowią 40 proc. ogółu aktytów. Wynikąją z tego takte du:te
wów, a tzw. złe kredyty znalazły niedogodności dla naszych klien-

lllO
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Średni kurs marki w skupie
kantorowym wynosił wczoraj 12.197,5 zł, w sprzedaży
12.360 zł.
W kantorach ceny marki
wahały się: w skupie od
12.150 zł do 12250 zł,
w sprzedaży od 12.300 zł do
12.400 zł.
(&m)

KIELCE
• SpaWKD z uprawnieniami
wytszymi nit podstawowe (spawanie konstrukcji stalowych) zatrudni Zakład Ślusarski, ul. Łano
wa 107.
• Knwcowe z praktyką. - Krawiectwo Jek.k.i.e, teł. 437-56.
• Apata reklaaaewep l kolportera- Agencja ,.Herold", ul. Moniuszki 18, poi.. 208, teł. 414-61,
wewn.271.
• Prze4stlwidela .....OftiO
z własnymsamochodem i akwizytora - "MALMA" Malbork z siedzibą w ,.STOK POL" Kielce,
ul. Zołnierzy Radzteckich l,
tel.61-24-12.
• TedWb dn.ewiar.a o specjalizacji suszenie tarcicy (suszarnia
typ DOKO)- ,.Exbud-l", ui.Sciegierioego 262, teł. 616-694.

• Frpjen męskieco (mo:te być
emeryt lub rencista) od zaraz
-Kielce, teł. 61-79-41.
• Tobr:r.:l l osobę do napn.wy
Wll - Zakład Elektromechaniczny, ul. l Maja 73, teł. 538-31.
.. Małit6stwo .. pnnrHtenła
pstrollolllil . (wymagana
praktyka) - Kielce, teł. 61-54-58
po godz. 17.
-

IDIIej

KOŃSKIE
• Muzynistę splliaowydll pojaz•ówtnkqjaym (maszynist~ lokomotywy) zatrudni Pnedsię:bior
stwo Przerobu i Obrotu Złomem
Metali, Dąbrowa Górnicza, Wydział nr 2 w Końskich, ul. Warszawska 38, teł. 67-491ub 67-75.

KOZLÓW
• Księaoweco (wykształcenie
wytsze ekonomiczne i minimum

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

~t.!~'!~~:~i!f!~~>; ::.~:
łowie. Szczegóły

za pośrednic
twem RUP w Miechowie, teł.
(0-498) 325-01 lub w PZZ Kozłów, teł. (0-498) 39-033 i 39-022.
(ap)

RADOM
•Mill'loiZJI~zatrudni

Przedsię:biorstwo Budownictwa
Przemysłowego, ul. Grabowa 15a.

• Medlanlb S&lllctdtodoweco,
blachana; i elektroałb. - Zakład
Mechaniki Pojazdowej, ul. Potkanowska47.
• Tedmlb lasłlbc;ll saailunycb l hydraulika - Finna Instalacyjna ,.STK", ul. Czarnoleska 17.
(elb)
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Na Ustroniu wrze. Społeczny Komitet telefonizacji tego osiedla do dziś nie rozliczył się z prowadzonej od dwóch lat inweStycji. Ludzie nie mogą odebrać wpła
conych zaliczek, nie wiedzą co stało się z wielomilionowymi odsetkami. Władze
komitetu są nieuchwytne. Zakład Telękomunikacji umywa ręce.

l;lr~ki
Telekomunikacja Polska- jak na
monopolist~ przystało • stosuje
najwygodniejszą_dla siebie polity-

k~ zakładania telefonów. Jak ktM
chce miet telefon, to najpierw musi
pociągn~ć

siet.

zrobić

odpowie-

dnie projekty (najlepiej wykonają
je oczywiście prywatnie pracowni-

zn.

zakupić central~ i poprosić Telekomunikacj~ o laskawy
odbiór i podlączenie abonenta.
Zgodnie z tym scenariuszem postą

cy

pili mieszkańcy poloionych na największym rado mskim osiedlu

-ustronie• ulic: Swiętoknyskiej,
Cisowej, Lipskiej i Sandomierskiej.

Haloza5mln
Dwa lata temu ponad 1500 osób
powołało Spoleczny Komitet Telefonizacji Ustronia. Na przewo.
wybrano rzutkiego
i młodego naukowca z WSI, Zbidniczącego

gniewa Zapalskiego. Jego zast~p
CII został radomski radny Jerzy
Plerubała.

Do przyst\l)ienia do Komitetu
nawet ksiądz z miejscowej parafii. Wiadomo • im wi~ej
chętnych, tym mniejszy koszt przy·
łączenia jednego telefonu. Po rozmowach z Telekomunikacją okaz.alo si~. że każdy przyszły abonent
musi wydać na inwestycj~ S mln
zł. Pieniądze wpłacano w dwóch
ratach. Chał nie sposób si~ tego
dzi.f dowiedziet, w sumie na koń
cie komitetu musiało si~ znaletć
ponad 1 mld zł. ·
namawiał

Pierwsza wpadka
Według upewnień wladz Komi·
tetu, pierwsze telefony miały by~
zainstalowane jeszcze .przed kot\cem 1992 r. Ponieważ o zakończe
niu inwestycji nic nie było słychać
nawet pól roku po terminie, oburzcni mieszkaky zwołali zebranie.
Władze komitetu tłumaczyły
op6fnienie koniecznokią sprowa-

dzenia z Hiszpanii nowoczesnej
centrali Alcatela. Poinformowano
ludzi, że je.fli kto{ chce odebrać
swoje pieniądze, to może to zrobi~. ale bez odstetek...
Mieszkańcy byli oburzeni arogancją władz komitetu. Tym bnardziej, że przewodniczący Zapalski
dostal już telefon, ale zastrzegł
jawno~ numeru.
Po informacjach prasowych i u pewnieniach dyrektora
że komitet jest w iarygodny, sprawa jakOO wycichla. Ustroniacy otrzymali telefony w końcu ub.r., równo rok
po terminie.

się: przecież uzbierać lekko ponad
dwa miliardy odsetek!
Na te pytania mogą odpowiedzie~ tylko szefowie Komitetu.

Arak. która jako sprzedawca w
okolicznym k:iosku wiele może powiedziet o nastrojach telefonizowanej ludno.fci.

~i~:OJ~~ ;::;:::ic::y~~

~naród buduje

~o.:i:cr;~;!!ic~~:y-c~=~~; swoją Telekomunikację
Lokalner ukazał si~ z.astrzeżony
Dodatkowym asumptem do
numerZbigniewa Zapalsk:iego. Lu·
zniesmaczenia ustroniaków była
d zie mogli się: wreszcie do"'n;,..;'•c..•_w_;_..,_•m_o_<t_
, ,._·-""-•_•c...P'W_"'<c._k_os-,"

zr.

nie.
• Myśmy im fundnę:! i centralę:!
·denerwuje się: pani Arak.
Dyrektor. Ryszard Buczkowsld
z Zakładu Telekomunikacji w Radomiu nie widzi w tym nic złego.
Normalna praktyka. Pieniądze
członków komitetu zostały wyda·
ne na s iet i centralę:, które z chwilą podłączenia abonentów, przeszły
na wlasno.fł Zakładu Telekomuni·
kacji. • Jest to forma pożyczki od
ludnoki • przyznaje.
·Zrobili nas w konia! Teraz za.
kładają ludziom z okolicy telefonyu2,5mlnzl! - mówipani An.lc.

Co powie
prokurator?

Oddajcre pieniądze!
·Od kwietbnia ub.r. nic nie zrobiono. N ie zwołano żadnego zebrania, nie przedstawionio rozliczenia finansowego! · mówi pani
Janina Bernecka, jedna z nowych (szcz~śliwych'i') abonentek.
• Wplacali.fmy 5 mln zł. Według
dokumenkłów Telekomunikacji
koszt przyłączenia jednego telefonu wyniósł 4,8 mln zł. Dlaczego
nie zwrócono nam po 200 tys. zł?
• Podobnie oburzona jest także
pani Anna Grunecka. Dwa lata
temu wpłaciła pierwszą ratę: za.
liczlei • 2 ,5 mln zł. Na drugą rat~
zwyczajnie nie starczyło pienię:·
dzy. Pani Gnanecka chciałaby
odebra~ swoje miliony, ale nie
inoże. Władze Komitetu są nieuchwytne. · Dzwonilam dÓ Pierzchały kilka razy. Zawsze dziecko
odbierało telefon. Mówiło, ie nikogo nie ma w domu. A Telefon
Zapalskiego jest zastrzeżony •
mówi .

Wciąż nie wiadomo jak i czy w
ogóle kiedy{ ta sprawa się: zakoń
czy. Niestety, również mnie nie
udało mi się: dolnet do przewodniczącego Zapalskiego. Na WSI powiedziano mi, że jest na urlopie
doktoranckim. Kiedy z kolei
próbowalem dodzwonić się: do niego za pomocą tzw. zloceti telefo- ,
niemych, poinformowano nuJie, że

#

MUczenie odsetek
Wszyscy chcieliby się: także dowiedziet co stało się: z odsetkami
od zgromadzonej sumy. Nie wia·
d orno na jakich kontach przechowywano pieniądze, ale od 7 mi·
liardów przez dwa lata powinno

Stary kamieniołom w Szydłowcu porastaj11 druwa i zdz.iczala trawa. Pusto tu i smutno. Mało kto wie, ie na terenie tym
miaJo powstat Muzeum Kamieniarstwa i Skalnictwa.
Zmierzono siły i zamiary, wyszlo, że należy robi~. W roku 1987
architekt Andrzej Wyszyński z
Radomia opracował koncepcję: architektonicz:no-plastyczną obiektu.
Ambicje były duże · przed nazwą
muzeum dopisano: ogólnopolski
skansen. Sprawa wyglądała poważ
nie, zlecenie wykonania projektu
dal sam Wojewódzki Konserwator
zabytków. Projekt powstal i został
wysoko oceniony przez komisję:
biegłych Stowarzyszenia Architek·
tów Polskich, "Sztub Polskiej" i
Pracowni Sztuk Plastycznych. W
budowie muzeum miały pomagał
Zakłady Kamieniarskie w Szy·
dlowcu i Centrum Rzetby Polskiej
w Orońsku.
W koncep;:ji skansenu-muzeum
uwzglę:dniono na!Uralne walory te·
renu. Jego atrakcyjno~ jest bezdyskusyjna: w wyrobisku, z którego
wydobywano kamień, powstało
malownK:ze "oczko" wodne. Obok
znajduje si~ skarpa . na niej miały
stanąć glówne obielery muzeum.
• Najwię:kszy, trzypoziomowy
budynek. miaJ pelnić funkcje vtY·
stawiennicze - mówi Andrzej Wy·
szyńsb, który kieruje obecnie pra-

łączności

w

cownią architektury i wnę:tn:, ART- ·
TECH w Radomiu.· Istniałaby tam
stała ekspozycja z zakresu skalnictwa, dziejów k:amieniarstwa i rut·
by. W drugiej, nieco mniejszej czę:·
·k i, midciłyby się: biura, sala leon~
' ferencyjna, h<Meł i kiosk z pamiąt·
karni:
· Opracowanie uwzglę:dnia szcze.
gółowe zagospodarowanie terenu ·

n::

~~~e;~~:i~a:;:~ii~~~

.fcia zasta~ radnego Pien.chaly.
Jego córka zazwyczaj odpowiadała, że "taty nie ma i nie wiadomo
czy bę:dzie". W pracy mówi~ że
pojechał na kurs.
· P6j~ do Prolcuratwy. Może oni
to w końcu wyja.fnią • zapowiada
pani Arak. To jednak nic pewnego. Kilku mieszkańców "Ustronia"
próbowało już zainteresował tą

dodzwoni~.

Niestety, jakig czas
pótniej ZapaJsk:i unienil sobie numer na inny • który również za~1.

·Dla przecię:tnego. okradzionego z pienię:dzy człowieka to jest
przecież afera.! • mówi Halina

podłączeniajednego abonenta wynosi tylko 2,5 mln zł plus VAT. PozostaJe nadplacone 2,3 mln zł ~
dzie im rozłożone na cztery lata w
fonnie rozmów telefonicznych. Od
każdego abonentu bę:dzie się: odlicza~ ild tam impulsów miesi~z- .

sprawą Prokuraturę: Rejonową w
Radomiu. Prokuratura odmówiła
jednak wszczę:cia postę:powar~ia nie
dopatrując si~ znamion pn..est~p
stwa.
Podobno o telefonach na "Ustroniu" słyszał już nawet rzecznik
praw obywatelskich.

KONRAD OLSZEWSKI

Z d • • -1...;;;
uzej uuuury...

Muzeum na papierze

dodajearchitektJIU'05ławKotli6sld.

- Kamieniolom przecinałyby ścież
ki turystyczne, przewidziano zadaszone stanowiska dla rzctbiarzy,
punkt gastronomiczny, miejsca od·
poczynku, punkty widokowe.
Kompleks budynków muzeum
uzupełniałaby stojąca na terenie kamieniołomu st.ara tralcownia (cię:to
w niej kamień). Druga trak.ownia,
która uległa przed laty zniszczeniu, zostałaby odtworzona. Przedmio- ·
tern rekonstrukcji byłby również
pomost, którym transportowano
material wydobyty z wyrobiska.
Skansen-muzeum mógłby stano·
wi~ atrakcyjną czę:~ turystycznego Szydłowca · tuż obok płynie
rzeczka, jest zalew, nieopodal prze·
biega ruc hliwa trasa WarszawaKraków. Teren kamieniołomu po---

zostaje w -rę:kach _prywamych, ale
jeso wldciciełe nie mają nic prze·
ciwkopłanommuzealników.Skan-

sen były zapewne wojewódzką wizytówką, gdyby nie pieniądze. W

rolcu 1989, w nowej sytuacji ust~
jowej, policzono kasę: i wyszło, że
zamiar pozostanie na papierze.
Szkoda, bo sprawa warta i pienię:.dzy, i wysiłku. Jefli nie muzeum

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

kamienia, to może centrum wysta·
wiennicze województwa radomskiego.
Warto o tym pomyflet.

KRZYSZTOF ŻMUDZIN
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Nie ma pieniędzy dla niepebtosprawnych
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gospodarczą .

Należy si~ również spOdziewać
utrzymania refundacji kosztów
tworzenia noWych miejsc pracy.
Natomiast nie b~dzie prawdopodobnie realizowany, przygotowany na ten rok i opiew~ący na pokaźną kwot~, plan likwidacji ba·
rier architektonicznych w województwie. Wladze funduszu bowiem chcą, by likwidowaniem barier zajął si~ resort komunikacji za
własne pieniądze.

W

abłqłym

Ośrodek

roka Wojew6MJ
Zatrad.nienia l RehabiU-

tacjl OsOb Nlepeblospnwayci!Yf'/·
korzystał ponad 41 mld zł. W lym
roka pluonao nriększeaie ""...
datków.
(Idu)

Co zamiast popiwku?

Zamienił
~ ptzrMł . .

llit.dzialtuclo!li4tkaiph,9-14.

two JłJiłKarolalbjnrytlla,łlalactspozyq,.

jących działalność

~~.td.l4-2l-ł9.

MaD·•T'nlpill- 'll')'llłnrotosn·

"JJUłi'J.KWtJ"KfJsi)'II1Barlństiej,lllllan·

niewyblagałampieniądzena3po

tyczki i okazało si~, te nie mog~
ich wyplacić - powiedziała nam
Teresa Bllllp. zast~pca kierownika
Wojewódzkiego Ośrodka Zatrud·
nienia i Rehabililacji Osób Niepełnosprawnych
w Radomiu.
-W tej chwili mamy przygotowanych kilkadziesiąt umów, na których brakuje tylko podpisu. Doty-

przede wszystkim udzielenia
potyczki na rozpocz~cie działal
ności gospodarczej lub refundacji
kosztów poniesionych na tworzenie nowych miejsc pracy. Ludzie
są rozgoryczeni i roztaleni, mamy
mnóstwo interwencji od osób,
klóre jut otrzymałyby pieniądze,
gdyby nie zakaz prezesa fundu·
szu. Nie potrafi~ powiedzieć , k.ie~
dy ~iemy mogli podpisywać
zawieszone umowy. Podobno nowe pełnomocnictwa dla ośrodków
wojewódzkich są jut przygotowa~'
ne._
Zdaniem T. Billip, po zapowiedzianej kontroli dotychczas podpisanych umów, z funduszu nadal
wypłacane bę:dąpotyczk.i dlaosób
niepełnosprawnych rozpoczynaczą
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Od l lutego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno
sprawnych cofnął ośrodkom wojewódzkim pehtomocnictwa do zawierania nowych umów.Jeszcze w
styczniu podpisywano je normalnie.
-Do nas infonnacjao cofni~ciu
pełnomocnictw dolatła w ubiegły
piątek. Parę; dni wcześniej dosłow
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Feralna "taxi"
Zegarek i złotą obrączk~ slracił
mieszkaniec Radomia., Jan K.,
który w poniedziałekprzed półno
cą wracał do domu taksówką. Gdy
samochód zatrzymał si~ niedaJekoskrzytowania25CzerwcaiWaryńskiego, podszedł do niego nieznany m~tczyzna. Zaproponował
kierowcy taksówki sprzedaż akumulatora i dwóch opon. Kiedy
taksówtan odmówi!, zjawił si~
drugi m~tczyzna. Razem ze
swoim kumplem wyc iągn~l i z tak·
sówki Jana K., zaciągn~ li do pobliskiej bramy, a nast~pnie pobili
i okradli.
(PA)

WARKA
MlfUlJM Ll\t IAZJMIEllA PUUSudziaiPolalbw•tyciupolitJ!;ZnYm,spolea.nymituhllllln)'!DStl.1l6wlJr.dnoaon}dl",'I'J'
su n )luc BuhMISifl&el" i "Bnband:ie Wronki" • collqr Danuty Ireny l'nybJistiq.
Czynoe rodzieaoic: OptÓcZ poaiedzialkii'l'
•f)dLI~I7.

ZWOLEŃ
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fałszywych

te.

-tonów zebranych z ulicznych
automatów
bHłonicznych.
w tym złomłe moinil zn~~lejć
niemal wszystkie waluty iwlllt.
- od centów kanadyjakich, do
w,gletskictt forintów.
'
Radom posiada 310 aparatów
wrzutowych. Wi~k.szość z nich
motna uruchomić u pomoą że.
tonu. Na kart~ magnelyczną działa tylko 35 telefonów.
Każdego dnia słutby konserwators.kie znajdują w bę:bnach te·
lefonicznych podrabiane żetony .
Są to
n~rótniejsze blaszki,

odprawy dla pracowników i nagrody z tytulu Karty Hutnika. Jed-

nak na ńlzie zalety nam przede
wszystkim na tym, te by doprowadzić do post~powania układowe
go z naszymi wierzycielami.
Jerzy IRStrzepa, z-ca dyrektora
ds.
ekonomiczno-handlowych
,.Pronitu":- Zamienił stryjek siekierk~ na kijek! Popiwek był
skompromitowany i . powinien
odejść, tymczasem Ministerstwo
Finansów zaproponowało nam
wersj~ bis. Dyrektorzy nie są samobójcami, dlatego nie wywindują płac ponad mia~! Nawet gdybym mógł podnieśt zarobki, musiałbym to zrobić rozważnie, z za.
chowaniem dyscypliny finansowej.
(saa)

Jedna prawica?
Radomska prawica powołała
zespól, który ma prz)'lotonł
wspólny propvn przed wyborami
samo~dowyml. W spotkaniu, które odbyło słę we wtorek, 8 łutqo,
w siedzibie Stonrzyszenla .,Ovltas Ou1stlana", po raz pierwszy
uczesmiczyll razemprzedstawkleJe
tzw. plolld (PC, RdR. SDP, UPR.
znN), ,.Sanadl" (KPN, Peill,
KOZR) l " Solidamośd".
- Rozmowy były przyjemne
i mało zaognione. Wszyscy wyra:tali wol~ współpracy - skomento!
wal przebieg spotkania były poseł
K.PN, Dada.st SoDta. Zastrzegł
jednocześnie,
te miało ono

Ogłupione
W megazynKh Tełekomuni
Ucjl ,..damskiej spoczywa
365 kllogr8m6W

IIEGO-ebpoZJtjastalł.,K.azinriellPulutii

stryjek...

.,Polmetalu": - Troch~ za wcześ
Joktuatowr._od_ nie na komentarze, bo nie znamy
mil~ popiwM.JMII .... · szczegółów. Ale nie widz~ w tym
t.nie ona PfZ1Jtła przez Sejm. projekcie tadnej istolnej zmiany.
od1 ~u~złot6wkt Albo zlikwidujmy popiwek, albo
nic nie zmieni~my! Jeslem przeMd normt. Pl 1 'l'' stwo z konany, te gdyby zniesiono popiwek, dyrektorzy nie ryzykowaliby
~~bu pMetw. upłeci 2 zł kllry.
zbyt dutym poluzowaniem płac.
WadaHejda.główna~gowa
Nam natomiast, jato przedsi~
Radomskiej Fabryki Farb i Lakie- bior-stwu rentownemu, pozwoli·
rów:- To jest popiwek-bis- Zmia- lobybardziej elastycznie tształlo
na raczej kosmetyczni, która nie wać zarobki.
wpłynie zasadniczo na polityk~
Maria Utkowsb, główna tsi~
płacową w zakładach państwo
gowa Radomskich Zakładów Mawych. Nas jut ona nie obejmie, teriałów OgnioltWalych: - Nieponieważ od drugiego kwartału
wiele poprawi to sytuacj~ naszego
br. bę:dziemy spóJką pracowniczą. zadlutonego przedsi~biorstwB;,
Henryk Malic:ki. z-ca dyreklora
pon i eważ proponuje si~, by opods. ekonomiczno-finansowych dalkować nagrody jubileuszowe,
wtonk pro-

,. wst~pny charakter" i niczego nie
przesądza.- Wiele zalety od ordynacji - powiedział zapytany, czy
przed wyborami powstanie w Radomiu jeden blok prawicowy.
Ostrożni w prognozach są takie
przedstawiciele ,. piątki" .
- Najwi~kszym sukcesem jest
10, te doszło do te&o spotkania.
Mam nadziej~, te lepiej si~ poznamy i nie b~dziemy si~ wzajemnie
,.ko p ać"'. Wybory do Sejmu czegoś nas jednak nauczyły - powiedziała nam Jolanta KucharHa, szefowa Stronnictwa Demokracji
Polskiej.
(on)

aparaty

2- i S-złotówki, obce waluty.
Handlarze ze Wschodu przywotą
do Radomia bezużyteczne kopiejki, które mogą być użyte zamiast
tetonów. Niestety- c hoć kopiejki
można kupić na bazarze, odpo-_
wiedniesłutby(StratMiejska)nie

ratów na kart~ magne tyczną. Ale
i te można przechytrzyć. Klienci
potrafią ogłupić telefon przy pomocy maszynek piezoelektrycznych.
- Zacz~liśmy wi~c ulepszać te
telefony- dodaje S. Rogala .- Te-

zwracają uwagi na ten proceder.
raz są ,.mądrzejsze".
- W Radomiu tracimy ok.
Duto większym problemem są
50 proc. wpływów- mówi Stanls• , dewastacje aparatów. Wandale
ław Ropla, kierownik ds. aparaurywają mikrotelefony, wyłamują
tów publicznych w Telekomuni- kasetki. Na Ustroniu i w Pr~docin
kacji. - Rozwiązanie m jest wpro- ku nie działa wi~kszość aparatów
wadzenie ulepszonych i drot- - są pozapychane zapałkami.
szych modeli, które chronią a pa: Konserwatorzy tłumaczą 6w fakt...
rat przed podróbkami.
feriami zimowymi. Dzied się au·
Jednym ze sposobów ukróce- clą llliszc:q tełdoay.
nia oszustw jest montowanie apa·
(sok)

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

Białobrzegi

Wieś

jak miasto

Na najbliższej sesji, 10 bm., radni gminy
nazwy ponad 15 stromieckim ulicom.

-

·Są propozycje nazw neutralnych
• powiedział wójt Marek Matysiak.
- A to po to, by nie trzeba było ich
zmieniać wraz ze zmianą ekip rzą
d~ych. Bę:dą wi~ ulice: Radomska i Bialobneska, Strażacka i lą
kowa, Nowa i Po~wi~tna , Sto-

ki, Piaski, Szkolna i Warecka, Spacerowa i Dolna...
Stromiec przez ostatnich pi~ lat
unienil si~ nie do poznania. Wzrost
liczby mieszbńców _osady do 820
osób i znaczna rozbudowa sprawi-

mają

nadat

ty, że powstało wiele nowych ulic.
Wczdniejsza numeracja domów
okazała si~ w związku z tym mało
przydatna. Utrudniało to pr~ poczty, urz~dów oraz samych mieszkańców. Stąd propozycja nadania

nazw ulicom· dodał wójt Matysiak.
Przybyło też ki lka nowych budynków użytecz.noki publicznej,
w tym okazaly gmach U~u miny,
ale też wiele pi~trowych, murowanych domów prywalnych. Na in westy<:je takie zdecydowali si~ przede

Ferie
ze ..Słowem..
SZYDLOWIEC
• W pi~k. 11 bm., o godz. 17.00, rozpocznie si~ w Klubie Plastyka karnawalowa zabawa dla dzieci. W soboc~ natomiast, 12 bm., o
a;odz. 11.00, SzOK zaprasza na ~Zimowy Karnawał· - impre~ muzyczną dla dzieci niepełnosprawnych.

ILŻA
• w OK o

wszystkim miejscowi nemieflnicy,
Zmieniła si~ również tzw. infraglówniesuwcy.Ajestichtyllrow sa- · struktura Stromca. Są tu wodoci~mym Stromcu zarejestrowanych
gi, przymiarki do telefonizacji. Są
około 30. Drobniejsi szyją buty na
parkingi pned ważniejszymi buzamówienie hurtowników i handynkami, bezkolizyjne ronda na
dlowców, •grubsi• mają ulelady
skrzyżowaniach. Pny jed11ym laszewskie, hurtownie, a niektórzy
dnie utrzymany skwerek i lśnilłCY
nawet skkpy.
czystofci~ obelisk upami~tniający
• Tam gdzie najbardziej okaz.aly,
mieszkańców gminy po&eglych podtam z pewnością zakład szewski
czas drugiej wojnie światowej.
i hurtownia- mówi zw}tkły, cąy
Wi~ksz~ wspomnianych prac
zachowaćaoonimowo~szewc.On
wykocwK>przedobchodmnymwrosam szyje buty komunijne dla dzielru 1992 jubileuszem 750-locia osawczynek. Gdy przyjdzie czas pierwdy i parafii stromieckiej.
szych komun ii pozbywa si~ zapasów. Tenzrobi •na magazyn•.
JAN WOJSZKO

z Królikiem
Trzy interesuj~ wystawy :upowiada Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego. Pierwsza z nich pMwięrooa będzie Czesławowi
Miłoszowi. Jej otwarcie zbiegnie się prawdopodobnie z przyja·
zdem poety do kraju.

Domu Kultury.

KOZIENICE
• w OK od godz. 10.00 do 12.00 odbywać si~ ~ą zaj~a w po_,szczególnych ministerstwach FeryjDej Republiki Dzieci, a od. 12.30
dzieci ~ą dekorować sa]~ widowiskową.
(eska)

Wierzbica

Uroczyste
otwarcie
Oficjalne otwarcie Szkoły Podstawowej w Zalesieach odbylo
w sobotę, 5 bm. W obecności reprezentującego lokalne wla·
dze wójta, Ąleksandra Piskorza, wicekuratora Mariana Stęp~
nia oraz rodziców i dzieci, budynek zostal po§więcony przez
księdza H e n ryka W igniosa. Obyło się bez przecinania wstęgi.
Szkoła jest czyn na dopiero od

l

września 1993roku.mimożebu

dowa zac~ a si~ dziesięt lat temu.
Do tej pory dzieci uczyły si~ W4·
czanach lub czteroklasowej" szkole w Zalesicach.
- Dzi~ki pomocy mieszkańców
możliwe było l.akończenie robót
i oddanie budynku do użytku- powiedział A. Piskorz. wójt Wienbicy i jednocześnie przewodniczą
cy Społecznego Komitetu Budowy Szkoły. - Pieniądze przez naczane z budżetu gminy nie wystarczały, dlatego podzi~kowania należą si~ wszystkim sponsorom osobom prywatnym, firmom oraz
Kuratorium O§wiaty.

Oprócz szkoły w nowym budynku mieści si~ pr zedszkole. do
którego obecnie uczęszcza 32-dzieci oraz mieszkania dla nauczycieli.
Wszystkie k lasy lekcyjne są wyposażone w pomoce naukowe.
W przyszłości kon ieczna będzie
jeszcze budowa sali gimnastycznej. Na razie zajęcia wychowania
fizycznego prowadzone są na obszernym korytarzu.
Dzieci wystąpiły ze specjalnym
programem artystycznym, na który złożył si~ wyst~p szkolnego
chóru. prowadzonego przez' nauczycielk~ Renatę Ad a m czyk . Calo§ć zakończył polonez zatańczony
przez srarszych uczniów. (eska)

(um)

Gmina
potrafi
Takiego wysypiska

jaJe w tej

śmieci,

miej5COwości

mog,"IJ
nawet duie miasta. Polożone ok. 3 km od 0dnywolu posiada wszystko, co
powinno miet: teren ogrodzony siatlą. foli~ pod niecką. ba- .
sen na spływające fciek.i, boby
na odpady wtórne, ubikxje, a
nawet basen z wodą do umycia
kół pojazdów opuszczających
teren. Wysypisko jest czynne
trzy razy w tygodniu i systematycz.nie po~dkowane. Ponieważ tu również trafiaj• si~ tacy,
którzy zrzucaj\ nieczystości z
samochodu, gdzie popadnie.
pozazdrokić

Rdzuchów

(woj)

Zaczynać,

się

l

Komenda Rejonowa Policji
w Bi:~lłobrzegach prowadzi dochodzenie w s prawie śmierci
«-letniego Stanisława K., któregociało znaleziono na~
ku miesi ~~ta w przydrożnym rowie w Stawiszynie. Przyczyną
zgonu była rana kluta brzucha..
Stanisław K. był mieszkll\c:em
Stawiszyna. Ustalono, ie krytyczDego dnia, ok. 19.30, prubywal w IQwarzystwie dwóch
innych mieszk.a.ńców wsi: Mariana D. i Józefa L . Na terenie
posesji tego drugiego został
pobity. Mariana D . i Józefa L.,
podejrzanych o dokonanie zabójstwa, zatrzymano w areszcie
KRP w Białobrzegach.

Odrzywół

Miłosz

e;odz. 16.00 rozpocznie si~ "Zabawa noworoczna• dla ze-

społów anysty<:z.nych

Zwłoki

w rowie

Przygotowania do wystawy Kazimierza KnSiika
-Wystawie nadamycharakter literacko-biograficzny· mówiAnna
Korna te k , dyrektor muzeum. Chcemy ponadto zaakcentować
wpływ Milosza na literaturę: amerykań~ką. Prace nad scenariuszem
wystawy dobiegają końca. Cenną
pomocobiecal brat poety, Andnej.
Druga z prezentacji dotyczy
dziejów polskiego sportu w Stanach Zjednoczonych. W zorgani·
zowaniu ekspozycji uczeslnicz.ą:
Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Dom Polonii w Pułtusku
i organizacje polonijne.
Odt~bny charakter ~zie mieć

mierza KróHka. Artysta, znany
z dokonań w dziedzinie sztuki sakralnej (m.in. wystrój kaplicy prymasowskiej. freski w licznych ko§ciolach, rzetba Chrystusa Ukrzy.
żowanego w kokiele na ul.Piwnej
w Warszawie) mieszka w Józefowie k. Warki. Rozczarowany rozwojem sztuki współczesnej, zdegustowany zalewem tandety i podupadaniem kullury, wziął si~ za uprawianie zieffii. Wystawa w wareckim muzeum ~zie pnypo·
mnieniem twórczości Królika i być może - szansą na jego arty·
styczny powrót.
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Kronika
• W Janówku (gm. Grójec) nieznani sprawcy obrabowali mie·
szkanie. Do budynku dostali si~ po
wyważeniu lufcika nad drzwjami
wejklowymi. Skrad.likomputerffiM
wraz z05prz\:tnn, tclewizorSamsung
• i kolumny głośnikoY.'t. Straty oce·
niasi~'na2.5 mln zł.
• Podtta.S rutynowej kont roll
drogowej we Wsoli policjanci zatrzymali poloneza tui, w którym
jechałoczterech pasażerów i pn.ewożony był towar nieznanego pochodzenia. Okazało si~. że były to
pnedmioty skradzione w sklepie
w Wyfmienycach. Sprawców wła
mania - Rafala K., Franciszka P.,

nie
zaczynać?
Przez cały ubiegły rok przygotowywano si~ do budowy
szkoły w tej miejscowości.
- Są już wszystkie materiały
i troch~ pieni~dzy w budżecie
gminy na wspomnianą inwestycj~ • powiedział seluetarz gminy Potworów, Tomasz Córka.
- Nie ma jednakjeszcze decyzji
o rozpoc~iu budowy. Pojawiły się: opinie. że Ministerstwo
<Xwiaty ma wstnymać wszelkie dotacje na nowe inwestycje.
A gminy nie stać na samodztelne-sfinansowanie budowy.

(woj)

po.łicyjna

Ireneusza S. i Kn.ysztofa K. - osadzono w areszcie w Białobrzegach.
• Nieznani sprawcy dostaU się
do sklepu konrektyjnego przy ul.
Słowackiego w Radomiu. Weszli
tam przez sąsiadujp z nim mieszkanie, gdzie najpierw wyważyli
drzwi wejściowe, a nast~pnie wybili dziwt- w ścianie. Wyniefli odzież mlodzieżow• damsk."lj o wartości ok. 30 mln z.l.
• Obrabowmo d omek na dział
ce przy ul. Firleja w Radomiu. Zło
dzieje urwali kłódki przy drzwiach
wejściowych i skradli meble oraz
inne sprz~y. Straty ocenia si~ na
około to mln zł.

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

• W Worowie (gm. Grójec) lada,
kierowana przez SergteJa K. (mieszkańca Moskwy) wpadła w poflizg. wjechała na przeciwny pas
ruchu i zderzyła si~ z fiatem 12.5 p.
W wyniku wypadku ucierpiał kierowca fiala, Boguslaw W. oraz pasażerka tego samochodu, Magdalena W. Oboje zostali przewiezieni do
szpitala w Grójcu.
• Na uL Kkkddt:J "Radomiu,
polonez prowadzony przez Danu~
K., potntcil prubiegającego pruz
jezdni~ Wiktora S. Pieszy z oaól·
nymi obrażeniami ciała ZOltal prz.ewieziony do szpitaJa w Radomiu.
(w.a.)
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SPRAWDZONA JAKO$(:

"-don~, ul. Torul'llklo9, tel. 31-32...07, 31-72-30,31-72-40, fax31-40-23
ICilk:le, ul. Zbotowa 21, tel430-78, tellfax <476-56

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Transportowe
w Kielcach ul. Batalionów Chłopskich 82,
te!. centr. 528-01, 04 nr fax. 559-86
ogłasza

przetarg ofertowy

na dzierżawę lub sprze!laż następujących środków trwałych:
1) sam. m-ki.kamaz 5410"nr rej. KIH 708Y
rok bud. 1980
2) dźwigu AD-70
nr rej. KIG 994K
rok bud. 1989
nr lnw. 1274/580
rok bud. 1973
3) spychacza T 100 M
4) .jelcza3W 317"
nr rej. KEH2650
rok bud. 1989
5) .fiata FSO 1500"
nr rej. KEH 1750
rok bud. 1988
nr rej. KIG 9900
rok bud. 1987
6) "tuka A-13"
7) turawia sam. lSH-6l
nrrej. KIH 675C
rok bud. 1977
8) przyczepy HL 80-11
nr rej. KIW 9896
rok bud. 1979
nr lnw. 3858/800
rok bud. 1984
9) urządzenie rolkowe
10) honownlcy36-833
nrlnw.1117/415
rokbud. 1989
rok bud. 1989
11) hamowni silników prod. czechosłowackiej (nowe)
12) urządzenia rolkowego
nr lnw. 17911664
rok bud. 1975 •
rokbud.1986
13)radioJIZR-100
nrlnw.1920/629
W/w środki trwałe mob'la oglądać w zakładach:
poz. 1 do 3 w
Jędrzejów ul. Przemysłowa 26
poz. 4 do 13 w zm Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 82
Wadiumwwysokośddopoz.1,3,7, 8,9,10, 12, 13-3mlnzłnatomlastdopoz.2,4,5,65 mln złotych należy wpłacić do godz. 9 w dniu otwarcia ofert w kasie przedsiębiorstwa.

zr

Ponadlo wydziertawimy na korzystnych warunkach:
- powierzchnie magazynowe l biurowe ogrzewane (ok. 1700 m kw.)
- część pomieszczeń hall niskiej warsztatowej o powierzchni 65 m kw.
- część pomieszczeń hall napraw o powierzchni 82 m kw. w Kielcech, ul. BetalionóW Chłopskich 82
•
oraz części pomieszczeń biurowych budynku crewnianego 40 m kw. l pomieszczeń warsztatowych 130 m kw. oraz utwardzonego placu manewrowego
(500 m kw.) w Końskich ul. Kielecka 1.
Zainteresowanych prosimy o składanie ofert do PPT Kielce ul. Batalionów Chłopskich 82 w

Obwi~enie

W'ójta Godny 'W Jedllńsku
z dnia 7 lutego 1994r.
Podaje si~ do publicznej wiadomości, że Wójt Gminy
Jedlińsk zamierza wyda; de~~ o ustaleniu lokalizacji
inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznokablowych ISkV wyprowadzonych z projektowanego
GPZ Jedlińsk przez teren wsi: Jedlińsk, Lisów, Janki,
Piaseczno, gm. Jedlińsk oraz wsi: Bartodzieje, Olszowa,
Wola Goryńska, Brody. Goryń gm: Jastrzębia
W związku z powyższym osoby które są właścicielami
gruntów przewidzianych pod lokalizację inwestycji
mogą zapozn~ się z zamierzeniami inwestycyjnymi
oraz zgłas~ ewentualne zastrzetenia i wnioski
w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w siedzibie Urzędu
Gminy w Jedlińsku pokój nr. 13 w godz. 7.30- 15"711w

lenninie do dn. 24.ll.94 r.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.94 r.
o godz. 10 w siedzibie przedsi~biorstwa.
W przypadku wybranej oferty do proponowanej kwoty doli~ ~emy podatek VAT.
Zastrzegamysobie prawo wyboru oferenta i uniewatnienia przetargu wczę:ści tub całości bez
podania przyczyn.

,,VITEX" - Kurs Maklerów Giełdowych

Rejee EneJllelyc:zoy

Klelee

od 5.Ill..94 do 17.IV.94 r.
informacje od 10.11.94 r:
Kielce, Sienkiewicza 76, pok. 316,111 pi~tto
teł. 66-45-11, 66-02-78 Wewn. 25
pon. - pt. 8 - 16

Dla studentów

zniżki.

""''

·

zawiadamia, te w lutymwgodz.8-16wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla nast~pujących
odbiorców:

ze stacji nr 69, Zakłady

Kieleckie Zakłady Farb i Lakierów

Brudzów wszyscy od·

26-120 Bl~ ul. Staszica 16
posiadllią

do upłynnienia niw materiały:
- pojemniki siatkowe o wymiarach:
580 X 390 X 340 j 580 X 390 X 200
w cenie netto 5000 zł/szt.
-ramy okienne drewniane, podwójnie oszklone, pochodzące z demontażu wcenie 30 - 80
tys. zł/m kw.
Sprzedat prowadzi oraz wszelkich informacji udziela
Dział

Zaopatrzenia,

lei. (047) 541- 109wewn. 337.

Kol. miJP' ANNIE SOLIŃSKIEJ
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

~TKI

-·

Skład

skladJii'l koleżanki l koledzy

z SP nr 31 l VDI LO w Kidc:ac:h.

Mi~ne

~ Gmiay w Koszycodl
zgodniezart.p.461KPAzawiadamia mieszkańców wsi
Odonów, że zostało wsz.częte
postępowanie na tądanie

Broniszów,Zię:blice,t.ezosta.
ło~tepostę:pow:aniena

tądanieUrzę:duMiastaiGmł

UrzęduMiastaiGminyKazi.

nyKaz.imierzaWielkawspra·
wie wydania decyzji o ustaJe·
nie lokalizacji na budow~ wodociągu we wsi Broniszów i
Zi~blice. Wzwiązku z powyi·
szym wyjaśnia st~. te z zebranymi dowodami i materiałami

15- Morawica Wieś

POLIFARB

~ Gliioy wloszycodl
zgodniezart.61par4KPAza.
wiadamia mieszkańców wsi

Radomice..

miena Wiełka w sprawie wydania decy1,ji o ustalenie lokalizacji na budow~ wodocią
guwewsiOdonów. Wzwi41t.u zpowytszym wyjMnia si~.
te z zebranymi dowodami i
materiałamimotnazapoznlt
się wtenninit 14 clni od daty
ukazania się ogłoszenia oraz

toOtnazapolllłtsi~wtenni
niel4dnioddatyukaz.ania st~

biorcy,
Radomice
wszyscy odbiorcy, Zaborze ze stacji nr 401,
Wola
Morawieka
Wieśwszyscy odbiorcy.

OJfoszenia oraz ewentualnie
zgklsi: :t.adani.a w biurze
U~u
Gminy ·Koszyce

ll71f

Rolnicza

ewentualniezgłosi:

Spółdzielnia
w Radomiu

Wlania

w biurze

Urzę:du Gminy
Koszyce ul Nowa 7, poi. 15,
godz.8-15.

ui. Nowa7,pok.IS, godz.8~~·

:Mleczarska

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy
na wydzierżawlenie - . u po punkcle skupu mleka
zlokalizowanego w miejscowości Odechów gm. Skaryszew
- powierzchnia gruntu - 1300 m. kw
-powierzchnia utyłkowa budynku- 176m kw
budynek posiada sieć elektryczną, wodociągową" kanalizację lokalną.

Obiekt można osiądać w dni robocze w godz. 7.00-15.00. Dodatkowych informacji udziela Dział
Adm-Gospodarczy tel.251-03 wewn. 224. Pisemne oferty z podaniem propozycji cenowej nalety
składać w sekretariacie spółdzielni.
Otwarcie ofert ~i w 8 dniu po ut.azaniu si~ ogłoszenia w świetlicy przedsiębiorstwa o godz. 10.
Rolnicza Spółdzielnia Mleczarska zastrzega sobie prawo dodatkowych rokowań z orrentami oraz
prawo swobodnego wyboru oferty.

ret.lam.•Exbud 13" B1uro Reklam .Słowa Ludu", teJ. 4<48-58, Kielce, ul. Targowa 18.

Redakcja nie odpowiada za lleść zamieszczonych ogloszeń.

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

SLOWO

NUMER 34

REKLAMĄ

Z

OGŁOSZENIA

AUDI1001,60 1981 r.-36.000.000,-.

Kielce, 566--27.
IJCHYlJE

1854/G

brami

IIJII~

.Hor-

mann".Kiek:e,[)ymlńekłi18.61~Gb

WitOM. Bar•·

IJI<t.AIWIEboazafV,~wn,k.

lrleiMI'IIIl.llnOwleria.-rn•l9f%ftu

budooMane

ZDECYDOWANE ki.IPił mleNb.IVe

-456-19.

1383/S
TB.EWZORY- ~ przntr$-

POSZUKlJJIEMY domOw, mleazka(l
cki~IIJJwynałfcia.Połr..:lnic

SPRZEDAM garU. Kl*e, 2~g

~""""""'"

~płyW« oeramk:.:znycłl.

Ul. Cedro-

-Mazur 7, (Cedzynt. obok cmentaru),
453-29, 61-86-29.
534/g

nwozo-

SKlEP- gła:twa- llll"łlkoł.a.
oclpornt,laeje,tugi.llf;łwy,dnwlcZkl

me.lki.Moe. toelce, s.ndomleraka 222.
.RATA 12Gp" (1982'),

~~szkllń.blur.~
UKŁADNE

l<lelce.lel.<ł59-25.

134/lo:

SPRZEOAM ~ Fo4A--32. tokarkł ~ TPD-50. Kielce, 22-87~817/g
SPRZEDAM.126p" (1988 r.), 30'1nin.

31-72-14.

2920/g

TANIO pawlon handloWy. Gleł<le
Palellklpo16,32-43-61.
2896/g

~(12kurcuk~.lei-~Jó
GAStićE - nacn-. apnedat, kontoelce, ul. Bnkldzbo 14, teł.

~

31-08-25.

2777/g

Pt.TYKiceramk:z.Mkr~,lmporlowanl. ~ tazt.nek. Kra-

kowlkl8.81-84-73.
AlJT()MĄTYCllE

2611/g
Mkretal1d. bez2886fg

~-66-21-94.

1-W:lES- dodelk~dmlt rownlel

600/g

ZAUJijf--nlo. 66-0I-13.25715/g

AGENCJA - nlerucłlorno6d. mleaz·
kanla..IGelca,pl. Wdnołcl8,61-71-63.

USŁUGI

-412/AG
INSTALACJE ~. wodAtan~
e.o.-49-236.
902/g

00 WYDZiERZAWENIA łldep 20 m.
27-69/g

Kielce, 31~20.

mleaztwH

GRZE:iiKi ~- I)I.J11~••sl!Wmonty -

VAT.

2695/g

WOZJ(j dzłeelp, produkcja, ł!pfD
dl.t. Ceny Zbytu. toelce, ul. Płlłkl MMI5.
te1.31-76-78.1H)7-11.
2645/g

~-

dekorw;;yji'III~,Mjta-

nilłu~K~ea.~Jtv11
(1988).

452-7łl.

Kielce,

276510

Sf'RZEOAM .rw.ult 18GTS" 40mln,

~-gu.Kielce, 3 l-55-017811g

SPRZEOAM kabloo .,tuka" po bla-

=~~- Kielce,ul.~
SfiRiEóAłl4 Qal'a1 ul.

dlo-k. Tel. 31-14-99.

G&nY szy::

27-48/g

SfiRZEDAM .OCli& Qdetta. 1300"
(1983}.Tel.511-03po16.
2740/g
.HYIJN[)ĄY 1antn 1500"' (1992),

przebieg 22.000. Radom. 605-5~

LOKALE

Kielce,

2625/g

TRANSPORT1,5ll<lek;e,31-2t~

SPRZ.EDN.411JJzamlenlfnaiTHsz·
Qnle dom + dZiałka 2300 m. Klelal,
66-43-60{10-16).
2582/g

ZAMIEtłĘ

hydraulcme.

570-23.

21-42/g

CYKUNOWANE.
31-76-78.

lakieł'owanle.

GlAZURY, parldety,
59-705wlectl:nm.

~

Killlcach.Klelca,31-11-55.

2831/g

1765/g

r.J.~~~·-~

POśREDNICTWO . Komakt" kupnoaprzedat - l.lm&an. - wyrwjmowanle.

175-4/g

Kielce, Slanklltwlc:a 76, 68-33-22. Weaoła9,-456-19.

1388/S

NAPRAWA pralek. 31--35-25.21 72/g

v:.iASNóśCióWE 39 m. dwupokoło

ZAUJiJEO -uc:.Je, taplcettta dmrll

--~.VIp.$advl.lmlanlfM
lolaitorakie pcl'llllł\l'łll 60 m. Klalce,

31-89-29.

266-30.

NAPRAWA pralek 8Wl!Mtycznych.
32-60-60,l.ebRMski.
21-417/g

-

2655/g

USŁUGI

2059/g

2-4-49/g

1602/hk

POOt.OGI. parldlty, cytdinow.rie.
61-s.t-23.
2-453/g

CYKI.N)WANĘIOcllol, 68-~~g

TAN traniport 1,5lKielca,-4-42-60.

2384/g

!AUJZJE. ..~clnWl.Tel.

512-65.

USł..UGI

~-

66-#-<46.
PRZYJMĘ

"- DomiSZOWI!c. 52,

-430-10.

97SIGD

PROfESJONAL.IE autoalanny ·~.l..EGEfł)"onu:włolkle

.SPVBAU.",Jeponskllod!WIIrucu,l'l·

dioodtwarzacl.l .CLARK:IN" oraz -~
I'EER'". ~oraz morU-l~
dlopoł", Klelol, al. 1()()()-łrlcil. pp ••
-46a-<l8.
978fgd

rnontaii:NiymKielce,ILRedluM~

chodu: ~

5

:»9/AG

N.J'T'O-RADIO-A-1\IIoallirmy,

.CEL PAOTECTOR", ~
nill,lTIIkowanle. Montal glotnlktlw, 111ten.~. 'MBtronlcgarat..
Klek:e,Okrzel35,tel66-2&-t9. 0dpłat
nołtwratacl\
-422/AG

SZVBY--

11'10rtat.~. Szewc:e39k.oe.

NoMny, teUflx 59-205 onu: Kielce,
Tłii'JIOWika26.

et.

<ł03/AG

kle.Spybll"oraz~· l innl,

l)f'OC. boriflłtlty.

ZnlkoYMnle pofu.-

dów, morU-l odtWin:lczy.

Kllłcl,

O

lA.

tniGO

Redlowa. -429-ł7.

SUKNIE

ŚLUBNE '

•wtoakll

"lr•neu•kl•
"hlazpatlakll
• eleganckie doGliki

'i

---

umo.1.191nd". wloe-

N.JTOAL.ARMY do kiZdego

dqz~ttOdła..."..PrM
tloe"nillbienem'-~~

wiadzlelnt*:l.

Wypożyczalnie

.EWA"

Kl•lee, ul. Sandomlertke 71,

i

ld•wna ArmllCzii'WOMJ)

SYSTEMFOX

AlJTOAIAAM-

- WI8TRONC lei. 68-28-49

Kl*e, "- Oknel35

-CEBOXIIII..-461-38
Klelce,ILPol1'1117

1004/gd
2597/g

KSERO-III,Itanleł.

527-37. 2136/g
magnelowl25a-4/g

USWG1 hydrauliCZni. IQetoe, lei.

2828/g

32-46-46.

2653/g

BLACKAASTWO, 1ak1em1ctwo - ...

mochody o.oboM, dolbwcze. Kielce,
ul. 1 Me)l. 191a. teł. 66-39-00

2338/g

ZAlUiiE

TRANSPORT 1,5tony. 570-03.
2673/g

błokady,

~ .takaJe. drZWI

hll~roldl$~. 10eł

ce,61-84-86.

MEaw«A. pojazdowa. 66-71 ~1 .
1432/g

2231/g

AMERYKANSKlE ,.,_

~

nloM ". szyby W')'lta.-, J)l.rtefy
nepn-.

miNzkall. Tel-32-42-36.

1194/g

1736/g

~ogrodzenia.~

NSTALACJE~Iil.lcyjne,

=~~nle.Napra~~

2326/SJ

SKUP.~l.ltnlanl.kotrU ...
mochodc)w, Klek::e. S6enkSiwk:za 53135,

6&-36-00.. 66-09-31.

adpti'-'*

potllleszczet'l.

Kielce,

2620/g

66-48-2-4.

7.800 +VAT. U. 8.346
~L

ł ~=t~=~;·
531-49,
~

teł.

539~3

2707/g

lrMACO-Sen<lce poleca IPI'Zfgll

.Lucke", Mty, cztłcł M zamcMienill,
amor:tYl.ltOrY .monf'Oe"- 21a.. gwaranc:J.Klllca.~20.tel.

10elce,f'Uolz16,od9do16. 2504/g

TAPICERM drzwt, l.lmkl,

eJ. 7.918

paezko'WIUI1'

-..wnv

52-4---43.

2306/g

Tanio CUKIER

woł'kowanr
7.400z.ł+ VAT.

kllmlcl.l.~dobórkotofu,

TRANSPORT - bua. 66-22-33.
2351/g

::....~tallaJe.~

2639/g

"'-"""RSTWRMIIIder'rictwo-bel:plynorwl.korl'lorf,la-

.e:e:sr -~drZwi. Kielce,

66-17-53,23-«18.

fALUZJE. vertlcale. Kielce, 26-968.

AUTQ-SZYBY - IPfuda%. mtWUt.
Klelcl, "- Mazurska 102. lel 2t.l-96,
cenykcnkurencyjnl.
27081g

22Q5Jg

NN'RAWA ~
dów.61---ł&-59,~

NN'RAWAplecykówguowyc:h.Kiel-

.tahaJe -

UWAGA! AutoeJamry pod ~
Jl'reatlge", rnor-.- w l.lldaclde

61~-7-4.

31-41-32.

TRANSf'OAT 1,5l61-95-03.27251g

'\iERT1CAli

30lVAG

326-599.

RTVnaprawa.~.IOelca,

Kielca,
2705/g

wykooawstwo IIJJ pod-

31--45-56.

gło*llków.lnełtowa

/ld.DtylDNerry M!"Ms:

cztkl
sldlp. )eko6C- v-ran'*do 51el Kletcl, "- SobiMkiego 87,

61-71-35.

~wstorobOtelektrycznych

MWn-266.

I)CiłazdOw.

Kielce, "- MenlfeiW L.lpcowego 3-4, t.ł.

KOt.4P\ITEROWE.~.Tel.
2oł421g

2694/g

nln SN. Moa1Wo$ć krldytowanil. Oferty
2838.Sl"Kieloe.
2838/g

ce, 61-26-87.

ltlycznych: OOwOCII~dok:&--.la

~. KIIłol,

CYKI...ł«)WNE.Kiełoe,32~.

ust.UGI~~I-

alde.!Oalea,310-937

dlooclM.n.aczy ł

1943/g

2-pokcłoM

{kwaterunkowi) Koszalin ". podobne w

2179/g

61-62-45.

.POLONEZA"

do wszylt-

Mcriat l cty.uybucjl
.Cebox"'Klek;e.Porle7,-461~7JGD

Nlow. Kielce,31-29-83.

BOAZEfliE.Iałwy,laklefy.~.ul.

..... 14,566-22..

profllstonaJM

klcłl obiekl(IW.

2711/g

GRZE:iiiiótellwne-hiort31-60-95.
1901fg

dlng". Monta.t: -

~

POSZUKUJĘ aklepu ckl ~
przySienldewicza.IGelca.~1.

2815Jg

Si'RZEDAilri~krałalnlot
do ..... l.,...,orazworecztdlollowl.

2782Jg

UKt.ADANE glazury, wakoty. Kielce, 31-17-&4.
27-49/g

BO

_.USA- FlłJ .Prutlge". Monlat renle

tx:.zeril, szafy, pP14a-

ca. Tel. 81-17-84.

ldoełi...Jugo".

61-32-99.

znUid ublzp6ec:D-

ł~tfY*ytJIAorkofporacji.Aud'o

1322/S

1n1a

.~.

nloM,wleloiWW~. l.lbezpie
przed rozkocloWł,nlen\ doclltkl

czerM

Slenkłellricza76.86-05-93,66-13~1.

31-38-35.

lermy

~~~~Wt

ne,przf81aogrodzenlorwe,cenemetalu

lel. 28-368.

nluwpodalkach.~odrlrm
D~ri-QOI'I,NP, do\lrortld; odOIOb

AGENCJA .'WygocM" - pohdnk:two
obeługa prawna, wynajem, Klełce, ul.

IOJPIĘ M-3 Kielca,

portu. Blz tyrai'IIOW l pot'fCZ)'dll. bez
o DrObklc:h l o rMzalegl-

załWiadc:z.n

AMERVKANSKIE. oryginalni autl»-

2683/g

w wyroble od 4800zł/kg. Kielce, ul. Dy842/g

tllna.'-illnOWIZ.ndcłlłrocllaOWtrlne

AUTO- MOTO

~
nill,gh:loMc».Klalce,521~.1<ollw.

POSZUKUJĘ mleazJ!anla ckl wyntJfcła.Klelca.~.
2642/g

st.IJPKI%~brllfi!Ykomplet

lrlitleM20,teł.61-62-00.

1118/g
AITALHIIngSenlcl-~ra

nle. Kielce, 61-2G-40, Walcak.2682/g
NN'RAWA tMMzorOw,

13&11$

~

blobdV

NJTOSZVBY

~-T-ŁOCK..Kiełoe, t.l. 61~1.

goepodentft dcllnoWłlgo l JUIIIIWOw,
opieka nad dDeeml. Rachur*l. Tel.
156-26-$6..
2548/g

two.Kontrakt",68-33-22, 456-19.

fiRO()ij(ć:JA -~ ogrodzen~
wych. Tel. 229-24.
379/AG

DROBNE

Mwek ~ Po&rednlctwo .Kontrakt", 68-33-22.-456-19.
1382JS

DZIAlJ(J

SPRZEDAZ

Ił

STRONA

1531/HK

TtlJMiiQ,ruy-W)'nlłanl.dorablanill.

FOAO- kontyngent .

9-ł, cztłd.

6668/g

502-62..

ZMCEN llliiOChOd IWY 111 nawy kfllowydolat5.11l31~. PP.Solo"

~350k.Klełc.

-406/AG

CZĘŚCI )łtdl. - ekoda". Klek:e, Bodlentyńlkl13,-432-76.

1891/g

AI.1TO-MOT- Klelca, ~

umo-

chody.polonezycei'O'"~.

oraz unltartd. Z. goltlwktl ". raty, tel

31-65-11.

2766/g

PIECZĄTKI

POUGKAFlA

·----

Kielce, al. lX Wieków KJek:
(obok .,Piewy'" i ,.Drewexu")
teł.

433-09

• WSI.dJde plec:z:lt,tld

WYSTAWIAMYFAm.llł.Y~1].,.

* funkcjonelnelrompletr ~w etrekCJJnel kolorJiłrce l r6żnrch Z8lł8wleniKh
• -18latv'-nstawr pokajoM

~

*lrompletr młoclllei-1 ~

KCCYS1'tM SPftZEDA!:RA.TALMclo2. rll
JAIOlAI'WZAOO-

KURS

ICIEI.~~ul.- .......... 87,
u l . -............ 11 (leo/o Klubu .s-"), tal. 32-Z3-Zł

MEBLE-JAWEK
Skład

~

KIELECKA
SZKOŁAJAZDY
KB.CE,tl.tmMitd.Wiilll!ll'fl
.... ł1-1ł-ł7, 8-17

PRAWA
.JAZDY
IU.T.C.:

..",,

-~---·~
·-...~~

liOI

reklam: ,.Exbud 13" Biuro Reklam ,.Słowa Ludu", teł. 448-58,1Gelce, ul. Targ9Yt'a 18.

.

.

~.

.

Redakcja nie odpowiada za ttdć zamieszczonych oatos:zeń.

·.·

.

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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POLSKI BANK
INWESTYCYJNY
SPÓŁKA AKCYJNA

W KIELCACH.
ul. Śniadeckich 33,

ODDZIAŁ

tel. 61-45-60, fax. 61-44-79, telex. 612336 pbi pl.

Jeden z 49 odclzilłów dziiii)IIC)'Ch n1 terenie calego kr1ju,
posiadi)IICY gw1r1ncje Narodowego Banku Polsklego
zaprasza SZANOWNYCH KLIENTÓW
do korzystania z następujących usług bankowych:
O KREDYTOWANIE PODMIOTOW
GOSPODARCZYCH l OSOB FIZYCZNYCH
O PEŁNA OBSŁUGA PODMIOTOW
GOSPODARCZYCH W ZAKRESIE ROZLICZEŃ
ZŁOTOWYCH l DEWIZOWYCH
O PROWADZENIE RACHUNK0W l LOKAT
TERMINOWYCH ZŁOTOWYCH
{oprocentowanie w stosunku rocznym)
środki na rachunkach a· vista
8 o/o
Lokaty 3- miesięczne
30 o/o
lokaty 6- miesięczne
34 o/o
lokaty 12- miesięczne
37 Ofo
lokaty 24- miesięczne
41 o/o
lokaty 36 - miesięczne
42 o/o
O PROWADZENIE RACHUNKOW l LOKAT
WALUTOWYCH
Zapewniamy fachową. miłą
l sprawną obsługę.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku
W godz. 8- 17.
4WAO

REILAMĄ

SPRZE[),ĄM~:~.

goapodlrcu, dobry*"-- MroclnGOmy
62,kołolWI:IMjG61y.
132/lt

*

ANGEI.SKI
w Wllldlł

dziUy

.-uczyc:illl. ..,_
~

.AT Tour",

~76,-315,~11

--.26.

leasing
w Polsce fu...__

lnBIIZYI'Y, urządzenia,__...
..-odki transportu
AKROa &A., Tldruń.U se, te&. a2-2a-se

uvAB

OGŁOSZENIA DROBNE
OPIEKI.N<Ędodzie<:kll-naichfłnlel

po szkole pleltgnlataklej Zlllrudnlt.
Klek:e, tat66-27-15, 541-35. 1599/hk

KUPNO
KUPIĘ UI'I'IOChody
~. 55-221.

powypadkowe.

28191fg

lRZ.\OZEłłA diegnOStyCZne,

do --.ztatu umochodolfllego.
tel. 66-93-92.

Inne

IOałee.

PRZEDf'tATĘ 1wP1t. Kielc•. 2Jei~g
ROZBITY umochOd. 255-38.1873/g
KIJPrĘ przedpł•"·

541-35.

1579/l!lt

PRZYSTĄPIĘdomMjiOIIdnaj 'l)(lt·
klot.rty2758.Sl"Klelcł;.
2759Jg

OSOBY z~~ ZN)omotc~Jtzykl

~lnlt~dopracyw

bk.wa tUfy8łycznym w Kielcach l Skllr·
tys~w.Ofwty2577 ,SL"~. 2577fg

QiCESZ zarabillt .00.000 dzilnnle

Zlldzvrooń: Rldom.,

262-23.

9456/r

wDOBREr,ce -wile:zunt. lftody, c»by.~lltr6tlotwotlc&..JfdrUłCJw,

70IJ

tel629-73.

NAUKA
PR'YWATN:Stuclum~Jt

KURSY~.Con-cJutex'
Kitlce.432~

13171•

EKSPRESOWE
SPRZEDAM .poloneza truck" (1992)

1.9dinel, przebieg 32.000. C8Nł 95 mln.
Slwysaw, Ko6cluszkl 6, tel20.

9461/r
SPRZEDAM

.125p"

61-o9-83.

fon 32-21-07.

wył)orukilkaklirjkzagraniC:Znyełi.Zit.

lelonuj: l.Od2. 32-73-49.
• MARKTUR"(g. 10-18).

~

126/kw

LASER - ltcanle łnlddW, b1kn. I'Oł·
slłPó"'. ~

(1965).

2928/g

SPRZ:EDAM.J)Ołonelll" (1980). Tele-

MEDYCYNA
GINEKOlOGK:złEWM~-do

waow. opryazeztd,

półpUca. ~zapMola lk6ry,bfodl-kllnnychchof0bsk01y.LFTlNG-odmiMizanllltw.tzylc.tegoc»-

"'ZIICI'Iodnkn....-tem.Myollt".50l..AAlJM ~typu .uiullw".
Klelce,~76.pokćj311 ••
plfCro.cod:ZłerWlie9-18,10bot19-13.

""'•

Klaloe,~45t1s-1n.LA

2927/g

SPRZEDAM lub zamierjf na taflsly

,pob'MIZ11"(90r.).61-30-97.

2931/g

SPRZEDAM ,filia uno" (93 r.)•

447-32.

2950/g

Sf'RZEDAM funlccjona.IM meble po
przemysłowego. Tel

likwidaCji sklepu
437- 27.

2943/g

Sf'RZEDAM,fllllla 126p"{1981). Klei·

ce, 66-02-29.

2952/g

SPRZEOAMrowergóraki.scot".Kiel-

ce, 22-914.

27981g

.FIATA 126p" (90). Kielce, 31-63-49.
2799/g

Clltnie pmrostuproetaly .~'!;g

SPRZEDAM ,polonez.a" {89). Nlestach6w73.
2911fg

BADANA~.Iek.e-,..
Muw. GMlinetprywtny.Klełce,~

lkiiPI:IIsklego51• • 407,wt<W1d,~
od godL 13., tel. 29-366.
2310/g

SPRZEDAM , peugeota 405" (1991).
26591g

Klełce,11 -19-47.

SPRZEOAM.n.ta 125p" (196n, Tal
114-811.
2629fg

TURYSTYKA
wrz:r-~tnei,~Tune
~ l ......... Innych. ,lnkw-Kadex",

66-03-50..

KIJ'IĘczttcl _,_. . 21" (1991 r.),
rozbityprz0d.Klelce,59-666. 2960/g

479/g
SPRZEDAM .POionelll" (1991). Tal.

KIB..CE-MAORYT -pmłudy, ~
396/g

22-565.

2949/g

aylkl61-70-64.

SPRZEOAM.126p" (1986),umlenlf.
Tel.596-66.
2958/g

v.Uytotów z umochodam dostawczym l

pozwoieolemMt.odalobwotny.Airak-

Sf"RZEDAM.AIMUil21"1.78 (1991)

eyjnalllrobkiprowtlytne.KJałce,ui.Za

po~ku(ZIInjenlf). Kielce,~

kladoWa 1,tal. 562-66 (c.ntrumT•rgo426/•g

-Klełc41-l'lewachlóW).

5PRZEOAM ,126p" (83 r.).
114-280.

NIERUCHOMOSCI

,KIElCZNel" - pne.ludY do ttcpanii.~~-Kielce,

Sf'RZEDAM(Iomplftrowy, st.naurowy, Tal. 59-118.
2591/g

BIURO mieszkaniowe - KarczOw..
~ do aprzeda!y: domy

Nasze punkty:

zyk(lrwObcychzaptMDdoneutddof'o..
~łych, rnlodMt OfR dZirlcl Killcl,
889-340.
2562/g

KONSORCJUM PWIN poszulwje M-

Kielc•. 548--33,

PRACA

SZVQE,II)I"ZIIdltkołdet,cz:yucze

..... pitru..IOIIoa, 425-13.527-93. ....
21319/g

~38.

13791•

PRYWATM' 011t*.t urt*:lglczny.

Najtańszy

NUMER 34

31-40-34.

18561g

Klełce,

2969/g

SPRZEDAM Jlłdt" combi (88). 10e1ct,61-51-45.
2974/g

WLOSZCZOWA,
ul. Kościuszki 11,
(Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy),
lei. 423-13,
w godz. 8-18.

TO WARZYSK IE

kawska 3

jednorodzlme, dziMI(~ ~
budowy, )ednopokojowlt w Skartyaku;
~m lokalu w eentn.m. 61-65-12,

61-01-38.

2467fg

TOWARZYSTWO~

61-25-49.

pM.

2546/g

,.NAAZCHM"-.....U.. latrudnlmy
Pfi...... Kiek:e,22--408.
2717fg

AGENCJA , .._stor" - nleruc::t.
rno6cł, mle~

- kupoo, sprud.z,

W'f"')em.KI*e, Ttf00W1.18.pok418.
435-50.
944/g
SPRZEDAM dom
Klełoe, 488-00.

MATRYMONIALNE

)IKinorodZIIV'Iy.

2647/g

ul. Kielecka 12
(sklep .Cassie"),
tel. 171-174
1',\KSZOW
Ul /!lliO..'illl ()S \

-

.1 )" lf/1 ~"()

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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®TOYOTA DN~TOY~~.~ ~!~SAEH
JEZIERSKI

AUTORVZOWANYDEALER

MOZLIWOSC JAZDY PROBNEJ
NaJnowsze modele LAND CRUISER PREVIA, CARINA E. COROLLA CELICA.
"'7/~nof":\fl
~l..':::, lNJ

ZAKŁAD ELEKTRONIKI

iiNFORMATYKI

KIELCE. ul. Semlnaryjska 278, te!.: 68-7G-17
ZAPRASZAMY w godz. 9 00 -1700, sobota g oo -1•00

SPRZEDAŻ RATALNA
~~

Chemia cospodan:za.
kosmetyki. cukier. nabiał
oraz lnne artykuły DtO:In:z
kupić NA.n'ANIE.I w

286-386-486

Drukarki epson, okl, star
Zasilacze awaryjne

ZESPOLE IIUKTOWNI

Oprogramowanie
Serwis komputerowy
Meble komputerowe

Kielce, ul Skru:tlewska 4,
plac handlowy od 6 do 20

TELEWIZORY
MAGNETOWIDY
ODTWARZACZE
RADIOMAGNETOFONY
SONY-PANASONIC-AIWA
FINLUX-5HARP
l.bckut-~lł- ...... 11
2.hbjewt- 5.--zl- UliMld
l.. . . ..,...,. . . .JI
4.WJfiCI7ad.)+l+l-.·t- - d
6. WyplaJMt· ........

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

Nniailil.....,_,wu2~

u,.,.

SklepSzczukolb82,dojazi:IWKII'1&

~

TOYOTA

TOVOTAłKnOIIłi'CIC.ANO

czy ·C-ORO;tLA?
antena
głośnJJd

kon"Werter
~e
~ sprzęm

audio

dywanlld.

aut.oa~.ano A VISTAR

.....Uanie - . . . . , 2'Utoalannu
czujnlk~
czujnik~

_.

POIWlY

~~:~-=011.-łn

6 96o 000.•
755 000,~ 5>80 000,120 000. ..
l 600 000,-

000,-

800 ooo...
1100 ooo.5 89ó 000.'l 060000.-

800 ooo~
500 00()••

.:ąo.ata* au~u

1 500 000.-

<• .a.>
............
~<"-·>
~~....

7 5100 ooo~

600000~

790000.-

AicclleOI!a COfiOU.J niO,Gł ulec nieZII8cZrM!j ~ w ~ od modelU

ok. 3·0

·~

Al<CESOAlA
SERWIS

~'70

owiewld.

PROOUI<CJA

BILARD

Gratis
rad.lood...........". PJONEJ!lt

STOt..Y BILAROOWE

-

sprzedaż promocyjna 17.01.- 21.02. włącznie.
Informacji udzielają autoryzowane stacje dealerskie oraz biuro TMP-tei.(0-22) 48 30 20

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

Don-·

H~.........."
..

'IZMO Torw\-lhll•
II'O'IIN*I. ,w-...."w,

w.ą.

cho-Cortool. u.--.~ - ........

. ..

-.u......,~.AcWa,~c.-,

Glow, l i - Olllou., otU ..;""" ~·

~-,--r~
~~ ... ~l,.lałAafl-

NUMER 34

Sport
(DfA'i\Y&.m'll'llllt
fi(J)~

PROGRAMI
6.00 Kawa czy herbata?
9.00 Wiadomości
9.15 Mama i ja
9.30 Domowe przedszkole
9.55 Porozmawiajmy o dzie·
ciach .
10.05 .Połicjanci z Miami" (20)
-serial bym. prod. USA
10.!5 Muzyczna Jedynka

16.35 Multihobby
16.55 Życie obok tycia
17.30 ,.Miłość i dyplomacja"
-serial
18.00 Panorama
18.03 Prosram lokalny
18.35 Koło fortuny - teleturniej
19.05 Zawód- amator (4) - mm
dokumentalny

1 ~11otN120.15~111."..,21.10

~Ń:rd~~ic~a~:'l!~:=~

..w-.11.30Yoenehllyti.JSA-..,......
lllllpmbl!Ow11.00ArriiHIII-....,....1:UOQ.

1930

sicwicza
10.00

10.50

11.15 VideofashiOn
11.40 Smoczek czy grzechotka?
11.00 Wiadomości

11.00 Panorama
11.30 Sport
11.40 Przed Jafut - po

11.10 Program dnia

kulturę;

0.05 TV Dante (Pieśni IX
-XIV), ret. Raut Rui.z,
wyk.: Bob Peck. Sir John
Gielsud, Joanna Whał·
lcy-K.ilmer
l.OS Zakończenie programu

piasków Sahary
Zwierz~ta świata: Pus-tynne wybrzete Morza

Certeza (2) - ftlm dok.
15.0:5 Ogień bez dymu- rep.
15.30 Najlepsi na start! - czyli

POI.SAT

lSOOsekund ze zwierzc:tami-teletumiej
16.05 Program dla młodziety:

1l25Prow• •1uo~-pn~p~~
nrii-..Wobya.prod.tnl.1t.00~1t.20
Mgilllld-~1l30 Tr;f,ll,lnii-Mrill
-obya.PfOCI. t. 20.00~-..W~pttld.
llllhi. 21.00W'Jtlrilńii-..Wqa:IW'Od. .....•

(7)

Muzyczna Jedynka
Teleexpress
Miliard w rozumie
Antcna
~ciana troUów - ftlm dok.

]8.30

~~

rii.22.00~IPOIICW122.30Hannlqt22..50

...

~-~23.00lilllgllnii1WQI
_.__.prod.USA0.45~1~r-.

::kiej

11106d1Z.10~q-..W13.20$po!tr-.

AQIIie14.20PobkiiiPJW)'15.35~
~IIUI)'id~15.55~dlll1ł.OO

ClegolifJIL-blctprog.eti..IWniriUI..:
1l30Zka1.....,_~-Ptwtr'17.00

r-....17.15Sionlc:znl&dio1lOOtMn
-~1l.30btwllłl·prognM~
~ll50J.Wt~1ł.20Dtllnnocb
11.30~20.0011i11N· IIIIIIIl'"~
20.10~1QI)yllocNIIiiiiiK:h - prog.rwryw

kowt21.00,.,.,....1125Gc*lVI'I:IIotii21J5
Tlilir tv: Gilbilell Zlcdlb .Tiilłln' 23.10 Atpor·
twz, ~O.OOf>wlrMII,0.10AicMMII

~111 -..WTW

1VKIOS.CE
-Mri11101.15TIWirillcl.b!-PIOf'IM-dzllc:l

-reportaż

9.10
9.40
10.05

10.55

11.00
11.05
11.35
11.50
13.00
13.05

13.35
14.00

15.40

1~17.15I<Wic:No.t..-~lnlo
I'II'IICWIJ 17.40(lpotliMc:iJillonlgoU.-~cll

programu

Panorama
Pncboje Dwójki .
Program lokalny
,.Zorro" (4) - ,.Czcij ojca
swcso" - serial p rod. USA
Studio Dwójki
,.Miłość i dyplomacja'"
-serial
Świat kobiet
Impresje daJekich oceanów (7) - Australia. czyli
jak wam si~ podoba?
-serial dok. prod. fr.
Studio Dwójki
Panorama
Studio sport - Puchar
Hodowców
Cyrki świata: Cyrt ,.Bolszoj'"
(l)
Przeboje Dwójki
Panorama
Wzroctowa lista przebojów Marka Niediwieckiego
l.alamłdo, czyli porykiwania szarpidrutów
Film d1a
młodzicty:
,.Kłamczucha" - film fab.
prod. polskiej (1986 r., 99
min.), reż. Anna Sokołow
ska., wyk.: M. Wachecka,
G. Matysiak, M. Wójcicki
i inni
Co~grane?

16.00 Panorama
16.05 Studio sport - Wielka
ka

dDic:i1lOOt.bilc:onldillm·ftll(ltltO~

•

PROGRAMil

9.00

1l40F'otddofdni(14J-IIńl111..3011ocb1M

Palwomidlldi-..WIIca20.00T....,.,.,.
20.050tooaallo-MI-.21.45MuclitrWIIn-

"...,_

1lonc:lwt22.15Biuroolmu~

11.30~~1UOI'ontdo

EIMI-Mftllprod......._11..30Aoci!N,_..
ddcłl-111'11111o&prod.IJSA20.000tooDC*o··
--.USA21.40tullłyWIIn-~22.10S.

lłllltbwa(ptNttS1.XIJ - ..WIJSA23.00T.

giHII'Mt,O.O.W:

lVKKoNSKIE
11.30~..-...1l40Ponl:do~

lll • lliiWIUtlrli.19JO,..._..ISI:idi:Ao~~-llńl111oaiJSA20.00C*oD

RADIO KIELCE
5.00Mowklldtlllllowljwilpr. P.Solnll00.
11.00,22.00B8Cl07.trldullrloklclnilwopr.K.Ir·

ptł

c:łl1l10R6DII.S..!MI -111'1111ł.55To1owol'll

btlklwotł.IO "*'*-- ........ "'IIM!otl
11.30 FIIIIIIIIIIP-~IIf'C9'MI~
kOII'ftt.55~-"'''ńńto~d11

~Sebl~-986pti.,IM.nr

Kielce)-1098ptt.• ~a..
na(Stclla)-1094ptt.,W~
~-

1-tlwlatacb80 pr.cowafzłuczni

1037 ptt., ea:.y. HIWI-

widziiłucznicyknl,ju,jll:choćbyb
bert~czyArblłaiP.u

nianeJOp. Józcfe.ttórydziłzpc:wnoś
cią b)'łby z nich dumny.
Zawody na Słowiku ro~ si~

w piątek o rodz. 14:45,

._(wszyscy Astra)- 1002 ptt.

o&odz.ll.JO.

zał

w 10bot9
(.W)

Puchar Zimy
w Piekoszowie
Z acłdldu:1 kilbb:iesięda zawodakzekl zawodalkb ze Start. l Sokoła
Radom onz: SttW Klelee l Asl.ry wSzkole ~'odstawowej wPlekoa:owle roze~.zostały halowe zawod7 lacmlc:u: młotpatki WotłdU~ o PDdw'

M.Orlllm.IW. KIIIilki11.30WJ'f"llt~

IUd.J.~It.toc::oc:.eculllhllbic

1UOM1111Muti.5581Mitdo podi.Uil20.10
'-D11H120.15Adopobii4:Czwnltu-

=-~~~~~~
RADIO .,JEDNO$ć"

·

5.00~~&.00P~:~nt~Mz
~" l45Sklwi:INcb:lł7.00I'Illlilnt7.15
TIIIUiljiM~ZYW.z1lc*iciMS.. Trtf:ylOOf'o.

='===
~-~11.15~

"'*""-11JCIWipON...._,...._12.15

~···••uoG*wtWu-pe1 zus Klllclt5..30 ICWedd

ni IWIN

s-..

dZiłl'l*,.,.,15.45 . . . . . . rdlmnlt.•

'i.:.'~~==~.45~

••nilj; 1UO'M~IIIIrdo,.-tWYMczot·

Młodzilucznicypokazałijuisporeumiej~tności,arywa)izacjaokoń-

nleiKarłikowsld(StartRadom)-676

Wśród dziCWCZJtt triumfowała

pkt.
•
Na kolejnych pozycjach uplasowali si~: Wejdec:k IKthric:a - 676,
i Knysd1f Wejleclek - 646 (oba,i

J~MUSewer,11 zeStelliKielce, która uzyskała 688 pkt. Wyprzedziła

Astra)iPiotrTndDiewskł(Sokół)
-632 pkt.

aęlol-683iGraiJDęPnlezzSokoła
Radom-673pkt.Dalszolokatyr.,j~

zatoromzasprawneprzeprowadzenio zawodów oraz sponsorom:
A,aeq~lłaiMI.....1.Jthpwej ,.AIfłaex" a !Kidc. UUmrisb ,.Bab-

~wezwyc:i~twobyłabardzozaci~
....

onaswojąkolc:tank~tlubowąJ_,.-

ły: &ałan1a K.,..ta (Sokół) 670,
r.llu ~"~_.t (Stella) - 640 i Ar-alea:b Clendk (Sok6ł) 626 pkt.
Włród

chłopców

triumfował

W-I*-rl.wtzAstry Piekoszów,
który uzyskał 689 pkt. i wyprzedził

Podzi~kowanianałetąsi~orpni·

-Solec". Hmtn:al . . . . . . " . ...
lpp.GeDAOlńls.tosciWiał'łeb-

!IZOWII za .ru.loftale .,..,_

ąor-

I01JeHasłHyc:zf,sol6włpesilk6w.

l :;.......
;=:;.;:
..:.:lJ:::":::'.:;(So::;kbł=.l;;,-68:::::.;l;:,:Do-::.;.,_ _ _ _ _ _ _..,!!!ook=)
~-==~:.:=:-:t::,;,.~,:: Rzuty osobiste
:=:~~=-~'!:

:~::r=z:::.==:

Z jakimi szansami?

~~..... ~.....,.
.......

potiNida.lJ'IIZimiiWJ'Ci!lvz;ylkOłimpj}1kidlw Ulltltaflłmtr. ~oUrlt ~~ 10"

dzrlgioru.lnil!lt.llllti.:U0,7.00,&.00, ł.OO,
10.00.11.00.1100.14,00,15.00;~
U5,U5; ~~ .......
l40, 1Ul, 1UO; SerW ~ 1..30; Avn*

w- R.adond.u
pnełarJ llieocruicłoll1 u

nijmy, te patron zawodów J4taelleer,. młodziet4 kieleckiej Stclli, dopro-

.---1006ptt.iGnetw-~

1D.10,12.101Curllr~10J0f'(llgocb:lr!'l
lllllldZilr-llld.B.'fNidcilt11.10$pra.llłdlll

15.10Au1Drldlo - -rldloii.OOI'Mwopr. -

ta :qromadzi na stu-

młodziczki i młodzitbw i ~c
miała obsad~OJÓinopolsq. Przypom-

~.M,dowielusukOCI6w.~

l101łte$W-IJIOIMNil.1 5. . . .clll.".

M.~14.150d7wzwrt-ui.P.Solnl

łkiep.Jmpreza

Uwskl, swo pierwsze sportowe kroki
stawiali wiałnic pod wocłz4 niczapom-

prxy9.00,1U10, 13.00, 15.00,18.00~

- ~12.001'Uw~12.30WU»

dzicsi~WMe.lrillla.Jłzefill&l.

cie

T-Bklecli(Stella)-1108ptt.
przed . . _ . . . Ołddłta (Start

s-.,.

~·-40o:Mw"..-.uo~glllda

w,ctll)tnllcft1110Aozlllllokl l .-af'klwopr.

w nlljbliUzy piątek i aobot~ w hali
StcJii w podtielcctim Słowiku ~

.ę~(obieSot6ł)-9Upkt.oraz
J~
(Stella) -9S7pkt.
W rywalizacji łuczników zwyci~l

~......,l30"'*--d.."n..no

WojewóUb Kol- 'l'rluosJICII'ÓI Suilonlop

odasza

sprze4ai:

1),.n)'MSU", nrrej. RAOJ96H, d01l.,rotbud.lm,una~.-10mlnd

l)..nYM Sl2", nrrej. RAD21Jf',d011.. rot bud. l9U, ccnawywol. -11 mln d

J),.n,.,. n2•, nrrt;. RAD446D, saniL.rotlNd.l911, c:enaW)'WOI.-Il mln d
4),.f'SOISOO", nrrej. ROF1449, sanit., rok!Nd. lft7,c:ena.,...X.-10mlnzt
S).FSO ISOO". nrrt;. RAD6J7K,anit~rotbud.1ft7,ccnaWywoi.-10mlnd
6).FSO ISOO", nrrej. RA0049K,unit~rotbud. l9ł7,cenawywol.-10mlnd
1).FSO tsoo•, nr rej. RA027Sf',anlt~ rotbud. t9ł7,CCNW)'W'OI.- tO mln zł
I).FSOISOO",nrrcj.RAD4UH, anit., rokbud.I9U,CCMW)'WOI.-IImlnd
9).FSO ISOO'", nrrej. RAD7JIP, ani t., rolr:bud. 19U, cena.,...X. - I m1n d
10) nadwozie_FSO ISOO",combi,anit., rot1Nd. l991, ccnawywol.- 2mlnd.
l'nei.II'J odbędzie lif w dnlulJ.II. 19M r. o IQdL 9 • WXTS Radom pl'ł)' ul.
Domapl.iCI079112.
•
Prqst~~do pruWJuwinni wpłldt oradium •W)'tOtoki tOp~ ceny
wywoltweuj w kasie WKTS przy u1. Domaplstic1o 79/łl do IQik. l w dniu
pn:eWJU.
Zastrupmy,te.,.diumpr:tepl(ilruorzec:r.IJirzedlwą,jetelib4enJ:UCUJt
nit6w lieyllcji nie POfenUe ceny ruobydl. równej co nl,jmniej c:enK W)'WOłiW·

'czej.
Wldlum pnepldlna n:eczlprJ:edawą,jeteli oleRnt. ttóre1o oreru J:ON·
nic Pn:rkll. u~hyli si~ od u.Wifdl umowy.
PojaJ:dyi nadwozie molnloaJ4diĆ •dnilth: 21, 2lJI.19Mr.
·poz. 1,1- Upsto, ul. lłtocb 6
-poz. l, 7-Białobn:qi,ui.Spac:ero.,.IO
-poz. l -Pionti, ul. Armil Cui'WOI\Cj 11
-poz.~

Oezywiłcie, rezultat tenjest lepszy
od minimum upn.wni~ao do startu w spalsticb mistrzosewacb. Limit
na HMP wypełniła lUte drup w tJa.'
SYfibc.li Jleul:a Gnmt za Startu Ra·
dom-1063ptt.Nadalszyehmiejscach
stJIS}'fikowmo tolejno: Mllp1111tę
Olfdlllk(StartKielce)-1024pkt.,MI·

llldlgo11.D5AIIMirl*lclnilwopr.T.Walill10

. . . lloNINBrlnillllllrl-ątA.Cel!pn

t.OOI<Weddo.t..t.20~--1981

1.15 Dwa dni w Antwerpii

7.30
7.35
&.05
8.35

-.ci-.-I'IOłiN:...,IUS'II'Jdl-tlor·

IW1UOT--1U5BIInotJr-..llilln.dlo-

. ...-..tl15Tłllcllllmlt1UOKrllk6wb

7.30~7.40~111klwfl.OOWI
- IIM 1.40Cztgcllif.IIL10.40IIlllorii - Wiłl6!·
~11.30lilty o ppodwc:a11.00 . . .

riąNurowsą

Zakończenie

ATYRADOM
t.5511Uootntu~10.15T•
lldzlennl1D.30~10.40~

G.~tP.Sdln

POLONIA

... Iji,O.:.pmcbzlrdel400Midnallk

19.00 Dźwic:kogra
19.10 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.00 Bilans-magazynrządowy
lO.lO ,.Policjanciz.Miami'"(20)serial bym. prod. USA
11.15 Tylko w Jedynce - politycy a media
22.00 Brytyjska listi przebojów
22.15 Pegaz
23.00 Wiadomości gospodarcze
23.10 Gorąca linia
23.30 Muzyczna Jedynka
23.35 ,.Ognista
krew"
(4)
-serial dok. prod. ang.
0.15 Tolubi~-spotkaniezMa

1.50

E~11.05~..-...

.addl10.00.14.00.20.00~~

rtdlkciUkltiiii17.00DIIu-...Wot.,cLIWod.
IJSA1l000U.-N9IIJ'IIIIrlowtll30DIIwrogl

Halo, 5-10-IS oraz film

R'M<.DAIII"
17.15,.."...oproplllllilt7.20'Midoftl6.
dlf'.~17J5Czasdlll.,.....,. . . . .
~J.~17.45~---

oko-IIII-.IJSA21 .40~WIIn -illlrl:.t

0.00 Panorama

14.15 Nie tylko dinozaury

Hi.SO
17.00
17.20
17.50
18.00

Jałcie:

22.00 ,.Hazardzista" - film fab.
prod. USA (1974 r., 112
min.), ret. Karet Reisz,
wyk.: James Caan, Paut
Sorvino, Lauren Hutton
i inni
23.50 Zblitcnia, czyli kocbąjmy

Telewizja edukacyjna
13.30 Zwi~nalodowejknc{l)
-fllmdok.prod.jap.
14.00 Mieszkamy w Polsce,
Europie, na Ziemi: Wśród

Killlc:klt.n.-~

1VK OSTROWIEC

Oświ~im(2)

11.15 Magazyn Notowań
12.45 Dla młodych widzów:
Teatralny kamawał oraz
1330 _·:;~rtiwy ma~azca" <9>

,.Poszukiwaąe złota"

(1913-

Niedokończonyrozdział

wybory w II Rzeczypospolitej 1919

11.00 Kwadrans na kaw~

14.30

Witołd Lutosławski

-1994) - prog. dok.

Sport

SJ:7(11owice, ul.lł.tec:ta l

-poz. 5 - Pnysuelul, ul. Alt;• Wojlb Potstie10 4
- poz. 6- Nowe Miuto, ul. Tomuwwsb li
-poz.9-Z110Ień, ui. L41~7

- poz.IO-Itadom, ui.ZeromttieaoiOO

)ldt;ylbpłzląhltłqiiiUIHIIII"'qylt~

ffiC::Ica. Trttbtllifprzyro/(ltłiG(IIIIIcillcllf(l-

dziltllt, codzlttrllt wylltulywalllt prut/Id~
włzor04 bOilikillit wqtpl, t dttlzit co orft·
tltlł. Nl.llfllłt uwotly w 11(1'/fldł zitfłt1'1111dt
lflkwysolclf} mllfl obfitVII!IY)Id o cztnylt~la
llllnl.
hlcltflt%0111/ttlllłfiiQII/tptd:i. Pitnlflll
:illł111Pf10iitrrpłt~dtl,lct6łąlltudzt~IIIOOioprr~

Prrypomllf. it 11~ 16talq KO'IUIIIl

prrnl'olakłllyłod.JmtMit.}stt Ullii#J~
wkDłffblntlQikfOI]Qlff}. Anl }tdl!tfOPfll!k·
IOIWIIIItptrdt.}sca/

Jolcbft/zltltrtU wNOf'W4IIf Po ddlwrb
IIIYiltl()bft, Ujtdtullc ltpld ~ftwA/btttr/1/t,
rt/zit JHUfolli"'1 ,OIIfld 50 rtpmttrl flflt6w.

Ttrw wyllqpł /dl około~ fi łioiwltldt:lttrlt

wqy, f t lm trtllltjsztJ tłclfltl PoiJicl, /7llf ltpsu

wy11/k/ IIQ ZJO. N~/fkszt SUIIUIHI płllflc·
I(I'JIHllltmlt.}stttfUI obm!ltłytwft~nlflrwnlr

~-. llflbywflftl llfWtob /9S6wConl·
lllltiAmpmt~NpndoMiutycvllt~llwttp.

Rfulkt - tlwukl'fJlq mtd.li1UJ •ltdiiWttydi

Clrluzatidt, U ~t~ Idli"'! wttdylrotf dmt

sotll J l 10 Iem. WptiiWdzit w Liflrłuullmtr

lułoly~(/trllw6wacullltllyło.
tylko pn".". iwiqt~CD~fl rxł 11 tntdnlfl do
6stymtlfl).'Pro,nlllłdttlt~llyłwiru1Uttplfl·
ey-rt~trOiolcitJ.Jial,oJifltfY, poltllłUfllllrtY,

kołlkllrmQ4/tphitwłfkwz,tlltwl}'dbódl
bląodluwodllleyt&tvnlftwfillłOOJit}n.
Jrii/Rt~dktllfnł/izt JZCO'ItM/«W/1(1110.
llinttty, lllt}ntpt'I!Mt), lllaitiiii!HfrlfUIIIĆ

MlstnOJMEIIf'OIJYIIGINijt/łlllzz;ydJ lłptmł-

lyiwlyhtł1t~d1, 11 wł«rt~m~~tłldtnlprq

llfl"ot/iiiiii.Mołiii/IIWOfYitiiiUJiłlnkriiiiiHIIIt

tl11cluJł ITGIIItr!l~i

tr!lł}stt )at lcob/«a nUf/tffJ fHt~tli/011Wtk.
o lct6nj dziwnit ddlo. A pn«Jtt roA: tttllłl
IIIISltpiJIIItwywafc:yfywtf/lcflllkllmlli/
bfflzowy MttifJI 11ft lrliJtnOJI'It!Gdl $wit~lt~l
ltit~trl ttf tu~dzlłjf, fr 1t/t łpnw/f zlłWOtillu·
.rrt bląGaklurdt~nklt. Jld "Albtirtilit
&madttr• Bomt lp/lflla sit Nrtlzo dobru

TGdiooifHortllh.

b7

'W7«A. Em«jOitOWIIItmz/tmfCUIIIIIIIok~
lsJ6w,lllfYI.'If;IIMIIłł/S.I/tt'111JmbttJfl(cho-

dtdły/ttdlbkte!Hd:lllilłttro}, P'IItłyllkll·

IIII /yłwlflf{Y. ffJJfllf'lllll rt1t/oił 1 p/fląG

m/tiJalpollklł/ltlq/tty,.ti włlrpMtdG,..

lkiM Jx J km. t tiwiiMUtł/1111ey(/l KINpialtl
• blą~t,.. J0 km. c:y lfVItullfł/ foJuity
,dziatlkł" IJIIkfiWikiąo w MflftltOIIit u

JOictr!. Ait,-lh/wy.tllll'rtl ltyłiltązOIP)'

MlHI
Frtllldnkll
GtMitt-G/plt~~lq
"kDmbiiiOfillcltuyanq...
Było, tr!lłłflo. Kołdnt mtd11ft iffl l'olfl·
/r.6wpqypUiyulvz;ylk«llw/9601 lfJllrokll.ll'lllllltf!IYIIIdOftlllift~ WD}dtdu!FfNIII·
"1 w1kolc.tldł llflrdflnkldt. hzyuły rfUtOIY"
CUIII«. 01/IJIPifllit w l•tUbrvch (1964)
IIZJIGIIO lfl k/fJicf f'ołlłlcd!Jf, bo zqjfl/ ty/lcQ

wfHą~tllo10kM. Nitl'llwłntrO/Iyłuulcocu- ,

lłifl. ft/y

(11111

l11b XJ koltiulei uąjłq 1/t

wplnwnł/n6stttu}tdq•zt/ytfolll6w.

N~ltdlllk«sslltf~llllłwbltpltlqftło-

.,.".. Co do UzhlpskltfO, l o , _ 11/kr 11/t
włt. }flkq pmtllrw/t/Dfllft. tllt la tlol.-ltldClOfiY lll'llfOdl!ilc lndut •ldl~ jat~
wjąatlłlift'll. N~toM/atll/t-colia;yłu

Mlotlzl•tkq Allllf R«łł1t/o • fytw/tv1twłtfiprowyt11. Wpftlłl>dzlt .- AliJtnOJtttfldł
!Jłf'OIJY ZiłJfl• o/Hftl4/4a 116t/lllt MfdJtt

:tr;:~=:~o:t;;:,~:= ~=~~~o~e;::::~~7;!f(~~~
at~~~~ll'llllfmr. bo l'ołoey .".lllay/1 (y/ko . lltlt/yjlci. NIUldUWOtillic:tct/lfhltlltudzo
łtiufr/Jiłiii~Midsclwlcluyjllctlq/
lrłldlłDtMitidłdt•plnwszdhlniq'"-

fll'lNIIłd~rlldq/noUI'IR1'if.Jdw~
._/v:/IJIIItyllllwyllllcullott#/Ćwyl/(111

To tH,Jt Ilf wtzyttlclt połzlclt tullit
w Ulldwun.flłtr. Alt to }tJI spod f w.uyltło

rtpmt111Pt6.- loblei dwa t.tfl ta.11
w.Aibofflflt1Kt~t1Uttą/t~.tt~u11141tll-.

11lnpohitułld.

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

~r~otuftUt~nył.utdwN•Ht,}dlprzyłn

TADEUSZWJA~

.RADOMSKIE SLOWO

NUMER 34

Sport

Sport

SPORTOWE

Sport

Snooker - sposób
na zdobycie sławy
BanloiiiHJ

Ladtowkz, 1 7-lebał b~WJ aedalłsta MJstnostw Połskł

w saookeru. zawod.aik JOaba Bilanlcnreao .,Batory", au.d D .kluJ LO
ba. Tytus. CUiabl6skiep wbd..Uo, opo......_CZ)'tełllłkom ,.SL" o swojej PRYlodzie z~ a o ........ llUZJIIl knJa dyscyplłn4 ąortu.

-er Ilejest odmian bilardasportowe-

łJJ'O'II'I pt.

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

aloaowa l SMOker-

~s&ę~sko...,UU...

wuyal-u.l.abawa ... wyayH-

-P...płldszeft.J.IIk,.IWJif)"'.

Led! Juota, ktłrJ ,_...a-' kąllllale kORJiłK r.c lleł'-, co jest ołe ba
ruczeaia, ~pUlu knzt!Qe okole

-er Jak dłu,o arasz w bilard?

-Oblo1ł"w6dllat.~M

poola, P1

~e-.

dobreao bilardzist~?
ę.!

.,..._,.,

~.te-cnw.J
.,.~

l..,_..

slnJ.

-wkUreppt.dęu11111111cłlstobck,je

to

-er

,
Co powinno dwatteryzowlt

-er Muzjakid poz.uportowc zain-CrBilardtosportkoszt<nmy,clitartercsowania?
ny. Jat radzisz sobie ze bodkarni fi-StanaslonHe~,....
nansowymi,potrzebnymi do uprawiaGit~ abłHz . . wDHkera.
niatcjdyscypliny"!
. Naakiluqo,aleskt1,1dellluaaal

-Okolo~a,whlsce

~~--Jłb'll'.pool
lł

Cl6w.

2- Gna pewialn

to-'jza.U.s.aę,tejcstto~.telinr.cipOIOWwzMbJda,.,.wu.łd.

JOl

iO łJI. d.. llazb te jd "..._ ,...._

te łM,Ie _-.te-

J•taasa.

-er Czqo tyczy si~ bilardz.iicie?

- Poi....U. kUL

PIOTR DOBROWOLSKI

Jct-ołd ~ postuowilaD ~~ się

nychsalach,aprzy:rtolach~osob

- N1 Zlldtodde, m:upiDkwWłd
kłfj Brytuli, ą spcQalDc lik lf'ltewe,tdde~ IHDewołaiMu
losów, Qłkopoto,altyMdawKslę pu
l,.,m:ztnaiq~Sft a.it.kt-

Andrzej Skorupa
Po dwumeczu z Ptomienitm
nastroje panl{fqa w druzynit
olcrtJ/lćmożnajako optymi.rtyan~ Udalonamsi(prud(ylić.nalc

;mydfStwa

na

ncząólnie

emo<;ionu}ą«

swoją

stron(,
były

161-bnaki. Wygraliśmy, choć
musze przyznać, iż aby pokonać
zupólzSo.rnowm, musitliJmysic
nit:ilt napracować. Na słowa uznania. po spotkaniach z Płomie
niem, w drui;ynie Czonrycll za.rłu·
iy/1, moim zdaniem - Dank GrobelfrY za zablokowanie nqjważ
nltjnCpilki m«n~ i Jacdc Skrok
:za całolental t, aylidobrą, równą
K1f w obydwu spotkaniach.
W poniedziałek mitltśmy wolne, ajużodwtorkuostro przygater

brze&i,k~rypokonuj\COSPWuka.
wysunął si~ na prowadżenie .

Nie naJlepsze nastroje panują
w ekipie OKSiW- drutynapo dotkliwcjporatce2:10zOSPG!pkizna-

..&d. M.. llliMłzkję, te jd . . . .
4oczekaoQ" się ,odMęcłl wanaatów
WIIUI)'.a~G.

-er Opowiedz o MistrzostWICh Pol·

n• których zdobytd

brązowy

lazla si~ na przcdost•tniej pozycji
w liaowej tabcli i wyprzedziła tylko
Koronę: G6a Kalwaria - przypom·
nijmy,zespół,którydopierood run·
dy rewatowcj uczestniczył w warec-

me-

- Me mllłea RQęłdawlosowula,

Jllłwp6łfioale.oi••~~

"~Z'II'J(łęzcsl. .rtZJ.~
się

Komentuje

-er Dotychczasowy lider warect.iej halowej li&i pilkarskiej - miejscowyFUM -w tej kolejce pauzował,
co wykorzystał zespół Syrenki Biato-

nicy ~cy pod wpływem alkoholu?

taienyl

Sport

W14JemystrdokorifrontaQtzkoltJnymrywalem-Stomilem·Gorz6w.
ZdajemysoblesprtZWf, że dtvlewygrane praktycznie gworantl4iq
nam mif!}sct w pierwnt'j ctWÓ1U'.
NajwitaJ czasu na tnningachpoŚWirct'JMY pracy nad blokiem, który w poprzednich m«Zach byl naszą słobszt~ stronq. Chdałbym
juzae odpowiedzi« na zarzuty
oponentów, którzy twiudzq, że
nanen.ydptwa były przypodleJ>..
we, a zapół znajduje sir_ w _slalr
su} formie. Otóż. ,U.czylbym każ
demu, aby bcdąc- zdaniem kryty.
ków- w nit najlepszej dyspozyQi,
~rywal swoje spotluJnia.

Wysłuchał

(pd)

Zmiana lidera w Warce

jako dyscyplin~ sportow4. &dy spotka·
nia ą roZ&J}'Wafle ~o w t.adymio-

""·

Sport

'

A Czy snooker:a motna traktować

ski,

STRONA tS

t.icbrozpywt.ac.h.
-er Wanrla Warka- Duko Lali
1:1

z kUB ...,.., . . .,..

sauęaa4nrcleaifJSC'C.8Jłato,&erw
llllepł1P'!t.,reza.wld~..a:estai
czJiea.Moi•W)'łłę,_t~

A OSP WarU • S)'ftnb Blalo-

bn.e&I O:I

erze.

A Tełmoa.t Warta - JIUdorek

-CrCzymjestdlaciebiesnoot.cr'!
-Na rule nktqję to łtlrb.e ,...U.
ole,dletcłlyWwllfi1Sdołdale~e

Jarosław 'lllaczyk:

Dorównać Goliatowi
Jaroslawlbczyk - suzypłol"ll.lsU radomskiej Broni- zadebiutował oslatało w reprezea t.ql Polskl jwdonSw w młędzypaństwoWJDI spotkula
zR~- Mloi)':a.WCHbdk.jestjetlyaym pHkarum ręczaym z repona

domskłer:o, kt6ry aktualale bro.U b..." kadry ••rodowej.

d' do romtOWJ z a taleatowallJIII b nuobrzem.

-er Przez f1ch~wtypowany jes-

teś na nast~aą Roberta Goliata, t:tóry

podobniejat ty,

karier~

czynałwBroni.

- JtoNrt GeliM to MrUe MkJ

........

P•o:Jł.abr~klasę,~oa

praablje.
-er Trener chwali cię:, :tejcstd bardzo zdyscyplinowanym zawodnikiem, te "przykładasz" si~ d~ trcnin-

ców...

-Na uJęcla widUle
DCt.ęiiCDt repluale,

stara.

&d:rl

wł-.

a-

Fakl tea był oka·

--·!lWu
Wczon,J w Klelc:adt • •ecm o

ręczal iSKRY

poko..U UNIĘ Tar-

a6w21:15(10:6).

Jskn: Kołlałder - Wa~ta 4,
Przybylski 3, Maimoa l., Baday 4,
Maltaowskl l , Jaszaak O, Labaski

s,&pJl,Loo..-o,

w-•·c•l

W.U4:1
l. S,-rnb.
2. OSPc.ll
3. RJM
4. OSP Warb
.5. Duł.• Luki
,.T-.ellł

12
11
11
12
12
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Średnio - dWie awarie miesięcznie

Poprawianie po partaczach_
Wczoraj, przy jWllym z bloków przy ul. Księdza Skorupki
na osiOOiu Gołębiów, ekipy remontowe niwelowały teren. Przed
miesi4cem, gdy miała miejsce awaria wodociłtgu, koparka nie

mogla prubit unanniętej ziemi.

~~~~~~~~~~

r

NOr

.L

Q

t V\ 'k
l

l"a d omski
• MCK IM zaprasza l O bm.
(czwartek), o godz. 18.00, na wieczór autorski i otwatcie wystawy
malmtwa Jadwigi Kudcrskiej.
• 12 bm. {sobota), w hall sportowrj "Zn.mb" pn;y uhcy Wcme-

~~~ew~~:;~~ett~~~Z!re~

howy. Myfl przewodnia: ~Ścifle nafladujmy naszego wielk1ego Wzorodawc:ę". Zjazd Świadków Jehowy

rozpocznie się o godz. 13.25 i zakończy

tego samego dnia o godz.
19.25.
• Zan11d Oddzlal miejskiego
PTfK uprasza t3 bm. (niedziela), na wycieczkę pieszą na trasie:
Berezów - Michniów - Kamień
Michniowski -Burzący Stok- Gaj-

Suchedniów. Wyjazd z Radomia
poci~iem w kierunku Kiek o godz.
6 .44. Spotkanie z uczestnikami na
dworcu PKP w Berezowie.

• Pozdr owleDia z zimowiska
w G6r'Kh Świętokrzyskich, zorganizowanego p rzez Wojewódzki
Szpital Zespolony, pruslali do ~
dakcjijego uczestnicy. Piszą, że nie
brakuje lniegu, mrozu i slo6ca.

Artystyczna
dzianina
Spółdzielnia

Inwalidów • Nowe
Życte• w Radomiu (65 prQC. załogi
tooaoby upofledzone) pny&otowuje wiosenąkokkc,k dzjanin wspólnie z artys~ plastykiem z.Lodzi •

Nin• Jakubiszyn.

·

Spółdzielnia od l at spocjaJizuje s~
w wyrobie sweterków, spódnic, pu-

lowerów i sukienek z anilany i lnu.
Niedawno uruchomiła własny skle,p
pny zakładzie.

(woj )

i#&#@
Przezsyłki

expresowe
Radom,

teł.

217-36

- To prawda, ie aura nam sprzyja
i dlatego staramy się: teraz poa4dkować balagan, jaki powstal przy
wczdnicJ wykonywanych remontach - mówi wiceprezes RSM Janwz Swiclzińsld.- W osiedlu Golfbiów l miesi~znie mamy do czynieniazl-2naprawamisieciwodociągowej, b~ udrażnianiem kana-

lizacji. Wif.ksZ.I •awaryj~· wyosiedlu Go~iów II. Tam

Siłt'puje w

po prostu byłoniechlujne wykonawstwo, którego skutki ponosimy te-

raz wszyscy.
Usuwanie kłopotliwych dla mieszkańców awarii odbywa si~ niema1
natychmiast po ich stwierdzeniu lub
zgłoszeniu ich przez lokatorów.

Po-

llr uzyskał: z Radomia połltae

stara)' wykrędl "00", IWiłfpnłe
kierunkowy do Wlednla ł wybrał:
włddwy numer abonenta. Takie
pol'"zenie jest moż~we w tej chwili lliernal.zcałym światem. Uzyskuje
~je dzięki centrali ACMM (automatycznej centrali międzymiasto
wej) fumy Siemens, ale za pofrednictwem wę-złowej centrali MNA

wWuuawie.
Automatyczne połączenia mamy
z Lublinem (081), a poprzez

już

znaczonych na remonty jest za mało
- m.in. d latego, że wielu lokatorów
nie płaci czynszu. Nie ma zatem pieni~dzy na poważniejsze konserwacje i remonty. Spółdzielni nic stać
także na prace związane z estetyką
osiedli, malowaniem klatek schodoW)'(;h itp. Jeśli do tego dodać jeszcze
ogromne spustoszenie, jakie czynią-
dewastujący urządzenia mieszkaficy, możemy mieć pełny obraz wzajemnych relacji: zarząd spółdzielni
- lokatorzy.

JERZY MADEJSKI.

North West Water
w Radomiu

John Ringbam i Jarosia w Piotrowski z aogielskiej spólki wo.
"North West Water lnternatiooal" zaprezentowali
wczoraj w Urzędzie Miasta swoją firmę.

dociągowej

Na spotkanie, które zorganizował
Zarząd Miasta, przybyli członkowie

zamtdu ~Wodcxiąg1 Miejskie• spół
ki zo.o.,radni, naczelnicy wydziałów Rozwoju Gospodarczego oiu ·
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

UM.
Firma •North West Water International~ JCSt drugim co do wielkoki przedsiębiorstwem w tej branży
w Anglii i czwartym w .(wiecie. Zatrudnia 8 tys. osób, w tym 5 tys.
w Wielkiej Brytami. Eksploatuje
ujęcia wody, wodociągi i oczyn:czalnie kieków w pólnocno-zachodniej Anglii. Posiada też własne

Najpiękniejsze

biura projektowe oraz labor.ltoria.
Buduje i eksploatuje obiekty wodno-kanalizacyjne w wielu rejonach
§wiata, również w Ameryce Północ
nejiAustralii.
Wiceprezydent Radomia, Kazlmlen Wlazlo,powicdzial, że ·wodociągi Miejskie• są zainteresowane realizacją pewnych zadalt w oparciu o technologię i z pomocą angielskiej firmy. Nie wyklucza się też
umiędzynarodowienia wodociągów

poprzez zorganizowanie spółki z udziałem kapitału z.agranicznego, w
tym kapitału wiUnic • North West
WaterlntemationaJ•.
(woj)

na start

Wybory tuż,
W tym roku Miss Ziemi Radomskiej '94 otrzyma "małego fiata•.
Nie wiemy na razie, kto jest fundatorem nagrody, ale warto o nią powalczyć. Dlatego zachęcamy kandydatki do zgłaszania si~ na e liminacje. Chę:tne powinny mieć polskie obywatelstwo, ukończone 18
lat i nie pru:lcroczone 24 (panny po-.
winny być bezdzietne). Wpisowe
wynosi 100 tys. zł.
Organizatorzy wyborów w Rado-

Zły

Konc:ert Onalowy Koaka rsu
Miss Zkmi Jladomsldej ''-ł z udziałem Miss PoloDia ' 93, Akkandry Spieczyiaskiej , zapluowaoo u 25 atareal b~ w sali kODcertowej Unędu Wojew6cb.ldeIO.
(non)

i dobry Charon

- W związku ~ artykułem
· ostatnia posługa", kt6fy ukazał
się: w sobotnio-niedzielnym (56.02.94) wydaniu waszej gazety,
mam tylko same klopoty - wyjagniamy wszystkim, że praktyki
opisane w tekkic dotyczą zakła
du pogrzebowego w Kielcach, nie
w Radomiu - poinformowali nas
Dorota i Bogusław Szewczyku-

wie, w ilkiciele zakładu pogrzebowego " Charon" w Radomiu
przy ul. Malcz..eWskiego.
Prosimy czytdnik6w o uwatne
czytanie naszych artylwl6w - żad
na z infomuu:ji w tekicie nie dotyczy radomskiego ~clroroM ... DótychcliU i,cuhn z kliem6w nie s korżył sir M usługi radomskiego za-

kładu.

Lublin z 20 miastami wschodniej
Polski; z Kielcami (041) i stąd także z 30 innymi miastami oraz z Krakowem (012), a dalej z 10 miastami. Testowane jest pocll~zenie do
warszawskiej centrali ACMM, by
uzyskać tranzyt już na calą Polskę.
- Centrala o symbolu EWSD firmy Sie mens gwarantuje nie tylko
automatyczną łączność. Jej pełne
uruchomienie pozwoliło na uzyskanie lO tys. dodatko wych łączy - powiedział kierownik wydzialu komutacji, Piotr ltmaftsld. -Skorzystało

Wyjechali
Na wczorajszą demonstrac_K do Wanzawy wyjecbolo prawie tysi'" człon
ków "Solidamoki". Zabrali ze sobą transparenty, na których wypisane były
hasła: "Podobno tak nie musiało być" i •Mówimy dośł wzrostowi kosztów
utrzymania•.

tuż•••

miu - Agencja Artystyczno-Reklamowa •ctaude B" i Klub Środo
wisk Twórczych ·wnia" czekają
na kandydatki w "Łatni• przy ul.
Żeromskiego 56. tel. 218-87.

• ( n ova)

Nowoczesna automatyzacja
i... codzienność_

me tdd'onkme z Wiedniem, wy-

gotowie techniczne czynne jest do
22.00, a zgłoszenia dotyczące kanalizacji, c.o. i elektryczności przyjmowane są pod nr telefonu 406-63.
W spółdzielni działa 30-osobowa
ekipa konserwatorów, dysponująca
podstawowym sp~tem, m.in. koparą używan~ do wykopów g!~ bokoki 3 m. Gdy awaria jest poWAŻ
niejsza, sprąt pożyczany jest z są
siednich zakładów pracy. Większe
roboty wykonują firmy specjalistyczne. Klopotliw~ sytuacji polegajednak na tym. że picnię;dzy p~

Ferie
ze ..Siowem..
• DK "Obo:d$1r.o" proponuje dzieciom w godz. 10.00- 15.00
zajęcia

w ramach " PlaslyfZnego

czwartku~

oraz kino-video dla

młodzieży;

• OK " ldalio"

przygotował zabawy i gry komputerowe;

• MDK organizuje dziś (10 bm.) wyciec:zk:~ do OroMica. Poza
tym jak co dzie6 p(Opoli.Uje ot warte zajęcia plastyczne i sportowe
dla dzieci i młodzieży, gry i zabawy ~wietlicowe oraz callanetics.
Atrakcj~ dla wielu bę:dzie wystę:p teatru · s ajdurta", występy mło
dych planistów i koncert R O D "Grandioso";
• Wojewódzka Biblioteka PubUc:zaa zaprasza na zgaduj - zgadu~ dla n aj młodszych, bajkę "Królik Bugs i przyjaciele" oraz Mło
dzieżową Akademię Kultury. W programie m.in. ocena prac nadeslanyc h na konkurs. spotkanie z pisarką Joanną Papuzińską i Jackiem Słupkiem - dyrektorem CEE w Radomiu, konkurs ze znajomaki opisów przyrody w książkach o raz konkurs ekologic:z.ny.

(oska )

Wieczory wKlubie Seniora
Do tradycji należą sobotnie spotkania w radomskim Klubie Seniora. Jego stali bywalcy zbieraj~ się
tutaj, by zagrać w brydża czy szachy, powspominać, wymiehić spostrzeżenia. Ostatnio nawi~ bliższe kontakty z K lubem ~złotego
Wieku" w Warce. Zapraszaj• się

wzajemnie bąclt do Ośrodka Kultury i Sportu w Warce, bądf do klubu
przy ul. Sienkiewicza w Radomiu.
Na zdjęCiu: jednego z "rodzinnych" karnawalowych spoiakań
w Klubie Se~iora przy ul. Sienkiewicza.

(mad)

..,....__....,.....,.......----

z nich 2,.5 tys. abooentów, których
numery zaczynaj~ się; na 60, a wem
wŚródrniekiu oraz.drielnicachZamlynie. Obozisko i Ustronie.
Mimo tych udogodnień slyszal-

już

nośłjestz.azwycz.aj słaba, zdarzają

si~ c~iej nii dotychczas "przebicia" na linii i słyszymy zamiast jednej, kilkaosób mó~chjednocze..
~nie. Kierownik P. lżmal'lst:i wyja~nia, ż.e znajdujemy się: w okresie
pn.ejkiowym, a)e wkrócce czaka nas
pełna nowoczesność telefonizacji.

JERZY MADEJSKI

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

