KRAJOW,

ŁĄCZCIE

SIEI

WYDANIE I '-,

•
•
Iczenla
już •••
częściowo nieświeże

Nowe ceny

upełnie

"powodowana un/lu!jszenlem
do,law po ~tarych cenach, a

lJilłtu

nowotOCU'l)'ml ..... łamaniaml al)
G ~klepów ~pot)''''''cz'ych. 001.1-

Z Jak

nie wiadaJ.lo,
vloiye w t7m m!e·
rod1inl\,
budtrł.
Zwlaun:a, te plnlka nie śpi i
stra."z)' bajorillklnli sumamI.
Pribowa.llłm dtll"Jed:dei 81ę "II
".>dla", ile będ~ kaulowały
podstawowe .ra,ta;l)' Ipoiywcą'.

ale sl!, to n&

rJlJ.ie

celi)'

palcem lIa "'odale plnne. bil
nie podano knut wU)'lJtklch
wskaźnlk6"" kostluw.
W kaldym razie w k~cICi!
k:ch p:ekarn!ach PSS zapew-

"IGno
wpadka

mn~e,
te
wtorko'J:,
z ch!e~m n~e był \

cJe do

chleba.

rzcczywił(:·c.

COCII:f;to, co wz,budz.iło nlepok6J. ale 1. w,lt;pneJ kOlkulRC11
wynika ie bochenek "kieleek'ł'ln" będJ.ie kos110wal nso
d, bulka kaJU'fk:a 140 ..1. "
kOf7.,Y-

t~'m, t~ pn,y p:et:lenlu
~ta
!.ie: jt'~tc~ ~ mqk

w po.przedniej een:e (eh<:l.alam napl'nć w ,,~lnrcJ", lecz. jaka ona
slara .• 1
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Ha falach PolSkiego Rad 'jI
Głosu

Ameryki

Zbigniew Brzeziński
o polityce
arianami
W~olale

mit_id to miAru Dollbelll,~ nad
Ir,ltI8tul:'
pnł''l dw. lala becb;ił' nledoMt:P'OlI dl. zwledt.CIJIICycb palac b'.Ku.
-pl w K.If:lcaeb. Kleledu. Pr.eowola KonterwacJI Zabylków podjęli
alę trudnł'Co drJł'bo prt7wrÓ(:ecUa do pcłnł'J lwIMnoki tł'IO Cert_
neco ub)'Wr.1.l.
Fot. ,\. P<:cJ:łl.~kl
'7etllCi! prlcde WA7.1Ir.lm '1117"- ,ruA I ocen .. wl-.z.n,cb 'I PolIk" w okrule IMIt.aW_J .6111)' I
1.1 po I"' r. Zml.n7 .... !Ik
dute. te veł)'Jnowano 'I w,d ••
nL. IlUplemenlu do pOpnedn'c.h

edycji teJ eacyklope<lJi.

('rof. ZBIGNIEW 8RZEZJ~SKI, :Ulany all.~rykaóski pclliloh~" byly doradu pr uydenta USA dl. bnpi«U'Ii~twa narodoweJo był 1: bm. lokiem dtlennikany pro,ramu 1 Pobkle.o
Radia ...Gatd)' "',.!:torcur orat 010'" Amer7kl I .. Ne",·.wC1"lr."
rodua. transmitowanej .. na ł7WO·', Wa51,o,t .. n ... konferenejl prasowd odpowlecbllll na kUkadtleslltl pytań d'liennlkan1
orat prtelr.:uanyeh we'lt'lDid pnu. radi051uehael1 do I~udl ..
w."uwlkleco. Wlęlr.l1oU Iych p,lail odnosili filę dn .)'tuacJl
mJędtl'narodoweJ. Oto co pow~ddal m .in . prof. Z. BneaJ61kl.

- Cień. który Zw!rl1.ek Sow!eekl rwea not Europ<:: centralnq Tanlka. Mam7 do c:.yr.Jenla 7. mocarstwem, które

n..a.dele ddew"",1 .,bra·
oy"b a ",UI' 1.. kall..,.dd"':,
""re w.i~l,. ulIda' .... w",, ..l.

je,t w
kielo

~t.ad!um
krl·~),sU

b.1rdzo glebo.....ewne1uJ\ego
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Ozl•• czYI. reki

kkh "llmlaa"j.eb utrlutnle.7'.
w rin .. l" ...,borów OJ.1"Wł.'J;7""
Rok II 1_8. Jury kool""$1I.
brai. d. ki.lller. final .. ts: hn-

w,,·

d .. ".ldl..
Trluł y
o1n"m.ly:
tnlr"'nylla nokII l OllelO·nyn.
RUttnlk rumuń,kltao Minlste~tw. Spraw
ZlCrlnle~ycll.
C••ub.nU" Glrbta poioformow.1 we wtot'ł'k, te 00 cwnków
n.jIlcUilejucco kl('rownlelw. r/,,_
du obaloMlo dyktatora Nico!.e
Ce.usescu _1. 10 .rentow.n7ch.
Rzeez.nlk pod.1 n. konfet'ł'ncjl
pruoweJ
w
Bulr.ar~l:cle.
te
wśród. .reaz.low.nyrb
1.nlJdujll

~u:UIo~:,c%~:~~ko:J~ubl~fej
Parlil Komunllltyc1.neJ.
W w)-wl.d1.le dl. ADN ConpowieIbial, te
wa1."lICy c1.lonlr.owie litanIO retlmu. ktÓtll' dopuścłll ai!: prustf,:pltw. wat.nll !)OIIt.wleol przed

.1.nUn Olrbea

rubll"D_i

Kouł.'J;yll:.

~ł'm.

CAP -

rozumieć

Jak
AB·'. która na ~lItdo; - w el~
11: D'liet:i~l'-:r.atrlll!rza ęo ...
pot PfUilltktyć w
...... 1.&.,....0
k..,ao Ir71 W kurorcie chce
wybudowlć jeac:z.e Jre<k'o tuK.cl,
wd~ w ukl.dl' :t .. Orbi.em" oy
w • Odyn'....Gran<bie.. I •.M.rInie~ wprow.dził! równlet
f:.t_
lelk<:, dz.lellll! ai!: :y$k~l.

'u

Afn l,,"""

Slr.,hk. 'I GIi ..·Ie. li Ihlewr'l,..
n:t Rek .. lUaru"a W.l!oka 'I
W~,.n"w •. DIi"wft7na wybr .. _
n. przn $poruorów _ K"larty_
III Kouel r k 'I U"browy G6r.
nleu:J. lhle ...."7n.. Ostrco'ka_
n)'
Joann. Wien.N:1I: 'I..
C:I~.'odl.. w,.. " h~l" un.... tolcz.
II" .,kt.le,." fln:alu byil K ••
mil,. Rudnik 'I Warn ...·7.
N. 'Idkciu! UalewnYD' no_
ku ' " ' AlfJli ..nh SlrońslLa Iw
'rodk .. ) - It lewej) Mlnen.
W.' ... II •. fi prawd> Kabrt"".

S. Wojno

decyzje PKO?

'Odsetk'. nalicza się miesięcznie,
ale kapitał rośnie rocznie
KOOl\!lllkat PKO
d"Łell iu

noo.vyc:h

O wprowa~sad na.ll<:u-

nla procmtów od

rtladów

OSloC~Głc!owych,

lokat

kredy,tÓ'Aniejasność.

uwiera
M6wi

I

peWll.ą

slf:

w

nim

f.e

TJd).

wkłady oSU"'1.Qdnołclowc

m!ooowicie,

plat-

ne na kaUle
t~ankl (najpowsuehoiejQe, ulokowalle
na kontach osob!6tyc:h I 1.wyklych

kSlątecr.kach , ob!~

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

w)"Ch PKO) będą obecnie <>p;o<:entow8CIe w wyaókoicl
7 proe. za ltY'Cteń, pMn!eJ zaj
wedle stq,y podawanej co
mie&ląc do W'l.adOOlokl
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SLOWO

S'TRONA I

Drolja do nowej partii

Posiedzenie
Biura Politycznego
KC PZPR
nali:r.ą

bAlt

nastrojów
pGlskidl.

włrod

ko-

WysluchaJ"'l

Rał 1989 b'J"ł "";em pn.e.
lomowym dło PoIsIU. R'" 1990

b.tcbillprt~dlo'-".

prz:rulej parUI IewolCy uwzgl(dnit ... naldytl' lpo .. ob
problem,. kob.et I ;ch 2.wlC;k-

po&l.ąd6w
ulonkb\
parli!,
d»ałaJąc,.ch w klero'W'fll~t"" ie

1JC1 Kobiet Pobkoeh na te_
mIIt pr&ynło4c.i ruchu kobiecelO. w tym organizacyjnych
t materialnych
waru.nk~w
funkcjonowania LKP.
Biuro Polityczne podkre_
tla, ł.e kobiety polskie. 00uuw_~ce najcIęlej trudno60l eoddennqo tyd_. pow.nn,. .potykat .ię ~ mak"i)'-

n.onelo

wsp6luc~llnlctwa

w

iyclu Jcra)u I lokalnych tpo.
lec!zerutw.
Biuro Polityczne ro:r..pauz)'·
lo prtY.otO\lo·ane na Xl ZJ3l.C
projekt,.. dokumentbw: Illitut
nowej partii, deklarację prolJ'amowq. Poc\.anow.i!o prwdstawU wymienione dokumen·
ty KomitetoWi Cenlralnen,u
rla poIIledumiu VI drllu a
rt)'C"lJIlia 19j)O r.
'PAP)

maIną pomocą I tyc:rJlwokĄ
~slkich umtUhOwanyc:h

mrl)'tu,eJ1. pandwGwych. GTpniulcji apo)ecmycb, w '1m

~, Estonię.

łuałoi~ Ukrainę.

ezow

alłee,..du)e

GruzJc:

wet konieC plerledroJkl. Bi~
rąc pod uwagę
te dwa W8_
rurnty to Iqdu:, te Gorba~U1W b(dtie
11«: ~'a"'ał manewrl7Wat międl..)' n,ml i un1-

m.

kać osttl~U1110

rozwiąunla.

Polska
5ię Ulalei~
w
.ytuacJl
paradoksalnej.
gdyi jleat motlI",... tor za p61
rołtu w uajach Europy trocikowo-w!.ChodnleJ bl:dą aądv
wyłonione w wyni ku cal\:~
wieje dernoltralyeUl,.ch w)'borOw. Dblega powillno się teraz łw !a dom i e celowo prz.yI!P~z.ać proc"
demokratyzacJI obeqleto u·troJu w Pohr-

N.

- Ptln}(X' zachodu d!a Pobki w clll(l1 minIonych 8 mlelięc:,. wU'o..ła od ok. 100 mln
dnIarów do ok. 4,4 mld tloa.r6w, które III jut pn,ewid7.ła
~
w budf.etach państw U·
cłlodnldl t Innytucjl m!tm.y. narodowych. Jen to doWł>dem
bIlrdz.c powainel" "la'n\.er~o
wanla !Pię sytuac:~ Pol:skl

f:\\'en~

JeieU Gorba-

sle n. r01-

wlQUnie aUo_ to

M

łril.onolae

dni
WOtlUJ....oe 1'10
j o errm
;ellem pnellonOft'1 - no Ilongre"1I
lołoiye.eJ,lom
no_I
plUM lew.icy pGb.... j.
Gl"OtI.Ilujqc towon:ynil.om l 100·
won~ZOn'I wyboru 1\(1 delegocy.

zo

"fJOCltorr\, S'II

w

lO Zjetckie PZPR

kł.

....yroł.ojqc wcłrięcmoit wIOf9O"Ółoc}l
pPł"tJl·

cbewskieJ

!'lej aG to, ie
równtri mnie
GbOort.ylo lou-loni.em, mom po-

C'l1JCM wielkiej odpow!edzio!no·
id jolc:q ner nosIli bort. tło·
tyW
wszyscy
d
członł,:ow..
parril, klóny wrlęłl udt40l w
W)'boroch. Wbr_ pesymlstyclnym pn.epowlednlom w W)'bo.
loch
uclestp/c.ryło
1.132.221
crłonków PZI"'R, cqN ~7.7 proc.
tlOf'lU c:rloo'ttowskl~_
Ile; ~,"okf

Zbigniew Brzeziński
o pOlityce
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I który się będ:de polh:blal.
Pod koniec 1990 r. Zwiquk
Sowieck. będ:de jt'~U:u Istniał. Ile nawet tego nie mof...
na tWludt.lt kategorycuUe, bo
RUIk! kr1l:J'l1u 5taią @",ę c~
J'a't. trudnieJsze dG pnewldunla. Jedno jelł pewne, lIa
daluą metę nle utnyma 51C
jego obecny charakter.
- Jednym z. najwa1nl"jn.v~h
wyl.wail dla Zal'hodu
je,t kOnlecmośt szeroko roz..
lałęl:ionCJ
pomocy lospodarcz.o-polltyemeJ dla transformadl
Europy
środkowo
-W'rehodn!ej.
lran!llormaeJI
demok"rllJcmej. pluralidyc:r.M}. która potwoli na konsołldae~ tego re~onu.
- Stan, Zjednoc:wne mOI'!
IIOble potwout .aa to (inlet'·
wenc:j.a w Panam!e) bo SfI IIUt.entY~ł7I1m mOC8ntwem.
- Doktryna Bretnl~a ~rl
M:omprom!tClwana )eili chodZI. o ten ~Jon, k16r,. na~
wamy
Eu.roPlł
łroclkowo
-w'!Chodnhll. Być mole jest
ona aktualna w stosunku tło
fepubH.k umqo Zwląz.łr:u Sowledl:le,o jeteH GoTbaC"lOW
pozwolI LH.wlnom na utn,v_
manie: tej Amodtlelnoki, to
)est rLf!cq n1eunłknloną, te
t~ proces
obejmie rlN'J"hU

I ukretarza liC PZPR- M. F. Rakowskie!o

W,powiedż

I.wl<l~l.CU ze strony In~ton
di I ct}(..nk6w panii. zaleca, aby w ptz.ygotowan;c·,
dakumt'l\taCh programowy,,"

D!uro Pomya.nl U1pOUlalo
l. 'Tluacją po~\ynną . a-

Ilę

btd* to

dalu.J'm eJfIreformach
,ospodarc:~ch.
Polska przo.duje: teł w dziedzinie peU·
tYCUle-j, aczkolwiekCzechoslowacja
jut na t)'m polu
&\1

PlIIalr:a

"III'

pnoduje:

.""'"

LUDU

w

Polskę dogIIma.
a za Illiłka
mletlęey mon Poklę dOg<lnić

I Wury l wschodnie Nleme,._

Dlatego Poll ka powinno bard2Jej dynam~ClQle nawl:rz.af
do wlam7cb lIIon$t)1ucJonalnycb tradyCji l pnyspiel1.Yć
proce-li demoklltyuu:jL

1.s1Oło

polega

no tym. ze decyzje, jokie po •
dejmiemy • sprawie
10.oł!·

alenio
dt.iololnoki
PZPR i
pu:e.lklo do tIoIonenla nowel
ponif poI.k.ef Ie .... icy
będq
fI'hoIy skud:1 doIekosoięine. N;e
tylko dkl Pol_lei, lea
dlo
całej EU1Opy, O pnede W$lysl·
kim dla cClIIJ lewicyeuropeJs.
!Uej.
Nono
dlłoło!nojć
no
ljeicłrie i ~ongrełle ~rie \,Iwoinie łl ..cbonG tOfOwno pnel
IItoj, ~ I l'09ronlcę. Cecyrje,
leP.. podejmlefT\Y ~dq r=po\fyWone prlede
wsZ)'$dtim
z
tednei}O punktu 1II1"dułnio,
o
mlonowtde: ny stworzymy 50'
Hclne fundom.nty pod r'\OWą,
połltycznle i IUgoniloc:,j1I~ iii.
nq portlę lewicy nOOlYłqlujqcq

tou.

do bogol~ dorobIlu soc)ołi,.
łyanej
lI'Iy'" ewopej,kJej
I
polskie-j, uy tej ""1jc1l::em., fe
ljoadu I .ongresu .kłócen;
;

roibicI.

,tron,
P .idI
..ma

olsce.łfI~'le'olll$lyt.1.

potrzebno )cttt

~

lewicy. Toko

jest opMWo ponGd rrwłłono CzłGn·
ków parN, ktbny broH uddol

w w,bomch delł:got6w.
TooId
poglqd wyrotojq laUe noJwy •
billniejsi i dolekovn:roczni prt.,-

w6dcy obozu lOłodofnoło;owe.
to. W tym ducł'lll ~dotl
f6wnie-i mol lium w mi,
rnonych Wlllu mietlqeoch roi·

lię

a09'Clrlianl. W i,ód rWch
prtywódco W loskiej P0r\i6 50c·
joł\$lyanej. 8. C'Clal, H .. IpOt\_
"lej SocjolHtyoĄ&j Portii Rbotnictej. p,..rni..,. F. GonJ.o-

"'ÓWCy

:~==i. ~.·"-icc~:::.
~oo r:;~toK ~~~ow~~

loUe lieml 1'I0Ii prt.y;oot.. ..

SpNocjCl w Nocłllcl-.:llt,ki.J
Repubke Autonomkmej.
ftO
rodlłec:ko.lrońskleJ. g:ll'.

",pnle

Iwołoch Europy jrodłtoweJ. Nie
wo ln" nom 1GWie-U; t)'ch OCZII'
W-;. Powinnijmy pop"e! swq
~olnoić .." oItresMI
przed
lłOBłem i "O l;eich1e umocnić
wiród pos"'powo m"lqqch 10daWtow pn"OI1onC. te to .toł·
.o d lo nicłt~y
noowq
partie. nie po prosa. porti,

Ird Alob,

e!4 t.budowGnq

w 4Noch 31 .,ucI,,'-2 .ł)'Ctn'G
doszło . m-.-ych lat11l.nek

pet..

om.cu ło

p rutrW8111e lub

na·

WAzerbejdżanie
g POfl q

I llisuze nla urtqdleń gro nlalI}'Ch p rzez alerbe}dlGtlsklch n::l·
cjonollslÓw, stopniowo normGliru·

Je

Ił'.

li gruc:Wo tlu"" lh:lqq o k.
? A tya. os6b, kle,owon., prt.el
dtłołOcq

ludowego fronlu AIern..J dłGnu, Prt't'51qpll do ,,151'
aenio syst.m6w ,ygnolizoąJ 
rryc;h. wIfl Mroinicl'J'Ch, linii
łqczfłOkł NI gronl'cy ro<W.cJi ~
-lraAsJileJ w Nochkr-oni•. No.

już

spokojnie

ltKJeslnią
wydoueń,
1'I'-~JqcgłOftlc_j,...

Jo rgonilow oll Wlec.
..~ wyslqpi N z o·
e zJednoaenłe 60 IgroMOdlOQ)'Ch no drugim br%egu
pocłctoe

ra"l

obywotełl

Ilonu. Strat, cno.

:;oł.:ue~i~f.ct~~~k t~:{:~
""'

bIi.

ace nio

PClCkZOł

,;.ftG3""~

tych wy da ne' N. 8 ritwin - _łuo
rtie u.ąło broni, iodeft i olnlert
odni6tł
obroid. W.dług
nlftt.6rych donyełl, .. wyniku b6}et ~ de"'GlutrOntO(nl IQI.
..~ Jedno CIIOba.
pod krełllł

fi"

fIO'~r.QW" q,

Jea lennoa o -.lcslloch

W)'Iottojqc)"Oh l.
dołwiodaeA,
joIKe stoły ~ nouyrn
1KIzIG ·
Jem w o*Knlc.h kiłku
lołOch

obec nej deltody, )oJ! i onołfaoie
IIowydi problemów l lodoń.
jatie .Mojq pned Polskq o bec:.

.....

W twvueniu
IoIcOej
portll
tald e spoiy60w0t
"",elvlt!łni
dotobelc rdo nnoto.
r6w, klÓl'ych ·obeanoki w ,....
A!goch I"lPR w minionych driepoIOIlnniłm,

tI~.ełoc h nie
_ć. W n PR od

isłnieonio

_ino n.to·

poaqttu

aktywni-.

I~ paliowy rekwmoton....
...

~

JJec.I

}ej

u}ownioły

i16-

biorqc

..,.aioly ..... je pon.stwo: i portli
demoluotycuwgo ,oe:jGfIZlllu. l
r4inych WJgl~ _Jatki.J
no. odno,iły
OM
IUkonów,
pn.epowoM były }ednołt PfUJ
prtedt.lowloiełi \olein}'Ch
pokoI.ń cdGnków porcfi,

D d:r.Ie
~=~~~~
dlugo I mo;roll1o. Nle
wyllOf'a'J' pnyjęCłe ~j plotłG,m., ptogromow.j,
oni
tei
rbudo..onle nowej wuklury OJł<* 1\11, lo,tqpie_
nie slołłoW i, ko
I
se-uetOf'lO
pnewodl1iaqcym pon;i. komitetu cent;rolnego rodq noQeI_
Mł. Polne-bo
CMgGj wi<teeJ.
:unkJn . . . Jerz. Ś\Modomołci. o

SJOIIitOC}'jnel,

o_JregIJłynajtNdrlle).Mu
po' pienni.
IIkwłdowat

n._

,lmy

postnegon;a
-O nor... .... oUe.ic!,
getr nPR było podiq państwo
~Mtolołcl

...

uywistołd

ZOfÓWno w oIueł<e'
chielq.
cym rtQ. od ljlndu. }I:riI i no
l;eidzre powiM1łm., pouuli_
..cK odpowiedri no pyto.... co

uobil.

..oor,.

obpmy stG" II"

godni dkJ spoleaer\stwo. o
zwlonczo deo tel lego a"icl,.
h&o zoftezo II" do oboUl pol_
tęjXI społecznego. Od
wielu
mJe.tięcy

toc.fy

klęsk

pneułojd,

łl6cltoch

o

.ię

I do. ZJozd wypowie
s{)ł'owie tokio.
~zj.e lo
w loaqceJ .Ię

tel

w

w _z'j'Ch
i bolesno dys-

się

ływo

Reregoch
kutjo o

CIhot 110·

p e _ nie

osll:*lłe

.!OWO

dyskln)l.

b4tdzie

Kontynuowat )q
historyctn(l pnel
5qdraę.

UOI.

my""

nonym

l

rtQuko

długi

ile

}euc.łe

rOJ~"
powoIont.~

~1e~"!.o';;c~:'·l~lęli kc:~

pl$onJem nekrologu dła Polskiej Zjednoc-!onej Portił Robot·
nicuj. None glÓWf'\e locłon1e
I powokmie to "" pie-fwsrrm
~..drbe .... .,Myzowonle
noj.

bnturch celów portU.
DłIit

".. "'Glem., .lul poaOl'

WI'WOt w "ene slunn}'Ch, ole
ogólnych ~teł. Nan ~f'Ofn
dl'łałonia no nojblliu.
mi.·
siqe. muti byt wyroziłlty I koft.

kremy, moina ruc Wf"a progMluimy
rmrQdQwl
mGtyc.znj.
prt.cbto....U: łOCjolilt'fC'"q
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'/Ul ttOleŻftOkł w~at m.fIł.
TIlł'ftCzaWTII ł

O'"

v

tą

bankach PKO.

teką opłatę pobłlłrolll.

CI

..,

.lO .tprawq Wllłl/Cznvc'" oCrZIl~

mo"JlCh .JJ gru,dnlo ub.f'. WvtlłCznc te nt6uJ .tę zmle.,łV ł
opło.cv będą pobieraM dopkro od 15 bm. Klienci, lcł6t':!1

:tut je ,,,",<"111.
kil.

mo"ą

tq.fr.-ł

nurołu.

(kk)

SŁ.OWO

STRÓNA ..

ID

LUDU

Pienictdze, pienictdze...
m;n.onym raku, mimo w;elu trudności I napięć, ,.. woj.
kideckim nie w.tn:ymano ani Jednej wainiej.uJ I.o.weltyc,ii finansowa nej l: budid. WRN lu b rad narodo_
"'ydl Itopnla podstawowego. Rok. który rOl.pocz.ynamy, ~z.~e
więc konlynuacJq rOl.pocu:tych wcuśnieJ dz.'alań. Omacza to.
te budiety praw.e w,z.y~tk;ch rad narodowych obcląione będą
linan!\Owaniem łnwe_ tycjl kantynuowanyeh .. Wyliczono. że na
uspokojen.e tych potrzeb tueba pru.!.llacl.YĆ (wedlug ub egłorocUlych cen) 250 miliardów 1.lolych.

W

Prócz. tego intencją Ulrówno WRN. jak! wojewody k1eJecklego je __ ! m.in. :wgospodarowan ie n:ektórych obiektów
u:plta'a onkoloclcmcgo oraz
teatru w K:elcach, a takie
:r.akonczen;e wielu tz.w. Inwt'~tycl l
cl.ynowych. Popra.... Uoby to ba~ lokalową 0_
'wlaty, z.aoplltrzenle wsi w
wodę i !:az.. u~p~a·.unilo tunk_
c)onowanie innych dz.!.edz.:n
tyc ia.
ZoImierz.en!a te (oral. inne)
reaHzowane będą w warunk.ch l.mlany call!łO systemu
co ~podarcz.eco
w kraju, w
Iym takte w wojew6dl.lwie.
Wydaje s!ę więc. tl! klucwwą
sprawq
będ7.1e
pOl.Yskan:e
N. pocUltku lit ID-ycb we
WIO'R:cwwle odd.ny _li.I d(l
u::iytku
nowocl.eosn,Ir.pltal
o 330
lM.kac:b.
Nad
1d.row iem
mieuk.flców
ezuw.
aktualn ie
Je poradni ape~jallll~rexn'l'ch
41 liebn,. medyc,-ny . • nomal.Ol.rr1l6w. 188
p!el~!l lllre1l:
ll! łrednlm 'Wyksztlłceniem. 3 r. w,.iszym. la
»>łotIlYeb.

Rejonowy Sl.plul we WIon.cww:e prz.y).1 im il: Jlnl P."",ł.
U , lIa co dy,,"cja placówki 0tn,-mda 0$01)11. lC?<lę papk-

u.

Szpita l

im. Jana Pawła II
w

UfOl:lyst.ołcl

'Wzięli

Udll.t
:Stan.sh,w

bi$kupl kieleccy Szymeck! , Mfecxy5ł.w J.w~_
lic:, prCles WoJewódl.kleJ lloby
Lekarskiej dr Włodr.im!err. Gajcwtjc!. pn:t'datawieJele wladz
p;!ń-łlwowych I adml'l'l'alra.:oyJ.aych. ałuiby l.drowi •. mleazlune:r miasta
Nil ręce orcanlU1tOol'ów UfOcty.ttokl Ust IIr.luluy}!!y pl"zewal pa.p:f't Jan Pa;wel II.

Kieleck. kurta bllkU4)ia w
darze ptleka:zała Rpitalowi ul-

trasonogr.f _

wYlo-1I:'ej Jakoki

!l9ru:t med,-czny rkmy uchod-

nlonll'mleekieJ.

L

1'.S.

ep/e} pói"o nit wcale, poułU.lolem, adll
ndl.'ulllik
gml"1I

Opatowll!c.,

Hen-

ryk DARJ\NSKJ
pOkCll.al
mi
du.tq I w dole liIUlI
.fro}ną
- Kfi(,,~ PClmlcel. A lepi~J pói.0 IIIt wcale. pOmlljlalem wll'dll, "dll Wl/CzlI!ClUm 10 ii/eJ, ie
roloiona zO'lala
dokladnie I

ulr.:dnlo J9U roku I pl~rwltq
blll opl. pa.to~nICl Ul

ftQtq

t:~I~~~!f:';9~'~~u~ 1:~I:~:-

Wrrdnw lU9 oru PClrll{ZOllfÓw
101 J9J9-I!H5.
l WUI/"ko uczc:lo .Ic: od ludzkfch dlia/ań, od lpołeczne} Inlc}o.JlIWII. W Op4towcu I w K.o.nClch pClloltCll1I dwie "ruPII d:ICI10.1110 Obl/wo.teLrkl
Komitet
Obcllodów SO-/l!ł:ia Wrzdnlo I
Komllet S",dowlI PomnikCI. W
kil rlclDd _uli: ZWmunl DYDALA - pnewodnkzqclI Cmln~J RlIdl/ Noradowe}.
nenryk
BARANSK/ _ n.acl..lnlk "minv,
Rllłtord KLOS - płerwu'lI 'l!-

Wi~cei

Dla bu d~etu centralnego

Na inwestycje

[unduny
na stinansowan~e
Inwest)'cJI oral. lnnyc::h tadań
n.ecwwych. Nie będz..!e to
tadanie IQ~we. Wpro~t pruclwnie.
Jak wynika :z. projektu u_
sl4wy
budietowej
dotacje
ogólne otnymają tylko ctle_
ry w~jew6dl.twa. W
pow_
stałych 45, w tym
takte w
woj.
kieleckhn.
ud t Ia I
budietu centr_'neio w d oc::hodac::h budtel6w WR..~
w: n0511 będl.!e prawie 23 bi_
lion)' z.lotyC::h. Duto. Potr:r.eby państwa mU5l.ą byĆ jednak
l. c:::r.egoś pokrywane.
Prz.cchodt.ąc

na grunt kieJec::kl. SueuJe .Ię, te b udlet
wo~widdwa klttaltowa l alę

Melodia
,ar.

polucl:nlowych

W

woj.

klełecltleto
Huh I
olwłi~e.

leco

te

wl~tywaĆ. SądU; więc ,
Intere~owan:e
radnych.
:tmienlĆ ~ię radykalnie.

dotych cu.

rejonach
ma Iylko

doataw .. azu. Istnieje teebn.!('tIII moillwou, drulostronneel
:ul[a-~!a Ilcddb,
wlltU wojew6dz.kJcb , re)onu południowe
II!) (Zbor6w). Wi,..te alt:: to jednu l konleCUlołcl. wymillny
sieci doprow.dr.aJlłcej en do
8~ka.
Takie f'Olwllłunie po.
r.woliloby ró ....'lI.\et n. łU",r!
k.ack I~nyth m!ast. m.ln, l'lń
el'''''I. Jęd"d .....a, \V101JUH'"y,
a taJd.e Chmielnika I Chęl"iD.
Spraw. rozbljl 11(' _ balalelka - 0._ plemadu_ Ta Ilont.ow::la In ..... estycJa mole być re-

CzaDlI
d ,a!uu,Ja n.~
nad ,..,.łek
na.klękieJ liS

za l.ler ała
Im
po dala l em
(powstaJ4Cych
skulek In t1aeJi), to teru kOD_
«n lrowat alę musi n&cl p .s,.ska n lem
plenlędz,.
d o budtetu. Innej motliwoł
ci nic ma.
(cu.. )

alil.o",ana r.e 'rodków po~e
~towych.
P,>tysklnJe tyob

~:!~lY ~-:d=!ęc t.!f:~e~~~:
ny.. h miau ~ntły "'Cło
cuau pewne Itirani. w tym
Iderunku Spr.wa Jednak uclebla. M ot. jednak. nic baC!.llC
kr",:yl. wuto do niej
wrócić?
Wspóln,.m .,.aJlklem
rea.lltow.no n,e takle prr.ed.ail:Wl.!flCla.

n.

FroJektOllnn.
Jest równlet
m'eistr.1I gatow. Tarnów 06roy Stjp!k_ Jej budowI 1»:.:woilłaby
n. dopro ..... ad.tl!nle
euu m.in do MJeth''''1 I KIlimie",. Wielkiej. Jen to jednak meło<lia payad*1.
(ł:UI)

muszą główkować

W m!nlonych cl.terech lntach na potrzeby budownic_
twa mie~l.kanlowe,o prz.eka_

:n:r~t6~::!~eyCk~m za~~
plectal)' potrzeby tego dl.ialu
gospodarki na calq p:ęclolal
kl!. Orzywiście nie we W~l.yst
kich miastach w jednakowym
slopu!u.
Obecnie W lolZc:lowa ma w
z.apewnione tl!ren)' pod
budownictwo. ale Busko
I
ich nle-

pełni

JędneJów odczuwają

do,.t:.tek.
RadJlI mU:"t.1 więc
dobrze •. g16wkow<lć", by - bel
u~z.et('fbku
dla rolnictwa tnllletć lert'lly pod mte~zka
nla.
Odd_deln:t kwe:~lIą jest t1.W.
uzbrojen!e Iych lert'n6w. Chodl. l głównie o bud ow~ uj«,
WGdy, sieci
wocioc:iągowych.
ciepłowniczych i kanali:r.ac)·jnych.
Są to pned~ięwtl~cla
ko sr.\owne, a dochody Fun:t.lIW: Gospodarki Grunlaml nie
pokrywają
stale rosnących
polncb.
(cug)

Działo się
krelllrz KG PZPR, Sfllllłrlllw
JACBNA - prezel CK PSL
"Odrodzl!nle", Jółe} GRELA pr.xu ZBoWID, kI. Jan BIL
- prol>oucz ""rafii Opalowiec
oraz obllwdele: Mi.ł:Zll.law KOPEC, Jóu/ PARLAK, Tod.ul:
STANKICWICZ,
Sie}lIn BAR-

CZUCH, WlltdemClr MIS/AKIEWICZ.

Stllnql wic:c w K,III1I1c::h pumnik. 0101.':-1'''0 wlaJnle w K.a~
o film nIlpIl nCl
plvc:le: .. Le"lonfllom pierwul/Ch
bojów WI/ZWOleńCłllch JÓZ./II
Plllud.klel1O
U-Z-ł
wrzdnl4
19l-ł roku. 20lnłar:om II pulku
plecho'V TOrNotDlkll! G6rv, pole"llIm w boju POd Koclnq ł
Klollaml' wneblo 19311 roleu.
Pllrtllło!Uom. I,""nu "minII 0pGtowłcc::, pole"lum
\II
lotach
mich? M6w1

ta-

musi
Jdlj

najWięcej

przyszłości

Tymer.uem prz,.ad, rozwój
Kielc
warunkowany
tM::dl.ie
min. kon!ect.rlokl, l.wl~kaunl.a

Radni

będde w gr anicacb 1,3 bJUona I..!o~,..eb. W Il!jie kwocie
partyc::ypowal ~z.ie budtet
centralny w wysokokl 2.35
m.liard6w tłolych.
TeJo rodzaju p rlIokłyka wy.fępuje w
Iym r oku po raJ.
plel.'Wu, w całej bllłorll rad
narodowych. Do tej por,.. one
właśnie
partycypowaly
w
budtec.e centralnym. w r61neJ
l.rentą w!l!lkokl, a teraz. na
odwr6t.
Zasycnalil.Owana
kwestia
!wladcl.Y takie o skali puewlf.ywanych zmian cenowych,
płacowyc::h Jtp~ orar. o rouniarach taga:łnień. które
rady
narodowe będą musialy rov

to ...

1'39-/96.
SPOLli:CZENSTU'O
GMINY OPATOWIEC.t'\nr/llj tl/lqclI tu luble. Mote rq leuc~e M:'r6d nlcll łam.
d, co "pod KORlen4tllllem" bi/I .Ię lulll} o woln-q Pol.kę1 Na
pewno .q - 1.'1 ł:0 Ut wiele lat
póhlej w pole Wl/uU lej 1'01.kl bronlt przed hllleroUl.kq naUlalq. Na pewno Id .q - ci,
ł:O potem, gdJl wróg %111111 kreJ
- l'nów odkopali broI\.. w 1«IV
:I nfq paul! n.a
parll/tanekle
boje...

UClq liC- - 'lInowle, wou/d
A iprClwlluk.!
IIIImt1lCh,lel6rzll

le.ą'd,!lIjqlu,pracuJą,

padli we wUl/tlkle"
pobklch
bojlIch o wolnq nlkomultle-

p04Ie,,'" Pohkę .. _
I onI wlIIJnlc
po"llwili f ....
JPO'IIItU!:, "'6re"o pro}l!kllualcm

telefonów

Pod względem Iicwy:.bonent6w na 1000 mie~r.kańc6w
K ielecct.YUla
ujmuje
15
mie}sce w kraju. S:eĆ łącz.
ności macwie lepIej ro:r.w,nię
ta )C'st w miastach nit na w i.
W mlutach na kaid,. l,.al.;tc
minli.iiców
pn:ypada lui
IU,I tddonów IV mlejs<:e w
kraju). Na terenach wiejskich
natomiast lącznoU leleron!cz.ną pos;ada teorl!trnn:e 99 proc. mlejseowo.tcl, a
kaid,. l,.I~
mlt;szkaiiców

prtypada zaledwie 11 abo:.e..
tÓw.

Pod".".wym'

n.

d:zJela::.>ad1

tych

cbo4li

W ~"'~i~;e ~Yaz.~f!~.1~

...yt.uemu I.walolane lokaJe llokwldo"'&GYch
prU(klęblonl.W
lub reof'llI:.low"",-ob Instytu-

c.)ispr ....y tAI nie powl.nny IK:bo-

uwadu r.d narodow1eh
oraz; lI.euln;k6w miu, I ,mm
oraz prer.ydl!ntÓw.
W woj. kielecIum nie lDa duto ob.ektOw az..Ir.oinycb pruka~lc:b
w LDne uł.ylkO"'lnle.

d.l.it

~:tłllebueu.l.niellad.
}e s!~ do celOw ....... I.towych.
Tak liP. od pent lat 1\.01 ~

ty budynek

po bylej S:tk.ole
w
Uelelldnł:h
Cbmie.lnWtI. O'wlleie nie
on prr.,.dlltnf, a wladu
gmLny nie pouaf., )&koł :.:naleł.t dla nIeCo go.pod.ru.
Dudynek J)O ~p w Stnuzk.lIrl<:ada II:IIL Wod.UsI.IIW) u.kic
nil! b,-II nie j~ prr.ycl.atn,- ohiacie. Nieodplat.nle
pM.A!lta".ano 110 zespołowi Opleln Uri)·
wolnej w Jędrzejowie. StSl")'
budyllek 1U1I1n,.. po .,.budowllllu nowego w M~h",leaeh
-S.. heluterll
prtenlacr.ono na
łwffltllcę wle}$k,. Otvo'\acie nieJNt on przy4ll1llY.
W LUbieni (tm. Brody) wy_
budowllno no~łI ulr.ołl:. Stu,.
obl..kt wydr.Seriawiono spółce
W
P.c~ ... :e
n.tomlu1. po

"m.

Pod.u.....owej
jest

Z wodą krucho

SUicuje
~ię, u nl~dobory
wndy p; tnej dla potrzeb prr.emplu I go~podn~tw
domowych SI~gaJą w woJ_ kieleckim i.8 mln m. szc.łĆ. Du;;'0. Z bud~t6w rad narodowych
rOl.budowywnne
sq ob::cnle
uj~cla
wod)' (ląctnie z: !ieciaml
wodocIągowymi)
dla
Kielc. Ostrowca, Starachowic,
Konsklcb, SuChednio,"__ , \\'Ios'lCl:O\\'1.
Chęcin,
Ozialouyc:,
do~law

~::~~~~r::h
~kOń~::~~ie;:~
winno
do
przyczYn1Ć

r.mniej<U'nla

się

de!Jcytu wody.
(CUł)

Jut artll.lo ruibl4rz WlnnicjulZ
STOKSIK t
Ri"t'mlelllo1L'lI. lIr211 IClp6Iprael/
uOOlllrdO KRAWCA ł Krl/.,lo.1WI $TOKSIKA.
"A d:lal(J .Ię 'oft - .1Ij:ri.1I1
bOlllkllrz Ut Kdc-dxe
Pllmleel
- ,~-gdv prabouu.""
JNlra/H
OpatowIec bl/I kI. Jo,. BIL, ""ro/U Kocina, k,. Adom WIE:flZCHOWSKI, I)(Irll/ll SIli", KorUli" kt. Jan MATERA, parCI/ii
Ro"Ów. kI. Cxellow PALKA. J)IIrCl!i1 Sokoll,,1I kl. Eu"tn/uu LIGOROWSKl .....
...Jell.rn
człow/eklem
nlcwlerlqCI/Ul. Ale poIDłem, te._
podobCI mI li( lo .poleł:%".
1Olp61d:.:lllllllnle
IO\Imie-

I wl/konawcq

:!~n~I~*:n ":::r~U;dZ:':1~~

"a.toteanl w dziew poUl"4~1IIo
mllj/t o 111m bonbo ,klCldllie
I d e o w o pomll'I1I1I1Im I pollawlonllm I wndnl4 1989 r. Ul
Ktall.acll pomrUku.
TADEUSZ BARTOSZ

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

Kronika

M~3

____' _____________________________________
._L_O__
W_O___
L_U__
D_D_____________________________~
____
N_A.

;~

Jak rozumieć
decyzje PKO?

Novve ceny •••
·uż [z~ś[iowo nieświeże
OOKO~CZESIE

ZE ST..

I

Co do prutworow m1ectar,tkh OSM . Rados\owa" u,lI'Iacu. k wprowa d1Jla pod~

.,.uel
",Ira
raJIłCe

dutlll o&trotnokhl· Od

m.lek.o'ąlOty.....ez.e. u,w.e1.2 ~oc: UUlllI!:W koSl:-

litr "Mu
,11I'l'1I ee"a), 'mlrll.na. It- pr~
om'awa buldkowan.a soa II
,. I tllr Cpopnedmo %271a,
l .. . rol thul, kraJaalLa 4Ht II
Zł l ki {~Ol. IHkl hcunOIf'nl ",,"ue m. u 1 k. (90"3l,
Murt 1541
1 litr (11'"),
IllJe9Mdul

'I"
wIadomo

Nil!

je'xu,

CV

~IY

cen)' unędowe mlec:h.udt-IO i t .....rocu' A .)ellI
cbod-a o ma."lo. podobno Bld
Ma w,.kupł~ ~
w6wnU będ'I.f.

za~s,.

I
~

motn.

bliieJ pow:~7Jet o c:en!e. Na
e Jprzedawane jest • •'IaLt! S lp. d na l kUotram;'!.

m1ecumia odbija
inl\yclI

wyrobech.

"mięsDych"

_ie

"a

pUlt ki ...

R~=-~~! '~t=::r~

ulcnerwowani tął.elnlcy
YF.llsowIali puatk! .... Ikte_

rntę..oJ"Ch.

pach

no.tawy

wę

d.bn. bylT ~Ie mnie}sllt
nit w 05taklich dn iach I toSIę jut we
wcusnyl:!t
lod&nach rannych.. M~. albo nie byto wcale.~:i. te,
calkDWIr:le 1lIUln:n I~a nIe "la_
d awato .Ię do spn.edaty. Nieudanym zakupom towartyl..,-11
nl~hlebne komen tarze pod
aclre:.em handlowc6w. a zwlan.cza pn,ypuszrzenle o cell)wym maa:alYflowanłu m'ęu I
wc:dlin przed planowan" podwytką cen. O w)"jajnienle prprOl'riJUmy dYTekto r a WOjewóddtle.o
Przedsic:blor.twR
Prz.emysłu M !ę~nf'IO.
Fdlksa

-Wy

Kwlatt......Ie••:

Fakt'CWlle do.r.lawy do
*lep6w ~ rnniejsu, a pr~~
Cl.1l\,
.lta.IIU W]Oiu~ a .y~
tuacP. pk" "lJlaliz.oWala jui
_ wtorek telewl:;tja. Nie t11ko w l'laA1m wojew6clz.tw~e.
ale VIf ulym kraju ~neraln-e
5ta'uli1 &kup i.)"wu. Zdrotal.
benl.1l\a I clqni.ti. to sprawi·
ło. te. oferowana pn.ez
na,
~. za l1wlee ,ta'a ,!ę dla
rolnlk6w nieopłacalna. Por.a·
wat Dl. &anotowano Iadl)cJ
rrakcjł na octami". 15-procen·
to .... jej podwytiuiI, od jutr.a.
-

\.r.,

to jut .. It,nn!a. wprawadz.am.r nowe, IfIllc:Ul l. WTVU

cen,. stupu: 5 tra. v :u lTw«
~wyt:at.)'S.dlawolo-
.,. Za !;)lirę dni pr1I8konafllT

t,

rolnicy pn.rJm"

It~, jak
ter\ę.

~

l.aJ pociotok i. te pwtki w
~pach .. Jkuloklem ma,u)"nowania przez. nas mię.~1I i wę
dlin .", oczekiwaniu n. no",""
cen, - 'Ił beua...adne. Od l
i"lycUlla, a praktycznie od
wtorku. wprowadtJUJmy po I·
wytkC ~n nUL7ch wyrob."ow
MnleJuo d" ta~r do ,klepów
I ł efektem mnle})uJ produkcji I braku lurowca, Pn,etW.ł.
nam., ,;edynle m:~ ,.lrC,.f'4'\('
co m CUln. ogranicu ason.,
rne-nt wędHn . Jrilł trllto ud.J
.I~ nam wywolllo~ proponowana. nową een~ na t1włec (jedną I. W'1bl.,)'Ch W' krIlJU) wI~
'lJ' ..kup - ~'" ..tę rów_
nld do-liaw1 ftęM I ",,('COla

DC"KONCZENU U

"....,)okllł

jednak

ceny skupu. a
r05Oąe. kOlIa',
lran~portu

nowe

także

wcl"t
produkcJi i

§t""oulł

kooiec:~

"oM potIOWflej lulkulacJI
wędHn.

I

m i...

te',

(kra-nlctr'lł

t,..

zł oe~t

bedda mW
lut,.. nMk1IoruI pc'O(:et\lr
od tejte kwot" CI,)' Id Jut
od kwotr 1117
ul In~J
mbw~, cz.y naUCCM\1 bętkI.
teca.& pnet. PKO prOCfl\ł. *'adany co mlefiltC, cay tet n.~
d al co rodl:u?
O .... yjałnlftl.le tej kw_U
7.Wl'ÓCUi;m1 Ilę do ~
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Hm.woju

Miasta Kielc

upnejmie inłormuj.mr, ie w ramach
dllololnoiti ulłuIJowej pr_odli.."
GWARANCVJNV i POGWARANCYJNV
SERWIS SPRZĘTU AUDIO WIDEO
lokuplolMlJo w Il,mlel
W. H ElECTRONICS EST.
• TELEWIZORY 21" J pIłole",
• TELEWIZO«V 20" I pilotem
• MAGNETOWIDV I pilotem
• ODTWARZACZE WIDEO I pilotem
• RADIOMAGNETOfONY
• ZESTAW TV"", WIUA
• MASZYNV DZIEWIARSKIE ,,8ROTHER"
• ODTWARlACZE PłYT KOMP"'KTOWYCH
• KUCHENKI MIkROfALOWE
Powyb,e t eo, noe IIW,glę dn,ojq oploty ,el~J.
NA !"OWYZSZY SnzĘl UDZIELAMV
12. MlfSI~CZNEJ GW ....... NCJI.
JAPRASZAMY do nou,th punktow ,.Io.lomow,ch l
.A. KIElCE. ul. Gwo,d,ii ludo•• , 23a (mion "Unit,.,.,

3
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nie ul. Obrzetnej i al. Na Stad ion oraz przy ul. Po~~~~Cc~~)? w Kielcach (na okres realiwcji ww. in- ~

na;t~:uj~~k~ni~:·:~i\U robót budowlanych zachować
b udowę rozpocząć

-

sze j decyzji.
:
~J~~1~~~~. zgodnie z projektem i załączonymi uzgod-
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WAOOWICf OL Ko.,.,,"illo
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.A. WAISZ"'WA plot Pow"ol\to" WOIUOW, ,
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w lIodL 11- U la wfiąłk;'", 10bOłl
REWn.... CVIN'E kROtICIE TERMINV REALIZACJI'

.A. BIELSIO 81"'u.. ul.
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.A.
.A.
.A.

J ednocześnie zobowiąl.U j e się inwestora do: prowa - :

:~~~~1.~~~~n;~~t.budOwy. uporządko wania terenu po ~
Od nin!e jS"u' j decyzji sł uiy stronom od wolanic do ~
Wyd1.il1 lu Bud ownict wa, Urbanistyki i Archilekt u,'y <I

~~~~~d~~ł~w~:::l~~~i: l~i~~cia: j~j 7:;~~;i~~:.~m
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'PR.ZETARGII
ROLN ICZA SPO LDZI ELN IA PRODUK CYJNA
w O BL ĘGO RK U
OGt.ASZA PRZł;TARG NIEOGRANICZONY

na

s przedaż:

1)

"stara 200" -

ra ma nOW3

2) c ią gni ka C-360 3P
3) ch\gn ika OT-75 - szt. 2
4) "tuka" w cz.ęści a ch - nowy.

sł uży

Budo wn i ctwa , ~

,

'

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 24 JXlŹ
dzierntka 1974 r. prawo budowlane (OZ.U. nr 38, poz.
229) § 18 ust. l ro:Lporządzenia ministra $ospodarki terenowe j i ochrony środowiska z dnia 20 lutego 1975 T.
W sprawie nadz.oru urbanist yczno- budowlanego (Oz.U.
nr 8 poz. 48) architekt miejski w Kielcach wyda ł decyzj«: zatwier d :w j ącq pl an realizacy jny na remont i
mod ernizac j ~ napowiet rznych linii energetycznych nn.
w uhcach; l Ma ja, 2.elaznogórskie j i Lisie j oraz na
bu d owę kabl owe j linii zasila j ące j wyprowad7.onej ze
stac ji lrafo WSTL-PRl M do ul. 1 Moja.
Od ninie jsze j d ecyz ji

,m;5l!!:l
II

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

O BWIESZCZENIE

Wyd zia łu

-

,.ZED~~~~~~':s~S:!~~~ll~Jli~~~~~~~~SlUG
1.1. 33. 45. 72. t.'eh 0326355 BOAJ: "ta l _ 00"12332011

I

się PrzedSiębiOrst~~z

stronom odwola n ie do
Urbanistyki i Architekt ury

Urz~u

Wojewódzkiego za pośred niclwe m Wydzia ł u
Urba nistyki. Arch itektu ry i Nadzor u Budowlanego
Ur zędu Miejsk iego w Ki~l cach p. U7 w terminie
14 d ni od dat y ukazania się ninie jszego obwieszczenia.
24 -k

w

P rzetarg

od będ zie si ę

.świe tl icy

RSP.

8 st ycznia J990 r . o godz. la

Przystę pujący do przetargu w inni wpł ac i ć wadiu m
w kasie s półd ziel ni w wysokości 10 p roc. do godz. 9.
Spółd ~iel nia nie bierze od pow iedzi al ności za wady

ukryte s przę t u oraz zastrzega sobie J: rawo uniew ałnic
n ia przetargu w części lub w ca łości.
39-k
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AUTOnUSOWYClI

przyjmuje oferty kandydalów
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spraw pracown iczych prz edsi ębiorstwa.
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Na podstawJ(! nrt. 29 ust. l, 2 i 4 oraz art. 21 ust. 3
ustawy z dnia 24 paidt.iernika 1974 r. prawo budowlane (Oz.U. nr 33.. poz. 229) oraz § 18. 43 i 44 ust.
rozporządzenia mintstr a gospodarki tC'H!flOwCj I ochrony środowiska (Dz.U. nr 8, poz. 48 z późnie jszy
mi zmianami) zgodnie z planem miasta K ielc Ultwierd wnym dnia 20 czerwca 1977 r. UChWłlł ą WRN w
K lelcnch nr VII /30/ 77 oraz odstępstwem od ustaleń
ww. planu zatwierd zonym dnia 31 grudnia 1984 r. U l rzą d z~nia ,wojewody kieleckiego nr 44/E4 ogłoszony m
w DZlenmku Urzęd o wym województwa klcle<:klcgo ..
z 1985r.n r 2poz. 10
~
zatwierdza s i ę 11lan reali zacyj.,y
3
udz.iela
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REJON DROG PUBLICZNYC H
w BUSKU ZDROJU
OCLASZA 11 PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedat ~mochodu osobowego " polonez FSO 1500"
nr rej. KlG 3860, 2693 ' 741 , rok prod . 1982. przeb ieg
ogółem 111801 km, stopien zu życi a 55 p roc., cena wywoławcza 4.215....000 zl.
Przetarg odbędzi e się w 14 d niu od daty u kazania
si t ogłoszen i a ' w prasie, w świetlicy RDP w Busku
Zdroju. ul. Bohaterów Warszawy 114, o godz. 10.
Przyst«:pujący do przetargu winni wpJacit wad ium
w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej do kasy ROP
najpóinie j do godz. 9 w dniu przetargu.
Samochód można ogląda ć od dnia ukazania się ogło 
szenia w p rasie w godz. 8-1 5.
Zastrzega sit prawo u nieważnie n ia
podan ia przyC1yn.

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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OFERUJ E n a atr akcy jnyda warunkach
do SP RZEO AZY H URTOW EJ w 1 kwartale 1990 r .
• nęś ci zami enne do samochodów " FSO", .. polonex" , •. t uk"
• woz.ki widł o we ww. o nap«;dxi e elektryc:z.nYnl i CZ4;5ci xumienne
d o ", ózków el ekłry ttnyc h i spa linowy ch " ra k"
• siedzeni a ki erowc)' do samoch odów " jein". ciągników,
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• akcesoria sa m8chodowe \V pełnym wybon-e
• OM: umh'nie d o samochodów cięża rowyc h .
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WOJEWODZKI ZAKŁAD WETERYNARII
w RADOM IU
TEHENOWY w KOZIENICAC lI
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OGLASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sa mochód osobowo-terenowy nurki .. uaz.... nr rej .
RAD 555G. rok prod. 1980, s topień zużydn 60 proc.,
cena wywoławcw 3.800.000 z.ł oraz sa mochodu ma rki
" żuk ", nr r ej . 6528, rok prod. 1976. stopie ń z.użycia
70 proc., ce na wywo ławcza 1.668.500 'li.
Przetarg odbt:dz.ie się w 14 d n iu od daty u kazama
s ię ogloszcnia o godz. 9
W przy padku n iedojśc ia do przctargu w pierwszym
terminie. II pn:etar g odbc:dzie się w t ym samym dniu
o godz. 11 . Samochód moiJl(~ og lqd ać w przeddzicn
przetargu w godz.. 10-13.
Wadium w wysokośc i 10 proc. ceny wy wo ł a wC%ej
n ałe ży wpł acić w dn iu pn.etargu.
Oddz i ał Terenowy WZWet. me ponosi odpowi('(}zialności za wady ukryte oraz zas trzega sobie prawo unieważnienia pn.etarg u bez podawania p rzyczyn.
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PTU ..ACOL tt
KIELCE, ul. ZAGORSKA 177
POLECA,
- leaenie " hol'UÓ kręgosłupa
- -ziołoleCUlic-two
- badania EKG.
- g imnastyka korekcyj na
- kq piele noworodków
- stawianie ban iek
- bi oterapeutyka
- n iekonwencjonnlnc metody leczenia.
w

PRZETARG

Nł EOGRANłCZONY

nil sprzedaż:
l.

eyJnyt.b wyeleeuk
,ra nit..nye.b.
c~. 'ł!L

marżowe.

Na iyc:z.enie klientów zapewniamy transport uk upionych towa rów.
Termin r ealizac ji uzaleLn iony od k olej n ości ",p ł y wu u nIÓ \, ień .
Informacje telcfoninne możno u zyskać pod nr. tel. 620-67 Kielce.
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"
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l ) samochodu ciężarow ego m arki "star A-200". rok
prod. 1978, cena wywoł awCUl 12.000.000 zł
2) samochodu cięiarowego marki "star A-200" , rok
prod. 1976, cena wywoławcza 10.000.000 zł
3} przyczepy cięża rowej marki "sanok D-50" (6 t),
rbk prod. 1979. eena wywoł awcza 1.500.000 zł.
Przetarg odbędzie się 15 stycznia 1990 r . o godz.. 10
w świetlicy oddziału .
,.,.
PI"ZyS lęp~j ący do przetargu obowtą7Jlnl są Wpł?ClC
wadium w wysokości 10 proc. CC!ny wywoł awczeJ w
kasie oddziału, najpóźn i ej do godz. 9 dnia. w k16rxm

od~~~~: ;i~P~:!~
podania przyczyn.
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rejestracja te1efoniczna G~~2~: ~

do uniewatnicnia przetargu bez.
34-k
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mg r ZBIGNIEW HIŃCZA
PTSB "TRANSBUD" _ KIELCE
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s kł -a da
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koledzy I pn,.,ta cłe le _ ..TraruIJudu K lelee".
e,s886-g
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bylo krucho)
unaglln II % opoml\ materią i
cUkallł !'n y pokoml.
na poprawI:. Nle,tety. nie docztkaliAmy ttę. R6wn!d na Q'WGCe
cytru.owe które JakIej statki
mlaly dl)wlet~ do kraju, na
h.,je'a Zre'l1.tą mate I doplyn~!y. ale do K,ele byto 18 daleko.
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Ju.t pn.ed .Iódmą ra'
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le Itilk:una~tu ,.ny." I "żuk6w"
u~tawll)nych
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wicu oreruJą owoce, n.blat,
mfę~o I prr.et\Vory r6wn'et po
cellach kookurency;nyell, <lO
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POW. eene mula (poJ.ost.atuny
jut Prt.1 tym pn.ykład~1 koruecVlokl.ą
u'&J'skenla mati,J'
prRUlaa.onej wlałni. n a padatki. o.Tn~&, pen'<je ipt'Zedawc6w Itp, Ale ta.kle na. 1,1u&ł'mance struktury
orcan'uelł handl-owej. zan.~u, aclmJnutracJł. d1.l.ol1u r.aopatn...
nla. Iu.ęa"owokl Itp, Mol«b
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perlWnel sklepu, Id6reg1o wrsokoU wynarrodU!fll1l ulew
byłaby Od w)'50kokl obrotów?
Prt.eC1ri len "& c!'Ot.r6wkl WI)Lałby hurtem 8pC't.edaĆ towar
do , klepu. t1a~t )e«zcJ.e Ia_
nieJ n:to kllenllQwi na ulic)',

Czyżby

tłum

tle ludu, ł.e ~nie
ma , n'e ..... i ..damo kiedy bed7.. e" Uluy"a .ię innym okie.n paU1.yt na tetnl"CC! tvc'em ł),lury ul-~ Bodzentyń
ak.. Ifdlie kddłl rudera ao.lal" I)(Ino ..... ona I umJenlona
w lak' kramik. a lakt.e prynerpalną ulkę w mieście. Idyt
tam rleC~wlkl. moina o~lat
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pn~d.staw:.
c\('1I P~W'<tlcb ".11 pol!tYCV\)'C:'h", l) tvle l. nle.vnak!1I!m I uczuc'aml raaej mlcamnym4 odb'~ll: ~I~ enunehcje
p. Wtolda Króla" - obw",~1.
e~

c"a autor OUr'lfl Z. Potem zo'lł

pn:cprowad"'.a kryt7cmq ana_
Utę cylnW'meJ w mnlm art y-

kute wypowted:d p. W. Kr6-lL

Ma p.

Otton

z..

do tego

ad,."

u,oa~:ułby tu. I 0'-

m" ,lał

ptadt wynaJroc:benla
wpn.edawcom, KJeraow_
rtlC'1.08
sklepu Wytltara,ytb,.
urGbek nie w rtn,y nlt 1(11'tA na 1I:ostoe maria. co
r6wnlet W)·"z.łoby n. *Gwła

fW1'I"I'

*

pe łnym

delik.tes6w

ltialu,
t ....o

dak,

1\,

dop6k i

par'

on.

wtwrue n'" zostanie kierown;C';d;~ słdep.a: P'SS pn.,r o.len. pfll'Wdą IOslalT
lołe p6łki I ubr.ne eOo

klej, .dt.ie

same
prrwda ekspedientki - nic I.
telo n~ będ1.ie. aumo Imprel
.madowych. poląCUlOTCh ,
jarmarkiem '" bali l'P<JCł.oWe)
(mIał)' trwat ch..Ie6 I noc, .Ie
nie by.., 0(1 spnedawaf:, wif:e
kto ' zp!lił łwlatło) mimo
pr6b pogoai«Ua kupców l. uIie. mimo klopot6w s

pt'WW~

RI11 towar6w pn.H Ifllnlce.
mimo tąIOrOW)'C'h barier celn~b na pn.ywbs np. czekolady, kawy. owoców eytru.~o
""yeh, kt6tyc:h to towarbw' w
hatu dot.k.llwie brakuJe. Na
ulrowy rozum Im wIęcej ka·
wy i tzekotad,. luclrJe pcz.ywtcJZ3j do k raju, tym ICh (lent.
będ~e nltwu., «dyt
udUa1a
konkureneja. Rozum.em. te
do o.a alkohol mueI. byf wylOkie, m.rny bowiem włuny
p:'fII'!mY'<l .p.lrytulOwy ! m.u_!m,y &O obronlt. Nłe me ..n_
su w ,rwo1en1e ~ kraju <k'.b
na Ulkup alkoholu. alkoholu
nie u,braknie, }ejIl monopol
splrytullOwy uaktywni sic I

n.

pełne
obrot,.
'l"n.eba jednak lI'PO~dhW1lt
ten moQOpol paó,..... t odebrał:
k~ję
produktję .,na11 51 ~ Ięb!()r .. twom m.In.
culuownlocn,
~"klapolowt ..,
rtinym "PÓłkom I PGR-om
tdJ'ł na tym
skarb państw_
Jak Ibeh.f: &,tael rocmłe ot.
" bilionów dol)"Ch, tI.1łl pra wie tyla ile braku)e do unlkł'\lęcSA
pafUltwO'Weto b llan-

NlMIrW!

n.

ucilę.łcle aac.r,yn. tllę jut
tymołe tylko mó'W1~ myflef:

Na
•

00 do tego jesł1t4mT Wu.J'iI'Cr
qodnł. aie jak, ~ koleJn;rm naka?em? Jedynylll
lekarstwem na monopole mo... byf: t __
owe d~
iar6wtl;1 na deptaku. mieJ• •
taJ'lOWlska., prrntne *lew
"p. "& WQdUn, (firma W ....
.oCha rabll1 " .. tawita ~t~
dekoraeJf: - G~z.nn~ łtriA
IIow.. lIIeł lat nte 0Cl.-dalłjmy
taldq:G wfdoku). or . 1)"", pult s MmocbCldeft,

wla".

*,

pra~, kt6ra mu. rDbie
obchodut.
u aWn'llut
Jest pomówienie p. 0ttona Z. pod mplm .clrHem
• n łeautorymwanle wypowt.dd W.
Króla I PGD)lul)'cb
m oich rG~. Zan:ueamJ dzienn ikarską nlenetełnoU,
u m clal dow6d
Własnej nledoJr:r.alołcł l n!enetelnokl. JejU miota m;
publitmle Olkartenlami, tneba najpIerw . pr.wdzit taltty. Fakty "&A' Ilt t akle, te UI-

S

*

tor.łotc-.!

tw&ł
U.-"
.. I

Itllłall4poothi.-lou..)c

~nn:.~ c:.~łC

.,.... I,f mld jnI6w,
.toto 10 """ doł.,.".,
",Iatl prlHłlawfC'fel

.1.

_"..,Ił" ,11Oł.,.cł.riI,

klientowI.

Cboemy J.W.akz.af: mooopoh,

, ,. Illot.

_"'~
JtlWM
d
..lelll k_It11

.prull.-u •• 1.5
r6w, • ,."..."
cJal·ł<lJIIOd ..J·

b

fłrat

~~f:Zu=~ ::G~

·"lCJlt...
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.. IM t łI roku _nlm Hilary Mine are wydal G,ławio
bltwT • lIandel. k16r,
~

s

_b?

1ridoem,m

dUj

skutltieJft. .yerał. Cs.ytb)' kolo hltLorii
mla.lo ~ m6..
odwr6eif:, e;)'tbJ u,o.ynał
fwtt po dlu.cIeJ nocy .,I!1.dliwanta na tu d ... polskich

,I,

,.....",

Sgrud,;

..MIr'" ł
pI"Wln4

.I ~J'

kor

"'-Od._~.,

-'łkł.,

"G"wlcol~",

.,..,ertriJ-ntu .. Ja
tąo rv-'t i ..... ,oWW __
WIEit.AW aAAAR!JlU
aąe: ....,informację Q

kim

.citiane

tak ....el-

politycznym_
... jwlat at ..s1owo Luw iadomej partii
• kOQlk:)i p . Króla". I>wofu,..
Je tyJlto. ubl&. Winieta

nieńe

etu.., oraan

.,.5Io.a Ludu" wyrałnle w~
u.:je, te jest to ddeaQlk .. wiadomeJ parW", a nie .rr."
pa~ ddmnlu.t stwem. takle r6tnlce trU!be
w,.enawaf:. Nic mI tn nie wiadomo, .by "wiadom. partia"
byla
w JakieJ.' ko.UcJI p.

Chote lit

en ...

bł",łerM

,I

patrona
k~ł.y po
Po takie, konslatacJi a1.
pUwołcl mnie
opmęł1,
Jeao dywapc}e w ogólt
tye~ moJe.o artykułu. W
co napl.... km ładne w;
nie lulljtą, .le .. am
którym cbOoroblIwa w .
n la n ie poEWab Gdr6:tn1ł
wlska od
W
rasie radsę- ez:yt.ać.
~szc.UI ru C'1,Ytaf:. Za
mniej r)'ty1r:OWIli!. nI!
byle jak , a potem takot
p ilaf,

,ja..,..

Skowyl spod kanopy
prawo. Takie ()olemlld dodoJą
ueszło1 kolorytu I wltoru doU
lUtej I ospałej ruczywistolel politycznej nane&o ~,lonU.
Joko reprezentant frakcji w
r8dl)m~kim ruchu sol:damoł
cłowym
związanej J Komitetem Obywatelskim Ziemi Radorn~kłeJ nie musi
zg.ad1.&t
się z oceną sytu.!.cJI w wojew6c:trlwie prezentOowaną pu.t'%
W. Kr6la I JI:'IO wnlMkaml fi(
spraw:. kOoaHcyJnyeh aUan_
SÓW. t mo~c z n imi po:eml1.OW&Ćo chot
wysf(f)uJ:lc
w
roll polem!sty wypadało uzbroIć się w bardzi<'J n.ec:zowe
argumenty, ;\ nie tylkOo I!lrjć
prlytyk6w do postawy liWO}elo adwersarza.

r6Vł!lO W. Kr61. Jak I K. JesulLa aU\oQ'lOwaU .woje wypow·edzl. Nie wyobrałam $0bie. bym mbgl postąp:t lnaezej, chc1łc uczciwie wykt'ny_
....ć swoJe "emlO!<ło. Tym
bard~J te Ich sympatIe poHlycane ulokowane ... calkleT1l
.d.dej InmleJ nlt moje. TOo
1.0bowląwj!'
do 1ZC"1.e,6\neJ
uClc'wok' dl ~enn k:lru w0bec: Iwoleh rOlm6~ lu b
.dwer-mny,
Artykulik •.Ko"lIcja na Iunapie" zawera jeczc:ze dwie
obcl'todt.ąee
mnie - bo o po-

niech .Iq m artwią 1.3czeolanl _ niekisłokI. Chciał
~o~ta le

p. Otton Z. zapewne podwOorowat sobie ~ mojej ,",mty p l-

Kr6ta. Tak .tę to na rule w
Radomsltlelll ulatJlo-. Wiadomo
ml natomlast, te
,,'Wiadoma
partia" Witała z.3pr051.OM do
udziału
w koaUcj! rtJł.do'NJ: J
obmyttonej pnez. Lec~ W._
1(34;: I ~aHIOW3ne J personaln ie przez prem.l~a 1'. Max:ow:ecldeco. Chąc się panf:
polityką. t.n:eba wJe4slef nieco
wl(CeJ ponad to, te "Chłńcy
ki tn:yma j" slf: mocno".
Drugą
n1eśc!sk:l,~
(oe co
skalkuJowan,,?) mwart p, Ottoo Z. w podsum owQn-lu .rtykul iku , slwietd z:ajqe: "Wstydl iwie I niezbyt cv::!to przedslawlc:ele koalldl wymlen la~
ją PZPR, jakkolwiek wIdmo

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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Sesja MRN w Kielcach

Dużo
Radna

interpelacji, a mało radnych

Renala Maliaowaka,

w Im;en:u mleu.k:ańców osIedl! Pod DaInlą l Slichowlce,
wnioskowala po raz wt6ry o
ulprawnkme komunikacji w
tym reJonie. Edward Upka
przedstawił
fatalne warunki
w jakich uczą się dUecl w
SP nr .. w Dąbrowie I proponował, by wnikHwleJ sprawduł: wykonawstwo robót rulb.owanych
w czynach spoIec::Ulych.
Aaaa Krawiecka
UlÓW upomniała • się o Informację
na temat sp6k!k, do
ktllrych dokłada budiet MM
oru postulowała aby lokaJe
~ce w dyspot;)'cjl UM oru
ewentualne
partycypowanie
MRN w nut(pn~h sp6lka.ch
odbywało
si( obowl.uowo
na z.uad.de prutarc6w. A u. Maeknlk akrytykował to,
co d:deJe II( na kieleckim
deptaku, kt6ry coru bard1iej
przypomina baur. ZYl'1DlUIl
Arendank i upomniał t1(
dostawy chudeco
mleka

twaroCU.W.Jdecb Mwla' niepokoi! &i( o Itan ~rowia u_
lkUlych Ipn.edawców b'wnoł
d I proponował aby t'&U-kwował:
podatki od wllystkich
prukupnl6w. Uenryk ParkUa
pracnąl dowiedzieł: się, za 00
odbudowywany jelt milicyJny bu~k pn.y ul We$OłeJ.
Marian lIIf.rklewlu zabielał
o ojwletIenie
b.ałocoń,kkh
u lic.
lumie wplYIlI:ly 22 inter.
pelacje. Prezydent odpowieddał mln. te: .
Komunikacja
z Da1n !q Ulstanie
poprawiona, Cdy będzJe wybu_
dowana pętla dl. autobulÓw

W

~C;fro:atr k'!..~~I:J~_
Deptak udo~tępnlono bandlanom przed jwl(taml, ale od
I Itycznia br. mote był cocł:denn\e
otwarty bazar prJ,1
ul C_ud,1 Ludowej I BodwntyiUkleJ. • Brakuje lań
u.ych wyrobów mlec:umlch,
Cdyt Radostawa nie dostała
t hby Skarbowej dotacJ!,
a
_ma nie ma z czeco dopła
caf do chutłq:o mleka, kUlre-

Szanowna
Redakcjo!

lO J litr kosztu)e wc kalkula_
cji 500 zł, a spnedawany Je.t
po 210 d, chudy twar6& kontuje autentycznie 1532 11, Id,
uf1ędowa je&o cena op_ewa
na 1000 11 u Idlo,ram. Co do
nkoly w DąbrOWie opracowu;te sl( jej dokumentację, potrwa to do 30 patddernlka br.
a p6i.niej nastąpi modernizacja.

R=::~jl -:y~~re:~Jl ln:~;
gramu

pouądkowanla

I estetyzacji mlas-ta bez kobo co mIeli mówił:,
Idy pienlc:dzy mało a chdało
b)' sic::. aby Kielce były CQ'lte
! odnowione. Puyję:U tet tpn..-omanle t dzlalalnokt Komisji C,.ynów SpolecUlych. PoW~(to mln. uchwaly o put'~Iu
prut MRN MUleum
zabawek I Wojew6duicco O.
jrodka Sportu t Ru.reacjl.
Zmieniono teł slawkl opłaty
larlowej podwy:bując: je w
dni wolne od pracy I jwll;la
o 100 procent. Sesję zamknielo o coclz.. UJ.40.
menłany,

ANNA KRAWIECKA

Na zimowisko do Kudowy Zdroju
Cboc:W do sllWlJUch ferU
mlod:tld,. .&oIDej (28 .t"Ullla

10 lulelo) po-u,je .)euc~
eu.u. w Radrie Wojew6dUleJ Federacji. NSZZ P:ac.
Bud. w K ielcach od dł\lta:u~.,
c....u trwaM pnYlOłowan la 60
otwarcia :tImowlska. Do d,..po...,.cJl UCl.llUIW • wieku ł--I'
J.t oddaD,. IOIItallJC! Dom W'J-

~ht

poaynko.,. "Snlet.ll:.a" w

Ku-

dowWi Zdroju. RocllJce. kUlny
cbCII wy.la(! Iwoje poc:l«b)' fla
dmowWro promakt'J('1n~leelnl
cze, Jut d1U powinni poc:tynl~

"'ranlao mle)lce na k01onIat!l.
Wsulklch Informacji w \ej
jj:pfowle moloa 1...I.nlt~ pod
n\lDlerem I.eL ł28-U.

(TA O)

Kieleckie ulice: Piotrkowska
Na oddDku od placu Pa:'t1UlIt6w do Sil!!.lą, pnec:ięta ,lek IX Wieków Kielc ulica I
Jrt.}a wr6clła do pnedwojeo.DrJ
Dn..)' Piolrkowaka. Kryto do
4I.i! bruklelJl uchowała w Clolt·
lU kamienic .w6J elawD"
IIlId po Jrdflej .uonie. Po irułleJ kamlenlce ..,.bunonOo Zmie-

w,_

Komunikat

MO

A.I,dkewle .-)'padku, któny
wł.:deJł

zł

15.000
1851

......
lLIS w
"n.R

petrĄo«ll1e
tl.XLINł r.

KJelc:~b

IIler.w~
KEfł.Ut1 pr...elll

Ja,

",'lin)'.tIl'J

,k. , •••.

"I. 1 ...."I.dy"
nr rej.
"" • 111...e!la

.sę .. RUSW
Kielce, ul
:~\~I~nr::'y n~. !,:b~:li.

al,

• D1Jda ..'"kl na ..Fundual
Daru Narodowe,." pn.yJmuJc
Muse"m Narodowe w KleJcach,
pL Zamllowy 1 (budynek dyrekcjI).
• zab:.n,,.,, cllolnkowe :UJ
dlletl pracowników zakładów
pracy or,anlauJe; Teatr Lalki
I Aktora .. Kubu!" w Kielcach,
ul. Swierczews-kleco V, U:~!.
ł58_lG.

• Qjrodek Kultury Bulowlanych informuje, te kurl J(.
..,.ka aOJiel.sk1el::o rozpuc"nlt'
atę 5 bm. o Jod~ 11 ul. cru:dn!cza 16b.
Ten rok mial był dla OIIicdla Na Stoku rokiem prutomowym. Przełomu nie widaf,
tneba jednak puyzna~. te co
nieco !.OStalo rzGbklne. Pow~ta
lo troc::h~ chodolJr:ów - cu:U
w miejscu s-lar)'Ch, które lię
rotleClaly. a dłula je!<;e:ń po&.wollla nawet na poloUnie
. .(altu na kilku osle(Uowych
drogaCh. Mury te!lo co budowane r6wnlet rosly do g6ry;
oddano pn.edszkołe.
1k>bek
pewnie wkr6tce bc:dt.le, nitola
pn.YXła. najm!odsz.e ddeol pawilony handlowe }eu.eze "w

~

ni NFOZ
~-

Stok

Bliżej świata
budowie". Zaliw.CC:iły laLarn:e,
nlekt6re jwleCą wy t dlu&o',
inne wcale. a w klatkach brud.
Slowem - norma. Poc::leuaJ'lcy tylko je<lt fakt, ie cu:.śf
biMÓW z.yotka wresr.cle połą
cunle ze światem - albowiem
Prz.ysUłplono
do układania
teleronów.
(mI

(5.800). parówkowa 6100

(4.8~). mórtadela

1700 ('lIHl).

Co jest grane?
Kieleck i
•• WUon"
nacra
wprawd:de w tym rc*u o 5G
kaset ma«nel.olonowych
wleceJ n.ii w ub.r. ale Ich repertuar. ch« akakcy)n1. Jest
bardzo 1kr00.Vly. Za'edwle kUka nowokl, a włr6d nich m.In.
jut druca kaseta wlolltle,o
ch6N ..Plecolo Colo de! Antonlano", Alan Michael, Anna
GltowM.a. dla dz.le<:1 .,Pankracy" l "Ania .. Zleklneco
Wt.bcÓru". Ponadto wznowlen'e koled., kasety pl. ..Mury"
.. piosenkami Jacka Kaczmarskiego, Zbl,nlewa Laplńsklec:o
i Ptumyslawa Glntrowsk!elo
(nagranej w Usł.opadzJe lV80 r
a p6fnleJ wycofanej :t ob!egu),
w pnyC<Kowan!u .sq pl(.,t
&trajkowe .,sierpleń 80".
Wielu
płanow811ych
we!lŃnIeJ tytułów nie wyda-

t,...

Rys. E. Bobr
Cukier !880 zł, mąka poUlanIka 1411 tJ, jaja cat. I 144 II

-

Wszyscy

łwiadczymy

CZ3'U bM. unlan.

. .,

Jlłmy z powodu t.rudnokl. uopalr~ych m6wl k ierownik klełedi:iet;o "WUtonu"
IlJ'H&l'd Jal'Mlawskl - Produoend kaset nie r __ lizu~
zam&wleń, np.lZICzecJńskl .. W....
kord" :r.aml.a$t 450 do5tarc:t,ył
t.aledwle ISO tysl(c)' utUL
~ wpra.wdzJe producenci prywa.t.nl. ale standard Ich wrrob6w clale4to odbiega od pnyjęteco
przez nu.
Pona.dło
W'Cz.dolejszyml umowami bylIimy lObowlą:r.an1 do nacranla dutej partU tzw. kaset demonstracyjnych dla producentów macnetol0n6w oru roI.prowad:r.anych prUl ..Ce:r.a."
kaset z.e specjalnym programem dla pu.eds:r:koll. Na atrakcyJne, llcencyjne tytuly,
pr:t,y nasz.ym długim cyklu
produkcyjnym l inflacji, n ie

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

mo1cmy sobie pozwol!f. Mimo
likromneco repertuaru (ale w
dut.ym nakladlie) naw.e kuety
clen.a Ilę na tyle dutym popytem, te dz.lalnlnoU IInny
)e$t opłacalna .•
A t,.mcusem konkurencja
nie jpl. Oto Cdy w kslą,ar
nlach sprudawano kuety
.. Piecolo Coro del Antoniano·
po 6000 zł w altleplłru ..MIX"
oCerO'Wano c:al'l Camę kaset
prywatnych producentów t:e
łwlatowym\ nO'Wokiam\ muZJ'cm,yml (lcUkadllesląt tytułówl) po.~ 6700 U. I nie był,
to bynajmn iej nacranla pirackie, wl5ltystlclch dokonano
u zc:odą ZA IKS (jak oni to
robLq1). Natomiast z Jakością
bywa rót.nle. Np. kasety firmy
"Bravo". chof opatrwne na
pudelku adnotRCJą w stylu
"auper spec:lal
mec::hanlun"
pluc:.q nle,rnlloo,lernle.
(kld

SloOWO

STRONA l.

Tomograf w Kielcach
KAZAł.O

łi~,

nie

po

O ~J'::::T::r:' :

&1bowal: mo... bardzo t.Ndne
i iwIIIio'Mle pnedsl~III.,
Gcb parc lat tanu. pl'z.ya.t~
DO do twor.vnla ~meco
KomJt.otu do Spn,w Ku~.
TomolralU
Komputeroweco
wojew6d:tAlwa klelec:kieco.
wieki Iud1iorm W)'IN"• • IC.
ie jMt to p(II'Twanie ' " z. mot.Yk1ł na 1Wę1yc, To nowoc~

en.
ae

ur1ądZAln~

~ynn.

bowiem bardzo drOlle.
je moina tTIto 'łoi cłowi·
...,. w krajKh aachodnlch.
Sprawq
x.alnteresowano
&alrJady pracy nle tylko te.
ld6I'e produJtuj" na ~
Z ritn,.e.b lr6deł u.braae
ł4nnle lHHIM 5ł1.1 t y .. delariw USA .....:1 penad 11S,J ala
si. Othrrodaweaml MIl ułogt
lIc~uych Ullklad6w pracy KIe)Nt

Jcupać

leceł:,YIly,

~brilkło

Nie

takie ofiaro-

da'IIII'C6w indywkluólJnych. Pew-

aurrw: doloró. pnekuala
pani n~kna "avlewHa os
KIelt, a r6tnej wleJkołcI wpW
uotówkow,.<:b dokooaly panie:
Marla Br"1dacka 'I. K~. Je.
1&nla SlOIDpłlr T. Włlcbocka. ,
o,.."ta Falek z. Koflsldch.
Na początku 5J,erpnt. ubIectego roku ~ Ck'm.ą ,.Mjnelt·
-Export·lmporl" w
War.a·
wie lAwam umowę na zakup
t.omoerafu komputerowcao typu ,.somat(>11 HIQ a" pcodukcJI
O}3Jl('j flrmy .,sLemeru;" T. RFN.
W pałdllernlka Da Jej konie
p"ekauno wicu owe
54J b". de1ar6w. Za w~
zcrornadwnyeh lJotln\.~k uku·
piooo dolary.
Równolegle 1. tymi poczynaniami pod):\.o równlet me
dl.ialan{a.
- Po mM.-dęclu QPlnU rachowe6w T. "s\.e1nen5a" U>olatona została 1oka1UacJ;1 lomoeralu. B(dlJe on um~,y
w budynku pJ'l.Y'Chodnl t.drowla
pru ul. Ja",lellolukleJ 'fi w
Kiek:ach - m6wJ Mud$lmJera
Paskmak. wojewoda 1deleckl.
Toarazem prz,ewodn~,. Spo~
ną

pen'"

sl~

Co

Udy

dziele

umie lkz,yt,

w
a1e_

R~I~ ~~odo=OIla.;
Kielcad'l. TadeulIS Orłowski
podjął
w tym roku klika
'miałych InlcJatJW 105pocSarcl.1cb I sumuje miliono . .
I,1SId MIl on, ma" pracown...:y. Nie tylko. Oto np. kll_
lrus6t ludU • K.Ie.lc .on,ylltało

% aułobullOW'ych

jedoo--

dobowych wycieczek do WIedn ia Ul Jedyne 50 tYł!. U. Pra~
w!e Ul darmo, a rttpnbator
ma T.
aamą

leJo

.por"

r.sK. Tak,

..."ciecz.lr.ę autokarową
skalkulowalo na 110
I T. trudem wyulo
na twoje:. Komplikuje: sW!
liz.tuka Uczenl.a.
Prl'K

ł,..,.

zł

robienia interesOw po-.
tnebua jest ~.".a, do'wl.d~
c1enle, tarto odwaca, pienią·
d ze I... znajomoU mchun·
k6w. Nie WST.y~y !!pełmaJą
te w8M./,1 tkl. Mim(1 to lzerZ]'
Ilę wiara, w .ikulecznoU po-w,z.echflej
lodyw:lduolheJ
pnedsll!biorc'l.Oki l zaradna!·
Do

et. -

KaWa rodzina ma oj-

c:a prtoemawlal niedawno
Jeden T. ~natorów. CI oJco-wje, a nie Senat winni trOlIt,..
C1.,.ć liC o lo, CZ7 Idt dtJe.
ci bl:dlt pll,. jedną CToJ' d\V!e
uklankl mleka_
4$-letnl chlop rGbotnlk _
,os.podan na l ł!e1(Larze
p'aszcZYJ.eJ z eml I Jednoc'dnl' , 'rf1· mura~ta w
KombInacle ~

leCWleCo Konutełu do Spraw
Ku.pna Tomocralu Kompo.mrowe,o. - Na poc:~ paf.
chlemika Jł8t r. Wlta.lUlMny
harmonop'alD

p.rK

n.reb cIo wy1toruwtia

ni~
." pro~~

toWllł\eJ

praeown! kompul«owe). Op-atowao" doINmen~
\at)1 I:aldo-~ __ lac:,..JnłJ
tej

pr'KO'oIłn.I

pod,..

.Ię

tinna

.,8iemera'! Miłlla onil b,yt po.
",a do 20 l!M.opada. NlHtety
- termin tea ale I08laI dotrą
"*,,y. PodjęlUm" ." te; ","wie *-O..."
1n1eTwenc:ję.
IlozłtlaaJljm,. r611m1et kona.-,
na Jtanowbko ~U;pey k.e.rownitr.a pracowni cb. tet:hrUcz..
nyc:h. Znaletlll6my Iniynie.ra
elekUooika, k&ót,. Ifla dobru
;ez,)"k ancie1*!. M,u1my na~
mialił upewnlt mu m~nka·
nle w K~ICb.

Ku

LUDU'

nla oraz apa:rał6w "'warz.y.
Hit(:)'<h. WJttonartie ~II
prac faehowycll u'l.RleJ.ołone
je"t jednak od otrzymania JU'o.
jeklu lechniclnetto od tjromy

"s_.

W kk!1ec:kIeJ kUbie ldrowla
zrobiony l.óI!.a1 duty laok k\I

nowocz.emokt. 1"omocral,..

bowl.m jedn)'m .. ~II
ur~lro dlacnoetynnycb. kt6r)'m w na&ęra kraju dy«PODUM nleliune _odki afItade,.
rnidr:'e. Chor~h • K1ekIccQ"Z.n,. ...od tiQ n*aęłc:~J d o
WarsToaWy lub Krakowa. NIłI
tra!ba doda."at, te poIiladanle
łomotIr'aru ulatwi U'l1ICIWł:.e pr••
<:ę kielecUch Idt_r.r.
Społecz:n,. Komlte\ do Spraw
Kupoa Tornotr.fu ma )ee1tle
jedno
unartwlalle. BartlH
pllnrm zadutlera .... je tJ, eKfttje ~mad..nłe dewła _
u,płatę ~cl k wM y. «J'lJ
.ł ,...e. warieief
lenNen.f • •

nowoczesności

Nl4I:Ulem5e od tyell ManA
podjęto wiele prac ~tQpn)"Ch
w pomlenczenlach pn,yułe,J
pracowni kOO1rDUlerO'lft'j, Mlę
Ihy IrInlm1 r.al::upkKlo lub lIo-1101'10 z.amow;enla na materia.ly
nieJbc:dne do wY'Pooaten:a. la·
Id.,""1I: clecnn" au!omatyeane.
klimatyZAtor,.
komputery.
dr· ki, IllIIl1Jra f
. Zdemon\()wano l U$unłl:t.o aparal. rent_
i!('fiowlkl
1.
pomieN.c;llmla
prt.e.auM::łlQtJcgo
na tomocrar
(~ :r.Mta.l Ifflontowao,. w
Innym miejscu I )Ut ~ uruchomk!ny). Wykoo&no !n~ta~
Locje ceutralneco OlrleWan,a
w holu glOWt1yM, decclOo opra~
cowa.,le I wykonanie pet;"l.
neco podjazdu dla ka~tek Ani.tarnych,
zalruplo.no płyty
anlyełe"'lr<lf>tal.j"C~
__ a~ T.
kompJe~m nJ.aterlaJ6w do Ich
u)06eola na pod1o&ach.
Na I&)Otkałlkl T. prz.cdltawl ~
ejeUunl producenta tIOmOgrafu

IU,COdnIono I pr7.1Jąt.o Jedn!\ &
W0ł'sjl
zap?O(larowanl.a ponl~fI dla
teco ur~

°

Meo s.,.,

k.tkę

masła,

tro-

wędliD1'_ Nie wystarcu
pienl~.
Odpowledlr.lano
mu, by w1'kual więcej przedIIt:bIOl'CW«:I. Koled7.1 dorachę

pr,....

To pf.1llW'da, te Jak nied,.
dotltd poLnebna )est lu<iywl_
dualwl. przedslębiorcwU. i_
nicjatywa aospodarcza jednostek I ~p ludT..\ dla by_
lewej samoobrunr I hamowallla kry~$U. lOipodarne.
.&0. CoraT. w[ęce.J ,1udd pracuje w dodaLkow"ctl "odunach, na pólelat.ac::h. 91 pra·
cy nakladC7.Cj, .. PO cichu" w
'.Vat"'lwtach ct.)" Da budowach
u SII,lad6w. KosT.t~ dodał
kowe,o wysiłku, wolnego cza·
ęu. Ale n fe zawsze I n;e katdemu
wylłarcaa
zdrowia.

dz.la.łem

da

&hnn:l.

Itra~...,.ib~.

- ml.slru krawlectleco s Rackm,Tc, tl6.r,. "yslawi.~ do

apnedały _oje konteltc,.jne
cWela - ~. . kurtki koiuch,. - na wtorkowych I
piątkowych lar,ach kie1cdtie'o bazaru, praanle pomOc e>merytom I re-tel5&4m o\rJ,Jrrw)ącym na1nlbrr.e
.wi.ackun:a...

PG5łan.w1a~c
uddel.~
im
.pecjalnJ'Ch (od 5 Iio 10 proGenł)
m11ełt pł'2J' u.kupie u
n.ieJO odlJ~ty. JeA to pleknT I
baTdw .pok'Ctny Ct"l i powini«! chybu 1Ilałed naj!.-

doweów

b,....

blillkt

Niech mi wlQC bQd.tie wnloo
pr7.d!;onan[e, te w

wyra.z!~

da.4i,)'m <:I.u nie zabrakrl:e
o!1a.rno8c:1 z.e Jł.rony rrtieMka6.

Klelectz.nny. S~y
K'ONIiet KW,... alc de 'llll'ftJ'SI·

c{lw

dyr~kteriw ł
preseRW
I tpĆtlddelnl
da mlenka6ciw I'ł!"" I leco
.,.m.,.t"k6w, e dok.. "..aala

kidl

pnedsłc bloNłw

wpłał

na ......UJl łOlDOCT'afll.

CEZAkY

B

':=ehnleda;:';a!cz.rZ:h
Taboru KoieJo.eco I w

Itllku

pned.slę blorwtwach

prumyslu 1e6rtleCo .. Radomiu, w Fabryce Parb I lA·
Ider6w ,.pollrarb" w 811414
nia. Zaklad$le On_wn,.", w
ł.ąctIle,. Od Iuchi, t
~y
mi rounawlałem .ł7t'Ultem
naraanla. Da nl*5e zarob-~1. Kto
ple narzeka na
~robkl1 Ale tym ramm m6-

dz!'

n)'Ch analfuch I prop1.ouch.
Obawa prud relatywnie
rUskimi
urobkami. a.trltdl
prJ<ed ocraalc;caniem pt'odulr:eji i .tanu ulrudolenla, pobudl.a niektórych do różnych
nerwow)'Ch dx!ataft. Oto np.
w
Zak.ładach
Metalowych
..M ko" w SItartysku :r:wląz,.
kowcy J3" u,llnle doblJa,k
II" w dyrekcji leco prlM!.Ięblorslwa o odpowledi na
pytania: CZJ' jeq konkretna
lumcepeja W' Ullkttfle ut~·~
mania .stanu utrudnlMta I
jakie kroki T.Olltaly podjęte w

liczyć...

wlooo t'Ównlei o pr%)'cą
nach niskich pkłe. Brakuje
wieki suroW<'6w, nierytmlez,..
ne ~ Ich dostaWI. z.awodq
k '..operanct, broaltuJe dewfT.na
!rq..orl niektórych kOlJ'lpOlleDt<lW, nie są pn.,ygotowaoe w
d.,);;talecm..rm
stopniu \.zw.
techooloC!.e obeJklowe. W tej
J)W:M!.lI

S padl &n~1' I wielu klerowel,l",·
lU w prUli hcb pod ełlraurk!ł.

OĄTltIEWlCZ

•
Klo umie
sdl b) ~TQ\ulował chorobę
I najął .Ię na
lnej bu·
dowie,
albo _
.w .•X)"ml
dl.leOnl doc'ablał jldc:o ".tł.au"
." kolejkach.

,rud-

$.rockNym
M'a&a&fł'~
..słowa Ludu" T. ta:
nil 1"" roku opow_
o lt'uckteJ ctrocbe ty-

W

Na kootar.h
kom.ł.elu,
po
wplacłlniU ullnkltlnnydl za.
kupach, nie pozostało w~ anl
dt>Iarów.anl lIłoUlwek.
- W.,.słklm enuodawOllUII,
d)'l"ekr..Je.m I uI...oaa ..kladiw prac,., lnal1ł'MlJem I ....
bem prrwa"'y", chdakra "
lmJt'Dlu wlunym I kOłlutdu
bard» aerdeemJe IN4»ęll:ewd
- mówi Wtod.llmw.r: P"er~
nak. - To da.lęk1 kb wkla4lo~
wl ,*l"IeCZ,)"wlltnlm, le, 011 #$'1..
('te rroleclawDe
edl~.I,m
maraenie..... T~rUlu.. am.. t_
wanla "'lQo..rat. jest Jut

gospodarce?
pra.U
upornocę, chat .&8.
rab.la jako tako. W domu
jeJt tona i CnNro ckieeL S.
dodatki rochinn... W domu są
włune demnlall:ł I ul)UeIla.
Ale cod doon.ie \ne.bII kupil!
S boc:henkbw dJleba. kilo b'--

"Człowiek -

nie ma co dYSkuto-

wat. o akordzie. w)'dajrwki,
wj'korXJ'staniu łI\IlĄ}'U. edYl:
PO prostu prac,. nie a.tart"ta
Da Jedn., dniówkQ.
NuJbUbu prl)'1;.doJć spore1 ct'upy uk łod6w prockiłl
cy.)u,)'C:h naszego re,kIrlu nie.
rysuje sIC w r6toW'ych barwach. Zapowłedi upadłok!
n!ekt6rycb tabr,)1c I w nri~z,.
ku t t;rm bez:robocle mają
uz.a:sadnlen!e wekonomfez-

reorcanlucjł I poprnoII\'y
ł'trukt.Ul'J'
ratrodDJeola. tQ'
aoIlaty podJt«l cb.lałaoJa lU·

celu

iłłt:e
na celu ułtanowlMłe
""akhve)
nrulrtury
płac.
~T.J' w sprawach cIolycl.lle,.ch
kierunków t perłpe-ktyw ( pZ-o
woju ..MeB:o" (lpł'Kowano
w:triauto... pilnY ~ u'"'l1e4nleniem obeenycn molliwM·
ei rleU1'wlst,nb ł rl6lansowyeh, konleczo)"Ch
Inweetycjl, iródel kh finanso....ani.. ,
cq są pto'Kildzone racbunki .t,.mulujące umoiIlwlaJąee ocenę I wyb6.r optymalne'o warlaotu rOT.woju. Dalej
tW~OWC7 ,,s"
pJt8M. w
IIlcle otwartym opubUkowan,.m na 1.nnudl. pvty układoweJ .. Haj" Słowo"
_
Jakle jest .tanowlsko dyrllk-
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Gdyby

jakoś

W Starze
K le')', ~lar
łan )' Ił'"

klubu pr'be.aa. pnenle:U" laa)'da ml ..1 '" •• J..
llelH:khn. 7"&',.nal'"
.łaraeh ....lnan.m 'n'11eJ U.I ( •• brd
...'yrojl w ,per('łe. Kr ach Jaki nut~pjl pe Ipa,kll 'rułyn, plllr..r-.
klej lpo" .'.w. I, h ki uh Ilrl('1I klblcó",. II'Inlejn. Id była I jul
..htnj. pem.e fabr)'lr.l.

PreU:I J óuf Kutera podkr'd-

b. Ii. S~.r lielY n. w.p.rcje
FSC. chot td.je .lObie .pnwę
It trudnl!'I lytUIł('J!
,osPQdarcU!j f.brvk .. Mut""l 'o talcte
"'by Ud111' w rlnanlJOw.nlu
d?:,ałaln04t'/
II.'kcJI
ze .trony
układów llarachowlckich. Nle-

uuczn. POmoe "Polmozbytu",
MPK ,Przełamu" to wiele u
mdo w porównaniu do
potl'U!b, Cd.vb.. nie doehody le
.klepu. Ineba byloby u.ic.'';~
dl'"I.lno6(o kluhu. WlUDle 0'rlniut>ne fuodun. PO ...... rz)'mu.14 dli.'acI.Y od odw.łniel
Dych 1)')(,1.,.n.n UI"Ówno w ",k_
cJaCb lui i,lnleMCych I.k I ewentullnych nowych. Wpł)'w)'
c bM'lów SIl niewielkie. n. meeucb pilbl'1kich kibie6w jnl
hardzn
m.lo. u to .patk.l.tll.
kOllzvkarek Ironudu komol .. 1
pubIinnoki,
u('lu:c.nt'j do
pl'tyJiIi:!.
t.kie lnotllwolc',
w)"tlnJa t.nlbw w loteriL
Zcodn1e
~ talo~n;.ml. pilkarl"" mIeli lylkO role IItr.f!, w
lldz. okr(l<Jwel. Niealetv. wie_
dtl. lm 11e ,oruj, Wynikl nie

potw.I.IIII na ewentu.lne ukupy
zawodników.
JUdlol'ty
jencu nie nabyli . doiwl.dtteDla 1111Id dreptanie w ..oltrę
łÓwce".
Zo:sbn!e
ull'tym.ne
nkolenle mloddd)' w boksie
I podnO$Zi!'nlu c1ęurbw, a ","yaI.4plenle
uetów
Staru
do
tw!.l!lzku o pn:ymlllle Staruho-

:;6j:pol::frt~l~c;le ,..~~::

mia:luOlł.w kraju. łeat pOtwierdzeniem. Ii dti.laer.e cbc. pOpuln,.wwa~ podnouenle c1ęi.ll·
~~fe~ nlr.:le tradycje "'"

r::.

KM7yk.rltl atQJ. pned udl·
n<em utrzym.nia .ię w II II·

~~!!k11~f)t::;~:!~ ::t::ń
h

baraVJw'ycb. OdwllŻnie)a.l __ tei
koayk.Ine mimo mlod."o WIeku I Diewlelkill"o Ntu, ~
ctyo.}a IJObie lupell']e dQbru.
Kou)'kbwkłl
I.nlluu.
trochę
wk:lc.h. uznanie w
tarz.:łd.ue
iI.lubu. otrzymlla etlb dla trenerbw eo wrenc1e I)OI.woll
zapewnlen!e
eia,lokl w ukoleniu
Irup
nlJmlodnyeb.
Pr:w~ ottllnle
1.1. 'klub nie

,\I

:l:'·lu::!r:dc:ll&nOW!~~lob~!~

aporlowI jest rae:cel nlere.IDa.
Trzeba więc cl.ym pr.;dtel
ltł~ fundusu I wykon.wc:6w do
przeprow.(lzeoi. remontu n0mu 51I'1tall.. • 1.llie, po oddaniu ha.l[ przy liceum. podM~
rozbudGwę I modemllłlcję ...li
ZSZ Ptzy ul. Szkolnej. TrudJ:lo
G t.klth
spraw.cb urn mówł~,
aa. pnykl.d d.z.l.la«y Swllu,
k1Órl.y w r6wn.l. II~PrzyJaM
~J .,.tuacjl
POlr.t11l rol.budo.

azeJ "upy

ł

tylko OIjkl uWo4-

~y~y N:of!;~~: tec~:
przejM! do leIo

klubu.

Clio klubu.

•

\\.jcol«h l •• lk...·,.... I.'ruu

K.tilł:

Staru dG od ......tnlejs7ftG dz;._
lani.

eweDlu.lo. elimioac," I wy_
10nUI nłljll'P'UJ'ch dG wy~w

.w.

rlleIlkl 81aru na b.~kath. ,.,allil_tli ł na rln,lI, Muna m lee
pek.Jc: umlnt tatr •• plęl r. w pa"llenl~, • "")'clć alę m~ilIalls_
taml .nistl'1.~tw Polski,
A.OttLICZ
EXP RESS

n , u,

LOT~K

! l , !!I.K
SUf'EK LOTf:K

.. T,15,!l,:II,4',41.

ChCłIIUY

Pn.ylllf!,

•

Sy._..

ZIII ••le.
,revs
Wił!!! w KldeKb.: PrudlJI.awleleJe ok~,Clwych lwl.xkbw I
klubów n. G.tatnlm apotkanlu
wJpowi.clrlell .Ię jedtaoltn.etnie
za I.lIkwldowanle.o
federac}!.
lednoc:zdnll'
n
ucu"'ników
byłG
u
utworzen!em w )ej
mie~
biura ob.lu,1 twl~~_
ków
IlJOrlow)'ch lor,alltz.cll
impt'l';t. N. tatle kontJlluu}emJ"
Dane normalne prace. Il:,.kujemy tlkle Itatut t.kielo biura.
OcukuJl'mv
r6wGleł na ..... Iac1omGIoe: l Ur~u WG}ew6d~
klt,o oru z Warnawy. 00 tej

r.~ ~z~a wt.;:I:~~~. ::~~ni:

...

.,. 1 1i)'.11lem flnal\aOwanl" apor_

:'1e:J!:y!~~{ !,y~"nroa::tow~

IlI'm, 11 cbCll byt aamodJ.illlnl. O-

~';;~·r~:lę.le t!:tlu: ~u't=

powi('kae1\1a ..·.mutu
• "I.'dmlt'" "'6./ł'11It 1 ,.Jn..
pre.,.
autem.hllkl"b. :
Pn·
l.yd1um klubu I'OZlNtryw.ao pro.

~~e~I!;::rc~r. b,;r~Y:!~

kn.\'tny
wnlo.ek. brakGwałG
ncua:ólów w .prawacb flo.naowych.
tr.ktowanycb b.rdUI
II'nltm&t,unle, um.I "~y więc,

~i.J~:u t·~kl:~iI!.~h;:
f:w~~;;fl~ t:u:!~~~O:;:~

Notatnik reportera
• SIaoI.k&.rkI NRD (wJcernl_
aln.)"'(Ile Europ,) pnearaly z
F'.InrJII 1:3.

• Kolejny l'tap w
rajebie
P.łI{yi Oak.. ..Wód mo4&cytdletów W"J"CZ'. ł Ale.....' •••
Pelrl (Wloebyl. włNW lI.łec-ow~
c6w Mlnoc:bodowyth, &je ... Wal_
',pr. (8zwecJł!), Lkleruni ą
-

C)'rH Nil"". onlll: Art V •• t.~

.U (Flnl. . d"').

W IWWGk'h
dnl.cb ,r\ldula
p,acowalCJ WI?S otnymaU wy.
m6wl~nia
l
praey, Co d.ldl
NJkt ale nie wie.
• J •• u.n IllalTłyk •••'1, wl_
ee,r,aes WPS 'ff .a'.ml.: Nie
ma
Jut praC'Ownik6. utrud_
nionych dotycbtJ.Q na pól etatu. Ich obowl"ul PI'U!}ęU po_lali. ZmnleJaumJ utrudn:&nie o połowę
pny.tl:pujemy
do podjęell drlal.lnokł IOSpod.reuj. Chcemy ,.k Gajwięcej
utrzymać, ;t.uówno Imprft apOrtGwych jak I lekcli klubowych.
.la nie w,,,my
dot.d, J.klml
fundlUtami będ~lemy d)'.POno-

ZQRZEJ3NICKI
~t :zn.nym
Il:kolenlowcem
wir6d lekko.lIetbw. W minio_
nym roku mi. I powody dG zado ... olenl., kiedy tG le'G UwodnleU:1 I uwodnlc)' Uloby_
1\ IUil:
medali, wyvroluJ.\e
spore
wratenle na facbGw_
c.ch
lej dylCypllny .portu.
NGwy rok by l dOlodn~ ok.az14 do pewne-,o bIlanau I 1"0.1mowy o AlInaech lekklej a_
tIoehkl. Radornlu.
• W)'.UtI.'leałll'M'SlIe 11)'_

ty dt:kłe.

--'Mea

ał;-'e

ala n)' jeoIa.r... wym ••• ,..
tn.I,."'!
- Zarówno. rlDaładl SlMr·
u.klady mll4zlriy w KlelclICb
Jak I w młodrldowycb m!ałnostw.eh Polakl. Uaylt:m Il&
dobre ri!':tuU.ly. W IIobu Imprn.ach zawodniczki I uwocl·
alty spiNU alę tupelnle dobru I rlle PO:toIlaIG n k' InnCIG,
J.k eieu,.~ alę l tak U'Pl'&co."'1ett"oaukcuu.

• W Unłlole luraleju he'Gw",
'o pUkan)' w Zur,chu Sparlali. M"'wa pokon«I I)yll.m.
Z •• neb 4:2 (!:1).

~y

"'.

,Da

• Tyl. mH.U eh,b.
n1e- ,newl.yw.]!
-1$ł.otnle.myłl.lernGrnle .....
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n. pOdium, .I~
IIIlupodl.l.nk,
by ła PO"aw.

•

..etDfl,ku.:-

1I)'lej

lell -

eJI K.r.y ••• ,.._
.M al~ • Jelit ,...
....~ta. 04 I,p jakle
,...~ ... le
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•
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al,....t • •lI'h r.b' l.
Ob, .Ial. alę t.
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Fot. A.Orllel.

•
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lRENEUSZ

c.,~

~.;:inle I. ~:!W.~I~:~;

C,)' m lnl. _ l,.. • • • I.IDleallJ Ni • pll'rlporlll,.~.ell J •• kejl_~
federa('JI
w.JewH.klt b.! Z t."I .. ,yl._lem a.reelll.iaay
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ie('zne J'OtII'IG.y
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:[n";':: oł.r:::I~.!t:::ied;I~lt!;

M.m .raKale, łr "!_I-.ele 81.r. mim . . .'111'10 kl.,.t... ml_
suM( INpra ..1ć per.l.m .,..rl.wJ I .r.anJutJJa)' Ir.lalt •. P._

WRadomiu tak, w Kielcach nie

• Jc", S)'s ka, II. kler.~alk
sekcji: Spotkallle • za PZMot.
ni rnle nic ni. wnlo&lG. Zapr>opooGwanG nam rozmGW, I. kierownictwem KKM I ulwonenre jednel lekcji motorowej w
Kielcach. TymalłlC'm dr.l.laue

In.· ~~nl;r-~k~'I.~ ~J::i::::

WiDII' t. w)"k.nyala~ ......Iem alewatn" &II pok.je w pawił.n.le
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b)'1 llA "".(11 ..-sz)'~lIdcb Idblri ... ,.ilkl . .t~J .Ie

.,.Ut .... 8ta'.ch ....If:Acb. md • • , ."-w.a$ pru, ....caeln)'ch ••1.-

Liczy się praca i chęci,
atartan dopier~ później
at.atety d:tieweqt. Glocow_
. . teł. pn)'~ioda jedea. me-d.1 ponad pl.n aU to wyai·
k.lo c n . .yeh obllneń.
•

()eot.aI.a.kc

....W.r.aaw.

w)'.I(,y elli,)' . . . .1'01.11. ..
m6wla,. • tr.'aycll w.r •• _
lillellt tre.I ...... wye....
OJ" ł.a

J.i Ir..eslla pn,..wywaje:.laf

- TG realnoU. pnecle:i trenujemy w w leee l nit .krom_
a)'cb warunkacb, .~e nI. O!Ie
~ n.J.IinI~jRe.
W »ierwn,Jm
Gkra:e
aporto_elo
nkolenl. ~tnle)Ae
ą

::'~~r;!~.ni:wo::.\!~~·IY~~

n. pracII. I"O.Iwlianlem awyeh
motoryelDyeh. Ulprawpred".łpoz,'t'JI. W"ykG_

eeeh

nIenIem

nystUMe wla6n1e w tym er.a~
aie uulolclleal. mlod,ch u_
wodalk6w, n i. t,.ba.-wet
wiele lreftOw.Ł Idzi. o \O. by
mlocW mieli l'teto pn,y)l!'mno'C.. • ptlJ' t)'fII dOlł.ruc.
li
efekty. te ... C'OrU lepal
•

0)'111y .''le met. . II,...

w,.clI.wai me.aU.tę •• bldDitllil.wt',J?
- I to
aię mole &d.r'Q"l,
aJe waruakl
tren l.,o_ • •
wice fttUC&n.
IlAw /enehn la
IIcly a!ę dopl~ro p6iniej. ,d.:r
trwba dG Indywidualnych 1.11 _
dołftlel\ •
uwodnlit.
dod.~
technikę.
popr.."ł II'7bkołC,
by . WYlryw.f .r. DlJlePlzyml,
Dl.teJ?
l
tymi n.nepu,.ml
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t,..

_J .........

Ludzie krcUO ltie f"bi4. "4,,
Idoi kil robj 11;1 .\o .. ia. A takie

Opłata

'łe

Iwittdc!ewiG. 0C0 pn:a,

płc

celłut r'CIc"""k. .. C!1łiC!ratę alekfł'~
ł ez"",n. oP"k:,r
ICIIIPiM"r.oe"
IM
.~
"'1ft.
trzeba dodałtolOÓ 1l.IIIjqt .ł

JJOri/elo od Ublet

cło

po-

PKO (. . CJS'". W .pr.woe
pł.M etpaNllljłC" otlkł
(!J

flłC! łlprzefizał.~

-

Delue"etlll.

(l'

"*"'9"

etpła:ł(ltrll

ma-

.~/..,.,.i b~1I obd41ne
e"ergetllC't:fłt "Iótai

-'r:lctd,

ltIId tll,jqea tlotJlC''' M UW. o!'lIlko p r: r
dw6ch r.ch"lIfcach tnc ...""'tdCI" "'-o.te rię~t Z f'Jłol. zł.!
l'r.:ed tllood"'ie", prOM ,,~.

~i t: Z4kład. r"er!)etuun.eool
go SkartJltk ... k(6ro "'f" ('/11,(; /11 Iw; pode~ a ..i
"dzWUIc", O";

komuniku: .. W.p~
ERer(pd/lkj ' WWCII ;4fornlu.1e o wprourocłl:erłia CIIoII

~tłCroU
t:apedl4
ct'lI.trO:~"It'III.
&hl

I,olaf~ l'OC!toW4ł.

bhkoll7<ł/d

""'0

I "l/Cfflla - "II waio~k Dr·
rekCJI
Getlerolnd
Pol.lcit!1
P<)(':III. Telegro/u i TeCe/o"u zmian 11;1 .potOf:lle pof:li~ltio
tldld,wic, l O
UtljlcltQ~ o płot

CHłergił

( ..., . Abll

poc.UOU1lfclt. _.

Idllołć można opłacał !nl:PO-

Ired "ło

-'PAp)

za

10 ko.sw ReJo'''t E"~

łJet~lIf"go.

bqli,f

go

ooftkoch

ftt.,,1ccJI .,. IVrtW

Dr<'1I.!ja " obctq~ ...

ol>ł&'atn l

odbw,.cólu
H.
u.:': .. •
'·od.ł.otnn

"".wlle1 NIC ;::"lIm.
prq'
Uf Z4dJ:WOIUł! d" Wcar"llJ"'"_ P6dleuk lWI'" rejO"lI ,"t'ródUCt:n.e

Iq

a.o!:tar.tWWGl1e

",..::e!

do.s~w"'-,e

lc:!icOlfóll'.

c~h It"Uc"qł! OlilClt voc-:łcJw~h.

NI,I

rolle "le 1ettdrull

vrcwo/.owan.i tło 1Jr~lIkcifł 1'1'
baj iCok' wpiCII. potrublW
będ4

ckHU:HcolMC elotll._

5..m1l,...s.I.

=

1D:Ulr.;::~~~
~~

:::

dobrow.,clt

1

_~.eobNoł1

łl5&.łOO

sI . .__

::'wt,"':~~ek"
wadI", IIn4dJ
~~
p.t_ _ eJ

~

IIOMtawet-

~ I ~,m-: Ć.:.m:!:

....

TT t,a. .. w WliUe,

bł'ak

•

' ' ' ' ...
~.

Ję4rHja."

W

-

PocF'7_ 40 -.e.I' Mi ......
lloel11U aę t*k 1".1 G~
Ikd1 N.If"IIodowe-J w .... ".,,.·
.le. \t>tbn1 pode,... _.ił • doN
ta Iru.mliolo .,.hraJl .a...,. ...
UU!'f al. MIol"~ Rada N _
cklw. . . lti.-.ach ~

..."""'oell. . . ił*6. . .ot~

w

Nowe wlad'LłI ZPAP
\\' Radomiu
reaAU}"Wo_.

Ra;toolłu

<hJ.~-s...oU

;tar,"""u

wo~

k~o ~""'~ l·ol8kldl. N+,...
.t6"" Pla.IItrkw W1"brono ao"oJ wLadM. Pr e _ 'LW Z;PAP
~a l
K ,..,...taf
M.6es,lIJIkL
WU.\''"''1 1d.6n, wI1lterHo.~
" .... 1lPI«Ile.u do &wUp.ku a
dO't,...,ry lo pfWdr _ , . . . . 0
.lbwh,emów W,....l,.ełl ~ aełM

phIM""'J"(h pf~"

o kolt-

~I4I1fęR*~

..s...

..

~

r",,*foco.

eatin~ fund" .. y
".
bud.l .... ~
..oWa pedtaotr~ec')·

T\S5

Powrót emigrantów

pe-

- C , tJ'D1

Ilw..u. lron,J'IM,IO ..... _..

.t'eJI.Poati>...... l!w,..~,iA·

ków

od~M<'1e tlWl koU lI.
kto to
JHnw.~ dftl.ch IłJIC.nU« br.
ollllle. 'M: ~ eo",jeł'IfC~

,...,.e"ta

1_

Um.lwra,teło-wt W.NU.,....
lIk.emll ...... , Unjw~t .. 16let. rołwdllk~łO. W'l'WNwie"'.

alu

J ako komla)a

wodlłk~

w

teJ _RlAI »ełaej IUIZW,.
q'>dnej t. .k~tew
RHn7I".po....eJ PoJ.k>rj • • .11&
• ~ta
f'ł)łI l1 o ~ 1lI~

cenko

prc,ltł

w ...

<-a<łJ

Rolnl<:y t'leltaj. na
nowe ttny
Ju .. ooow,ro rwu 1Ik.wIł....
1Iię_,
uupy pkId60w

kiM

!H'd_"wo_

p""

...-eqdiunt

Rady

roln7eh? To
1'11. poa-turiCM'le lU -.ara;',m
pt.JC;~(h.Aiu

W'lje<""ódllil::f'CO Z.lłr_u RoloM.6., K6I<* I Orpnle.acji Roł
tl"'<"11~"

lWdom"'. D,.......,.
na \en t.mM IUI.et~ u .....
..

w

konty.ua.ację w~ń .nJInło..
,rudo'u UIb r. 6ot~
WlPl'o_d~n.i.
•
l'eO ,w;wanło __

kbw w

JikufM

e}'dl

nu.nJntakl,eb

a,)'Cb
Od. \a.cM
tolniOuCo
.ł",\4&ku \Ile tI~"'''' J-.na
lr()I'Qplatem !nlOUll.:-jI Da ~

kr-.i6# w,.c..-...nitl

~ t!&T

łlłleołr; •. z.o.t.It' 'L OlW-.e"",,,na !Je
WlI,Jpeiu./eniu wiad(ll1l~ 1\.1 t.I'IM1l n<t.,e h ('OeIft łrodk6 .. ~

du«eJó

buwetlele

opłatę?

kouw",

"te

"'''1.t4

~o."

mo:"lfl~et(""j,,1łC1l. płt:~

cqc Zet .bolUl,"en.4. rtu czr . .
IHWieculł~.
DurUI łi v'~ r~MC. "Ior," opłalł

- Ni« ~" Jlro «.ocłą. jalwbll
PPTr b.ifła IlI icj8(ore." Z"',.~
"'M ."a.ok ",,!.ie""'"lo ••Ie':·
'Włki 1twuli dUfl!ktor d. ~.
.cHD D"rekcji W'/elUÓd.lft'f";
PPTT WP K~(eG('". BRONI~
SLAW WOJCIK. - Je. M'"
f~ obojętlte. Uli ol.lalę poc.:t ..
toq fłnCaIO"''4 pr!l!,c
"'''u.ter.
dwo -t.qc.tlłoki w }JfJrG.nlmle!\tu z N lIlitt.. rłflael'ł YI ....".ów) "ike.u tltugefy'ca e:-lI

poc.!tow~"

" • •~uńłl lQO

rOl/ł~talo 'ł(' w ca'lIlot Jcrtt jw
i rttif'j'''lI ud.rieJ". « łi Wlll~

I.!OWu . lWfeJdq .tOlOklM ....
ja~lIj."jet TlltftoCl OWIJI Jedtpł ....
kornentar~em ~ "'lIt ok,...
Jlewie: .ka"<łaL
K_ KROCUl.. lX1

PS. W k"'IłIUllkccw poda"",te MZ oplot poc:towlłCh mnl:_
na "Rle ilłOJri WIKacilo!- m .Ut. III

oIJUWtdel. W ,flÓlnow MI ouc.te
iti. fHJdkla z "OltU ro.::lltólD.

bo"kac/ł

uchllla}qc .ie H cMl~"Cld~
weoo OboW/Olkll pIOCeltIII .!to,:'
lóW IRonmlll4ClljllllCh. l ' ooo bnie postąpiło /UitllstcrMWO Go·

tn(I"lłCI'ł JJ o",dnio "br. WutlJ('l'IIe le ZoWto .i~ .tmil"1łilll ł

.j)Odarki.

Pr.!e~trtełltleJ

i

dou,,"iclwo odltołl1/e oJ,t1t1

nw
•

c.!urr.ne. Tvm.c.:aM'1I'I '!'lp. Rud łokolllllel eZII PZU podPu.,tll
• PPTT .lo"oWOle urrwwv , ..
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tU!

u

lak..

PI<O. TUmexllJeItl i o!IObieraly. d lo

oVlot~

.pr(lK'!J

W~ UCZot~h..

0("::11-

oplol", btdq pobit'1'tmC! dolllero od J~ f:lIlI.. KhelWł. kI6"~!f
ile! je w,""łli. n\ogq żqM~
iM %wrOl ll..

,-iti

z...

Uparciuchy
DO

Tu mial b.)c budowany (hllll

kuh u.r:r.

Kultura w rozbitrce
łpo'ob

oIJU ~ZCz.Be

Prz,\'bytkl kultury w DrzeW ('y UlJmuj:j kilka r6żnYl.'h

,lem.,ic.r;y

t...LdYllk6w, Prl.ed kilkoma lano~wnl) się ;/; zamiare",!
.. ybudl)Wllnia bud}'l1ku prt.eV.U<:lWJleaO, II tylko n8 polu.eby kultury. Pr1.Y ulicy
Stawowej wytycumo t~tC!n
Ilr;rod.r;uno go l
r07:p<,c~to
l.wfl1.lf -materlaly budowlane.
W pev.'1Jym mQmenCle ll1lejntlwa I prace w~lały z.nha

jut Qlkjalrue po
put....l>lale cegły
podje~d.Łajq
ci'lgnikl 1.. .....)wo2<\ (patt';e
z;dJc;cle).
Ktoś p'lwle krY"Y5, watn;ej~te '>ą ~klepy nit uytel·
nia, biblioteka. kino, U'SPO-Iy z.alntere"l)war\ it.p. W~z.yst
kI) ~~tllpl domowy telewizor
_ N;c bl~d!lleJ',.clo. Nie ~a'
mym chlebem prlA'Clct e~'J
,viell: t~'Jc. Lud;eie są w 5t3d,um wtórnego 81l8lCabety;emu. N:~ cl.,ytajij k~14żek, ~
~"t poza nleJlcl.Ilyml. Jed;e\,
kO'lumują
tclt'wiz.yjny pok'l.n. Traktujemy kultur/,: P"

ty

mOlw.lI1e.

Pll przeciwnoj "$tfonll~' uliC}" pow1'tawaly nowe blukJ
II i.e nim lokalt)r z.as!edll
m';e ~_ka!lie
mo"j
d"konat
prlA"tobek, l»prawek po eklPł!t'h budowlall:.'ch,
Illlet I
~ ct' Iy pri:t>t"ueume liii D<)In
Kult'Jry t~,eu:ly w d".śt tar

h'rCI~.
(}łJ('cn:e

milto. U'!1l0' l
wlł'el..!1ą

....'y~yłamy

nledOl'\'llII.
Szkola
Pod..t.ll.WOW8 w Jelni mjek,l. się w
wynaj~t)ch. prywatnych b:,ldynkach I stanowiła
tylko
cl.\,ery oddz.ialy. Ucwiowie 2.
kla~ od V do VITl mw.,eU odbywać edukacjI; w od\ellym
o trzy kliometry Drzu WW(;u.
Ol.t«:akl dQwotonO aulobu!.ero. a niekIedy ~ame DOkonywały odcinek drogi Brws_
towi« _ JelnJQ, ct.! K olonia Jclllia. Sytuacja ~t.1wa
la łi~ cor" ~rudnlej'7.a. Niby
dl.łeciak jut pkQr\ct)1 lekcje.
je·:acu ~() ulc ma w ÓOłnu,
a tu raptem p"tn.cbny je.t do
pomocy. SJr,rz.)'kn~l1 Jię w·~
'l('y dotolili I po~t.i:mowm. te
:tbuduJ:t ~'()ją Jłz.kolę. Niekt6rl:)' nawet nie w:en.yU III: to
C(I mÓw'q. ale ... dlact.ego
IW!
poprz.et slusUlt'J Idei.
Jak poo-1.nnowirmo, lak te!
i p'hlallow't'n!e- 1.8CU;t<l ..... pr....
\... ad1-a~ lA' Cloyll. W'LY CY o-

podatko ....'alI

na u;WdZie
dobrowolności. I chodat mia_
ło byt Ue kto mote, ..t&ło 5J~,
te W~l.Y5Cy mog<i tyle -nmo.
Zcbratlo p:eniądze, ~oma
d/,GIlO mnterl«ily.
Mld~cowa
jednostka Ocho1.n!cuJ straty
Potarnej postanowUa. f.e na
~z.koł~
moma !,fz,y,I.o'O'v.-'Rt
i<:h
~tra:l.nlcc:.
Dobudowano
wit,'C do budyuku re-tnlz.y ów.
pomJ~zc:t.ema
I wykOnano
'funtowny remoot całego ob,e!ttu. W maju 1988 roku rol.poczęto prace, a jut je~!enl"
dl..ecl mOlly tlę ucZ,)'t w nowym budynku. OSP ptt.en!()!In ~6J ~prJ.ęt JlO'",micJ.Y do
jedlleM:o z. dobudowanych pom, 1.C:t.eń.
ll~ pn..)' b'...Lóowie I remonc:e budynku bylo trudnołel
w.ed:z.q tylko m:e-.zkańcy Jeln!. PN1C()W8ly
cale
rod::t.ilIy.

,~

PrU"1.

prrewifl~l!

Sobolewcy,

l.eTen

bud...wy

JaclubJwwle.

~1(:

Boi:atk~w.e ~

""c-

U:I

p'''lie\l,'ier1c~,

(klm)

Komunikaty milicji
'" 13 lislvpad. 1989 rQku, olImo .odr.. " w ml('jlcowosd

zw-j"kl nwkz.yz.ny o ale
luw""yeh dQtąd pc.t$Unall.eh
Z Ultalt'n wynikł, te złon naokola rok temu.

t!,,,,"o

Jcdlallk.a im. JedHi't1ik nł t.z'a~
al<enr7 ni('-,Id"nlytlokowany 1IIl_
m<.>ehOd OIIOoowy jadqc w kie-

siąpił

runku Radomia, potr'l~lł V!~~
Andru}a G., a nut(:pnle od·
w,lUsI(:.
'" 13 • .rudn!« 191111 f. okolo

wzr~t 170 cm,
wy ~lala. wlńSy

g\'l

/i:1.Idz 11,30 w

Rad<lłlliu

!Ul

ut

\\IIr&:l:oWllklej pn.y tkr:;;ywwanlu oz ul. Kuaoch\&klcgo, IIIImochód marki .. polone1;", Jlldą ... w
k1erunku ul. GwardII Ludov;~J
wtr"cll ple!lZą Annę K. lal 57,
Q,oby, ~lłce 'wiadkalni wy~dków
lub m/)fąoo ud.'t1eli.!:
}aklejłl-olwlek
In(ormoeji
o
sprawca eh. prOlUlne ef\ o skon·

laktowanle

z RUSW w HaIkw-I\iu, uL Traugutta 30, p-lk6J
200, leI. ł5-32-37 w rod~lna,ch
się

ud iI do 111.30.
'" 28 Ii.sł.opada
1939 r. ni
poddUZ\1 bloku
w Radomiu
przy ul. Kolher,a 11, :l)lIall1"

Siadem

R'lSOP1S:

proste,

wiek 20--30 t.t,
irl'druej budclblond,

tJORANY:

w

dłuf!e

kur1.1I:ę

Q~:all()l)o"",

ocieplolI" koL puupinaną na IUI)I'Rl. metalowe
t&t,'~kl, prz,y r(:kawlilcb kla,ac7.1!1. Pooucwka kurtki kol,
\)I!i(,voc,o, w lewej c6rt1('jeŁ~.i
ci _ kj(!ft('ń z metką I nap!.,In .llAl'LO". Swc-ter kołoru
m~rBfu:z.ow(',o,

·...'.,k

motalowy

e~~~~ w:~~a~pl~~ta n~OI~!'k~:
l(fJ delont'Co, spodnie wclub,ne lil.~re z.aplnane na metalowy 'uwak, buly kowk! ak6rza_
nI! kol. epm~o na apodach
łurr:~"'ych t

wyaoklm obcas<I!m

zapinane na wwak

pJasłi·kowy.

bn.l)

a rtykułów

Apel
inwalidów
wojennych
Zarz.ld Wtljew6d1,k1 Zwil'\l.ku Inwalidów Wojennych PRL
w Radonliu l.wraca MI" :z. gorącym apelern
do kolegów
z,rze~:.ron)"Ch ! nie ULeozonych

n()\alce o ,Jakt)'czll)'m dz.iahl_
nlu clnkciarz.y na 1!izkodc.: rt...,popr~ niepJacenie podalków". Nie odnosiłem. Się tet
do ImbtucJI ciłlkciar~ jako
takle): nie gan!lem ln!e ehwil.MłCłll. Stqd "obuueflle nil etykę: dz.ienl1łkana" u'Na1am
",
du

"'po przecZ'ytaltiu artlIku'"
.nadoltucU cfnkeione
dZle.
tiol1ll' podplStJnego (mol), .w,'
mieszc::oneo() w ..Slowie _ Lu-

,bu z drtf4 19.Xll.89 r. pTopo.
nulę
na~tę)Jnlil
okll/ dobtej
woli, fj bil złodzieje .omoelio·
d.ów ufUndowali ze swoil'''
.kladek ..fioto" dla Wl/C'howallkit domu ~ecka Ud., itd. C:'1ł
projektanci, szewcy itp., 411-'
konlł;ącll in,dllwidlwlnie zawiJd,
,najq vÓ/1ł w .nad clnkciartM
j ZGmiost pocwlku , W'panillło

m1,lilnie u/u.ndoWQ.ć dar rilo
dzieci? Joko Polok ucolclwie
płaCący podatJ.of. wJiraiam. o-

bunelJie no efyk, dziennika1'':0, kt6rJi reklamuje na pierw'
ue} .tranie gazetll os.zU3!6w
)JOdotkowUCh. Bo,
je,t

u:um

proceder,

prowo.t!zonl,/

pr:lł'Z

"dob1'ocZ1lnnueh"
cinkciarz,,?
Prze.tnac.uJjqc m.o.rn,e 1.350 tli&.

2:1; :AftlZ()u>ledtlego,
c:!~~r~%:: ~d::
.&?4

Jlt'6bttje

.;,ę

ma'lłi.pulowor!

oP1l1lq

.połeu·

"q, bl,/ lIkrl,/r! laktllCZI~ dziala.nilil na ckodę rzqd" POI)rzel:
wlel()milioflowl,/rh
pocfarków od u=lIsk,m1!C '~ do-

nfl'IJlncenfe

o cinkciarzach,

pOdatkach
i nieetycznym dziennikarzu
chodów. Ci "ckrbrocl'1ft\cv" pt>"
WIRIIi wifC prztl" tać btokowat
wejicl'll dcl benków i PKO, •
ZCllotuć kantorv t placłł:
podolki. Tylko CZ1ł wt,dll "'dz-ie
to dla "jcll .irne rfł,,"1
(NalIWI", I adru anlonc ""
da.lteJi).

llleporozu1Dienie. Wiem jedno:
cinkcIarze są I mbraH "marne"
l mln 350
zł na
polnct

t,...

połnebujqeym, Inna
sprawa, czy odpowledrue lłu1potra!ią lIObI.e ~ nimi poradził, ez,y łf:! nie.
Ale, jako
rię nMklo, ~ie to było pn-edJrrtoten lo1łIZIJl,j:wlSmwallej 1n !0ł'

cłz!eciom

by

.... e)i.

Wpłat n;l1eiy dokonywać w
u.rz.;jdach
oddz.lat6w rejonuwych ZIW BiaJobrze1i.
Grójec, Koz.ien/ce l Radom otill: w Zanądtle
WOJC\\·ód1.kim ZIW w
Radomiu, ul.
Struga nr 26/2.8 (.. Bud()Ch~",
parlt'r, pokoj nr 12).

Rozboje
•

Prz.ech()Ól.;lcy ul. Zb.row-

.k.ego w ~domw patrol mili_
cyjn)' rwiłmął się na letącą na
chodniku 52-let.nlą Aunę D.
Kobi.eta. miała
usUc;()(hcl1la
łętnLcy klęgien IC\\-'ej n:'ki. NalychmLa'lt od",·!ez.iooo iIł do
szpitala. Z v.taleń wynLka, te
l:06tala
Ulalakowana przez.
mlodego

rnę'Lc.l.ymę, który uanarzędzle:m i

nil Pl

0IItt')-T11

skradł

t«ebkę

J:

lIOwartOklą

100 ty•. d. Sprawcy n!e \1jc:.to.
•

Na d",-occu PKS w Bia}obr~ w (~ch
w ie«Of'.nych mle_anlec Olul.yMI Bogdan A. JiOIriał uczepiony prl:e'l. Gwóch ~zY'Ul..
Pn.emocą odebi'a+!. f'Q1J 80 ly• .
_, Jednego udało ~ r.niny_
l'I'lat: 31-lemłego mle"ó'At.aflea
Bi~"",

J_z.ecoB.

•' ) ~ :~(~~:::', ',: 1':':
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.....,

Na tematy dni a

Zemsta?

Witajcie w k apitalizmie!
M:::7, ~iU~·I:

~!~

Jooir; d.u.ewteJ -

Rzft.1.-

!:~~~.~!~'" s;.~: ~;:
..e,;o

tynnia

folku

t

I~

dt.'N~..jęMet dLł( ..... ~Hi~.10 ~y $1-: w nQ ...
tT.eCz.yw:./Oł,*L Obuch.lU*Il)' ~
- 1;1.k na Cloili> po bału ~yt

·.J

w 1rCJW)'m pn.yst;.olo - nie
u \\"C:uan~. i nie ruu:o)"t .... ypfl("l.('CI. Jak to lei bywa w dnl-U '·vI"t.ec:Jlnym " .• m...e-

_Wm.y pra~ ..·eco
OIJ~u
tejt.e nO\\'ej "",y(u~c:)l. ktCl"Ił
u..«aJWrr\y. A.tho i na od\\-rót

_

.tę

ODa -..lala na,

n. n

Jk)\\

:te

a

łJdbj.

d,~1t

na-

""'1I/IPf181o. n.,rJt we tMN8:. Ok.u.ło &ił: ~.. i~.
it n.k'i..alo

w:en)t ..... J"ÓŻb;Uwn i publ.J.C)"ł
tom prU!stl'7.ełaW~m PT~
ta.!ok!q nowt'lo

r.,ku..

W

c:u [ 1 n.:as tk-c,,:ła ;II: ... .?r
iakd n>ld;AejG, że moi« n (>
c:łvlt

bQlb.!e t",k n,lku("u.'J -

I

k."1l:

~r;~~~'. tak~~I,~.1r~I~..,;~

t.le .... izja l r"d;o pod.d)·

cl.~'\;h

I*je. P".Ia .. pn..... b>JdU".nie nast.ojpilo jednalllż.e dop:ero po

pi~u,,. .... o Uł;ota.·...·.al)

,dul.o) I o

cu
(o y;jelt') .uko-

Yt'

prcible d'*on:Uliol najpOt.ru.obnll.. ~ch
itipOl.y ....·l·l.O ....n!udaniow)cb z.ail:Uf)Ów, podró~· dl)
prac)' I poMTotu z nieJ. TQ,

o cz.ym
klad~b

1ało)QCh

!olę
mówilo w.tai inStytucJach. prloY
pcodu.kcyJn)ch
t

biuril;liIcłl

raue,

Pl"lA!JffiJ..ln.lllY

W

6oIl.lep..eh

1141

loP'O-

i)wu.yc:h

U.. dom a (id ranu
popolud'lla nlbtkuplt mlek" I l'!dJ..:ety.!ko - chi.eb B.al '1',
tOlt)' Io.('f? GMd taml Ga-r·
clj

PÓUIf'~

na.

było
R1ł!CdWe

W pie~ 4Y d

p.6I"0

:te'

10·...·ar d,..tan:uno d,)..
w poludn;e K<l<łejkl po

t.C~ dłubU nit

t.;o.mf.

Ar.yitUłó-N

"'C ch)boi

pru·-ct ' ..... 11;:_

nahl:\lowych

.·1-," brlilito.va-lo.
"N!(' kpi~ - lolIlQ::l.O.!1.ym praCIJ\\l!Ukom fa rUCUlJ pr<lc~w·
nicom głó nI.) h ..odlu nllll!t..:ę dni wolne I 1cuchl;:

~ł)'

~<).)V._ Ale CJ.) ktenłom taklo n·~!"i r6\\~"ł!d
W a}cit' "Ił" kap!laUolfllie chclaJoby ,,~ po",lcdt1cc. Tylko Jt
w nil 7;~"'Tl w~·d<l'!'tlu

~r;·cl,)~In~i~~~ =aa~
,,1N':kU1e,a:.-h" '·...··fiHn

.. ń

h'.lIt do

Rc.,lllOQ .....et:o
Ur-.oJ... ~w
W ......"fM,'U.DIlyi:h
w Radomiu

Po1.Od..1-1(' pl.a<"Ó\\id 1ej

.rĄl."l6l.1a ",,:ę

Anna D. i połnlor
n~·ata o 'Nl.anwnlu
do Jł!j
mieakao..a.
Sprawa. d<W\$tal

~ otk~~~~r:\\~;=:~

l1ly\\"aiąc
poc-.ąl OQ1.

06ln10

niłf~.I.I.,

",,"y,

k.Y.I""Iplc;y

et, Wl':l·...... kę mcll,;,

obuwie. d)
pok-lt'Iv.........

.l&Iłouy

I rirarud
tcJe<,l..l;tQC" klllo.
rowy ,.Idek\ron", rild:OITUI&nt'_
1oron ..coodot·', rad:Q ",amb.l"
01".11. :z 8pru-Uty lot"arat"c1Cl<e.
Straty w)"t:cn:o!\o 11M
n

ot:\7; :at;....a;I.ył

'*.

mln tJ. p,.tl,'JlO'Aallie 1WO;\";ld..i.
Rl1SW ..... R."1Uf\Of'l\.U.

Złodziei

samochodów

pu~.

....II

Wobronie
honoru firmy
w

łl.rt):!toJle

tqdoWłlll~e"

pt:

.LngQd'\c

d<l'łyc4c)m m.In.

pol.lcl.Crua Radom<łklej Cell',r.·
li Mater.oalów Budowlanych l
Cefl.t.ralą l\;tater;a-ł6w Cnc.ml,.-z,..
utyłem
alonnulowan 3.
ti ta ~31.n;a była kulei-1c,

nyo:b

P·<.;k.ny
p c
ll •. \ :Ił!' ,"Ul)'
pr.&Cuwli pl :.IWn q 1P01.d
..Juo...pol"
potl'.~ ul. OM.)·n_
.k.el p'.dQPleczn~m ParUltwoweg., p.,~"t()W Ił Opckul'lCL'!'10
'I.)' 1.11. Grodzkiej 8 ..... R
mi.u. Jak poLIIIMm ·wal "a~
ker· ......"flik iil-tt'rn'ltu PPO Ity8""ia rd
Ko l,ut p.acbwce pfU·

kunno 20 fló.lr r·rm/)wych bu\.Ów J,jno'4'"Ych u pon;td I mln
1.1.lli.iec! d.uękul~ kIerownictwu i p'·lłcown korn pOlki d
wspam.:llY p(Io.I_K.

fkm'!!. Jej prac..vwn:c:y Lnterwef\1owall w redakcji arcumo.Dlu';..\<:. iż kondycja fmall$Owa byla dOOra. o CZym 'wiad(tyły ~y~ki.

ł" ~.klliDl1 t o do
"Iadol)obru. Ii M\ Illd1.ie,
~Ię e'Lulll "lwl"zani ae 'I WGiro m ie,ts«'łll prac, I
li'll .otowl brłlolt honoru .. k ladu, .. któryna klt'dyi b,U avol_-

m 04cL

k t6ny nad. 1

(,.-otl

dnI.

EIu~ient1t"a

względu

pohlformol.OOfa,

.łe

nt. bfdł Juf obriutonCł. bo
po o6lem"ulej I wje"!(rc
o(flnówil. proclI po tvm CZOJłt'.
Poza mną tak poLroldowonUC"

~łI

.rO" olo

1e~e

7 OSÓb. ZaplI"
talolll kaderkl;, CZll J)r%1finue
od
poroVOlll'. Odrn6uHlo,

"4'

.Ie w*,wnlofflc ""uwłłk .. , Ił
'~"o "umer klUlf: 223. Popwr
nlom wltc lderovmlczkę .k1dP'W łI knotkę llfCze1t I utlł
le". Nie ot?Zlfm41:ICI"', bowW"

OkOUC.llIOłci,

lUl-

.ien bttt ob.u%olty.
Dowfed.riolom. .ił td,

.it>

lIII

• klt!PII .. PetOi!~"

obowią.:",'

18.10 W "Peweksie"?
do k.i4iki.

•

.111

J)łr$OJld

_leptt., P07&4d"", • illI
Itllenł, kt6ry majd.d.

u::~.
tlę
IV

lIk/.epie pned oodzhl4 JI. bu

.zor.lqd:::enie nr 10-320818. t f
X.Ił r., mbrollło.Jącł 2O"'lIk«"
_'a . . czer. prZlfjfCMr. towarll.
t'1łfN:.:ro",,,, w przeddziri ."...

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

lOnł'QO

prze:e mn" zoJJd~" u.
7.Xll. Iw. .kLep tell b)fł tUf'-

C;j{ft.nll u."Qłnil! z po\ll(xh,
,"zllxcia tOWGrll •
Tllle CZlltdniczka. Placu!!:"
PTZIł pt Kon,tlltu('jl jest ~~if
no odwlcdzano pr.:ez klIenIów.
Sqdzimll. te jej klerOtOłUCUDO
IIstO'IUlku,e tlę do .prow poTUłZonuch przez 1tId1l'l .z RiCh
Po prostu po to, «bN wnikn4ł
ait'pGroz,"""ień Wl prt»&::lołci
( bk)

....

·

~

STRONA 10
ALa OUI.

Tomograf w Kielcach
łeoevtet;'>

O~Z~"'l:~ę~e~:" :

ro~!C:o

w~pOIn1m wy.,*lem rea.\qowat molln. bardm
ł

,,,,du.

~1IW'!łe

urz.ad~..e

kra~h

w

Inolecllle,tI.

dJar.n(l!;l)"t'Ule

w

Ol

hrmą

w

uble(..-

t,..

pr-Kf'kaunł)

towarlo J "'uu!ęto

uJlez,,_o pona.d

rent-

r.

cenł.ralnego

tacje

~wama

w httkJ 11ó\tlTlym. llIecono opraoowaclle I w,kon1lflte ~jal
I~O pocł)llDdu dla ka.r«e« Ja..
nitam)'ch.
zakupiono

to \ynv PM-:r.rll ...
rÓWłI'Ł'i; iIIMle

1M"',

- Po ~'~JVlIęe:u ~)lU({ facho\!."C\l>WI.,.senW!l:ha" \6 1.10·
fU ~tała
lokalizacja lotnogrol'o B~~ OC! ulnle·...J!lOUT

antyele~~
'M'art. I.
kompletem ~iałów do \dl
ulot.en.ian.~aeh.
Nall(Xł'łk.anltll.p~

W budnIku pnychodnl uil"'OWlII
pn:y ul Ja!liellorukieJ 'f! w

~odUc.1U. tomogrw
~liono I pn:T)Qi\o )rednot &
li u.gospoda rowan 1.1 pomieqt'liCiI. d1a tfCo ur~

c.!ebm&

~lcac" - molWI 'Ą'lod~mjen
PIL,ł~rnall. woJewoda Illel«kl,
pn.e·~·odntct.:lCy $po-

K

W'OC"

t...U.!b1l

sl~

apac'"M

pomMll\llrzenla
p~Il~c.ZIOłle,o
ni \on'tOCII'aC
(ren~l t.(I/I:tal .mon~w__n, ..
ilmym m 'ejJJCU I jut jest Unl_
chommy). Wfl«lnano ln.ta-

1"l'Jod..i<"'<l
d~'aiall ..a.

Co

1\ S:r ~~:d~jcz.r:,.*~~a:

o Up<:NOOrę, chGt :'lIrao..a jako tilko. W dOIIłU
jeil tona I c~woro cłr.1~1. $<t
dodóltCi rodl:l."ll:e. W domu ,..
wla"'le !.iemnlaJd I ka(N6ta.
A[e eodzlennie tn,eba trupie
5 bochellł;ów chłeba, llllOolaprOl>il

Zawodo ....eco w
Tadeuu Orlo...ui
,pod,,.1 •
'Yfll roku kUn
'ulIalych U\fe)atyw Io«podarcr.ycil
l
SUftlU)e mlltOllOWe
J:,y"kl. "fa (I<Ił n.aj., pracownIC_v_ Nie tyHlo. Oto lip. 11.,1·
ku ,et ludlIi z. Kielc :.kon.,.4'tall , autobu!łO.vycn Jeuuodooowych wy~Jl!-Cl.ek do W,edI U;& l.d jedyne ~o t)'WI. tJ. Puwie t.a darmo. II ol·g!.lllh.ator
lila l!'; teflO lpoty Il)'.. k_ TlIkIł
te11.1l\

K,clcach_

łt!co

sera,

kostkę

ch~ wed11łl1_
pienięd:r.y.

mula. tro-

Nie WT;;U.«lA
OdpowiedalallO

mu. bT wykaul więcej pf""~ ..

.iębiore?QScL

Ko~d~y

d",.-

Do rob,euul Irtlere..ów [)OkM'bt\1 jelil .''lWI, do.w.adeaelłie. f.rt. Ddwat:a. plelllotd~
1_ lInaJGmo~ raehIJu.
łr;ów. Nie W!'1.YM:1 !;pelujlją
te waruuk[. M,n,o to "U'n.,)'

drJH by symulowilIt ch')r~
t naj"ł lill: lIa pqWólUlC1 iNdowie,
albo ue lit.aru"ml
duetom! d\)rllbial jIlko ...ld':L"
w kolejkach.

pned.;;u:-b,oru.ok, I uradrlGł·
KJ\l'4a rodl.;oa ma oj-

dualna 1H"u-d .. ęb,of'ClO.ić.
__
nfejat]''''a 1:0 podarc~
~_
nOlltek I crop ludu dl.A bytowej sa<nO<łbroł1, I i1 -IV,..
wall,. Ir.ry.q:o:u co..pod.. rct.e&0. Coraz ",i«ej ludu ()ta~

CI, -

ca -

~I

t

[K"?;e,na ~-l.Ił IHed.1 ....lh.l
~enaloruw CI o~

'N.e. a nIe Ser,.. t W"'IH trr>.z.,.
,l~ o lo. ('l,y ·c" d .... e-

C"It,YĆ

CI bl:d4 1)1.1,. jednot cr.r dwe
ukłank. nllckll.
-U-lel,U! chi',,, roboi.łl,k _
g<l~P4dar:r.

na

I

hf-ktJ\ru

p,ól.l.C.ty~t.cj f.ti'1I1(
I ,edllocte~njł! POlUncJHk munł'l.a \Iv
KOII,bJ'la':::,e Budow!allym pu-

~

T'oMocral

ł. Nljn!)o1lNt.J'cll
ur.ąd-~ń diap1Ml)'C:~J"Ch ld6-

rrm w

nuąm

lrnju

nuJ.

d~

-*.sde-

n~I<.le l)6rodll;i
m~kie. c::hoc',ch I. Kłełecer.,.
woU dę najct('kicJ do

nr

WI ""-UlW'T lub K rakoWII
dodtlwa~.

bneba

Nie

te pot!adan-ie

łomotrafu ułatwi Mac.lle pr~
cę

klelet'klch lHMV.
Spok-emy KomItet do S(M'aw
Kupna T~.ru ma ~

j('dno

smartw1enle

Bard_

pUnym !lad.nICln łlłaJe -'ę ...
lIoccnie cremadM!nle d ewlt . .

aul.'t:

~.leJ

doIu6w,ani
_

III"'",

n,a.

..~,..

To pra,".

te jak nied ..

do,*, JJOlneOOa lelit

tldy .... _

cuje w dodatkowych
goo:!.i!lach. na półetatOilct! w (Jr,,ł!Y nakJac:łc!ej, ..po Cichu" ..,.,
W:.lr~M.1tach

kOWt'ł(o

czy na budow.. ch.
Kaszłetn dodatwYillku, wolllego CUl-

Ałe

nIe u....,r.e I lI,e ki,lz..

5ąl;ladOw.

u

.U.

delllu

wystarnfol.

uJrOW<4

$rodo.wy",

Macn,....

W

•.sklowa Ludu" .. 13 Jl'U(i.-

nla IIItt rolDu

09GWte-

1.,_

4t.iaJem o trudnej drodrirIe
e .. !UwaNa It...~~
- m.iMn.a tr..wteclrlec:o .. lta _
~.

któr,

_"t.I ..

!.j~

do

~i, .woje kon(eu1)"e
płM1JC7JO kur'.Iu kołueh,
- na ~OW1ch I
itHątrkowJICD t.'pd\ Ille1eck.e-

dz.'d. -

lO bauru.

pr,,11e pom6I! ...

mer,-torn ( N!lnCt.Iom otn."mu·
fącym

n.ajn ..tsu:

post.ana.w!aJ~

jw:illde1b'lia
uddełał:

'111

'pecjalnych (od S cło Ił pro.cent) .,Ił.ek pa.y ukuple u
niego O<k:ei1. JeM to plęłlltt.,r I
barcbo !toPOłeclWll ,e ..1 I !lOwlnw..-. chlba .sn.aleit najladowoców.

_""*

~'<W.k.

W ..,...lli. . . rianda_

"tli .PI"M,.

k_"""

Intlenl. ",I"",m I
bani .. ~~eQnic I16ddęll.WJl.e
- ...",1 WlM.... mlcn P.-er·

..11. - T. 'uekJ ic:b wllład..
wl w.rxeot1Wbtnlm,. ... " jea.
C:~ Diedawn.
b.,... N lcCI,.UI
lIIal'M'nlem. l'e.-min ~.Iłft''''
wanta ' •• n_....r. kod jut
blililH
Ntech mi w(QC ~ wok"lO
.yrMIł:

clalnyU\
on ..rflo8cl
~_

pnelk.on.lle. ie w
ołWU n.le wtbralul{oe
Ile . . .0111 mie'o*aAS.,.I.,e.... '

Kle1ecc~1.

JCltl<m.iłeł

tW_

Iłę

•• WhY'lt-

115c:h ',r~Mri ,.. I ~
.. ned.aębl ..... ,.. I ....d.~lal
d. Mlesdta6riw" roe..... I je...
. ,I11 P-"II""',
•
wlIłM ... _Ir •• ~fa.
CEZA_T GĄ1"KfEWtC"r.

'--,-wan1e

B

do

Tlem

IHedaWflO" Za·
Ilładach
Napraweqd.
Taboru Ko1ejowep ł lit'

kilku
prwmyshA

pr~lęb[oratwach

le:fI:«.iłlgo

w Jbdo.-

mlu. w FabryC'e Farb l

t.. ..

kler6w "Polilarb" w Bh~_
file, Zakladue Onew"y.., W'
L4C.1cj. Od lud., z, iri6.rymi rouDawlalem sl,..wleln.
nardania ,.. ul.*ił! Arobki. K10 du' nie narr.e4ta "a
U!:robłi;I? Ale tynl raZle'"
1\6-

•
Kto umie

aul'-6Irow;I

PTTK skaltr.ulow:alo lła l8l1
łys.
d f to trudem w)'llU()
na
toWGje.
KOlnpliku;e Iii.;
.llull" UC_lla.

II~ ""ia • w sk\ItecJ.j.ołt po... J:eCbnej
l<ndy.",iduab'ej

I'IoOWOO'fJtlfllWel.

uiollloki., .am02.aparCI.
tdklch duabJ\.

dziele w gospodarce?

IaIn-l w)'<:lecr.k1:

..,*"

W IdeloeCc.ieJ $)ullbie lId.t"owia
lDr'G4I: kiu.

.robM>ny ~'-ł

boW'iM' jedn"...

')'I"ellc,ioftl 1 ..... _
ałI .. d~w
hl.t,ł ..c..fom I .....
'yw.. ln,..... chclał_ w

len~k

SU ty •. d.łl.l"6w. Za w'ok."lm4t
1łtrrwn.Maollyeh 1JOt6_k t.akunt/HIll

od ' ..mT

d1.:y ,nnymi -.tuptooo .... b rJo...
!IonO 1amOw,eni.a na nur&enał,
nie1b(dne do w)'pouilen.... takie,jak C'~ie automatycUle.

kompu!.er1.

Siadem naslvch pUblIkacji

Głnymani.a Pl"O-

Na lIontilich
Ilom.ktu,
po
wplacewu l&ltcall inn.rc.h l.1lw(Ml(:h. noe pocDo;It.ało
ani

d,"i. gUt.Jlllf8 I inne. Zdemon_

5~1
'}ll\"It,.~1 IIIQ'" pr!Xłukc)i
Ullłrv~l firm,. ,Si~I~H"1 RFN.
\\' pddllf'rulllu !la Jd lI~nt..

lM1I1!) dolary.
R·)\yn.n.łeclfo

od

~hn ca'~iłO

W

kl.n.trWor,.

1óI.v .. ~t;,) u.n..o'~t "" ?oalrup

!, 'no~rOrlJ k~l\fl'Utl!-r",_~

_tu
.,s.emer""".

~,t ~dr1ak

",.-«.wa.rt.Mdi

pOOłieSrlCbeRiach
prr.ys-t.łf4
prK'ov.on.l kompu~roowej. Mil;"

.. 'bnecW

mu mie.mm-

NleU.lnme od ł,ch Manit
podjoeto Wiele prw: _lęt;.,ych

f. Koń<tklch

-L>cport-It~rt ..

toWlrt".

Ku nowoczesności

pnekM.a.la

..... .1 PQC"'~I.U ,~rPll,a

k'.'I roku Il

nl~

n:ie w Kiek'.aet\.

pau! lIrlena Baniu,.. :I
K ,ele a róŻl~jW'selkoki1fr'Pł&t
zl ... Ió....-4l:')..".,Ch cIokOlli1ły ()allIe:
Mari;a nr,d~lIa Il K\oI!Ic. J.lanIa Slompor Il W:tdwxka (
O"n\6ta P:.Ikk

za~W'n!t

m"-st

1ecc:q~11·

~lar6w

u*-1iJ.lMnT

rowu ka pracO".ImJ ck. t.e<:MIr~
nydl. ZUlldlWm, II'Ityule<'a
elek.tronlka. który .-la dobr7:ie
kl.1k angieWd, Mualcn, nato-

Ultn.terawwaM

N'e _braklo takie otUW''''
dawców .ndywidu ... 'ych. Pew__ nt;

ł'".

ROl.pi3allśm, rOwnlri kolla.I
JJtlłłW)wisko
t.a~,
kle-

układy l.r8o('1
nie Iylko te.
k.lóre ptOOuIWH na ~
Z rnn~h frUd a.eb... ~
14C'lnie ,....d "T,I b'•. 40brGW USA ...... .-na4 UJ.' mi.
tL Q(I.v()dlwc.am( 'II ulot;i
Iic1';nych t..*ladow pcd/Cy Kle-

n~

p!)C.Z:łUt!.l Dlź...
prać

na

1IOChodrl ich.

Sprawą

K'>tIIPU'o".

tac)1 budowl.al,o-irutalac"jnej
tej pracO'ł."nI podjęlI ,i( {iIn'na
,..5.temen.': iM:ała ona b;yĆ C~
WI do !O IlMopad.. N!eoMal
_ term~ len nie w..u.1 dotn.rmanT. PodjęliJrnr w lej aopqwie Itosown.
Ioter~:k:

JeM !»wiem bat'dM drog e.
kupct je rn()brla t,lko ...... de"N1-

r.r

~

tMl

h.~.m

wlew kuluom W}'dawM '[ę,
te jelit Lo JłOf',WiIoIIIe!tlę z mołyk. na ksfęl.ye. To noWOCloe$ne

do Sor.....
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donla. ZollwolWikowOl'1I deklolujq
oddol'ue po: 240, 400, I 480 mi
.. łWOj~ jycio" by dać go innym. tym
nojbordliej pOla..
buJqc}'f'l! w Rumunii. Przybyli Lu
w/ołnie:

neuS!

Woelo., Leuek I heSlonislawek. etyli ojciec

synami członkowie klubu
HOK ł "ZomIOolu"; MieUJ.low

l

D,ótdt I Morek Smoluch l PCK,
Paweł I Piotr Lohreki - to tok..
fe O}c:;fIC l synem l PCK. MI-

Sztuka
Pan Tadell.llJ; Cu-rDHIiI. bl
bIlolckan ukolny J; Rad~c:
pOlt.now l ł.
Ze w malej
..alce rme}troweJ ukol,. bo;dz.ie
t:O
Jakli
cz..
prer.elltoNaJ
a7.tukę
Prl", duie S. Otwo·
rzył I utworzył It)l~rl'l.
ktbt/ł
Iluwllł

"otwarta". Jako

p!crw.~~

,okU prace lolOVanka % NRD.
Oblecal w6wc::r.u, t.e na dru·
OIIfeń

pójelą

tworcy ltlelect"'1.
I tut. w lalerU nlotna oe: IIł .:I<Il:
prace tllInancgo plhtyka, Marka
Wawr<!. Piękne Iwloryalyunie
puce t ... k.kują ,wolm uJęc,em
r:r.eetyw l.tołc:l. Z pokn,.Wanli::h
.... radON,.ckleJ aaler:! na tj.
W"l: uslul uJ,,:
"Mloonna 7.
piesk:em". .. Z .n!ołem atr6.teuL"
• taku- a mołe pt7.et1e wazysi.
klm obuty wykonane te-cbn!kamI pl:tltyc%.Dym; Da... pl"tdc'('udlo-ch. Tek. tak. na domowych
prterlerlldl.ch. kt6-ry<,h ;r:wykkł
..h·wal: nę w wladom,.m celu.
~Złoty pył" I "PoranJlo ror.m~
II

,05l0w Rulkiewlcl "oleiqc,!, do
klubu w "kowencie",
Hen""
Miel uoru,k I KlO. Przez punkt
pl'le51Io, 10!t0w' OJq( .woJq krew,
wiele osób, kl6fych nie lf)0s6b
tu wymienk z nozwi,!.ka,
•
_ Po uslyszen~oU apelu przybywoll oddot krew lokie CI, którty
no lerenie
I oItolicznych mJejsco.
mieRkoJq gdzie I(łchloj
'"Iormuje prtclofona punktu,
5tanhilowo Stępi eiI. _ M f~'im y
mieukońcOw Wo /stowy, Sosnow.
co, PO'Znonia,

l>Ocłoli,

'IN osIoa'-1lch dniach min'one·
go ro-ku honorowo oddoło h_
75 osób, której było Ol pOl'\Od
2ó litrów. Wszysq oddojący ZOL·

~zkole
n.

WII" poknane
dutycb pw>;CI.,Ylnach pn.ckieradel &rokują

nie tyje rounIanm1

00 Ujęc'lID

k matu Sdule, jaką upr.wa
Macek W,wrn chyba niubyt
aln\.eresow.la mies:t.klLńcÓw Ił.~
du..t.ye, bowiem Jak n. ra~' ...
brakuje odwainych. by l'ho<;i~i
m..-knęll na nietypowe
ducia.
Ale T .. deU5Z Cume<"'kl nle
uał,a l:ię t,.m. te
brakuje ....
jeeo ,alerll wldl!Ow dorosl;ch.

Wychowuje

ntuce dZJ~cl
n.knlne ktOre niemal na katdd
prterwie mlędt.y lekcjami odwledt'14 bibllotekę. a przy olut.Ji I 1»P"t"-' na wił:eące mil_
lunkl Sam ..,alernik" . .,.11 TII~
w

mote I'łwetoi.
ten lpoM>b aztuka Ira!1 d'l
twIerdzi.

d(:UJjI

w

nerueJ

t.~

publlCVloścl.

mu wylrwalo6d w

Zye.t.ymy

prtedł!ęwZJ(

elu

t.wlaueu. w du.!(")n1Ch
ftlI~oeh.
.letypo ...,.m.
Ikh..)

ttekiwOłl noslępni. B."ł' to funłr;
clono/iun. RUSW w Końskich,
Junacy OC z. Stewo/kowa, pro·
cownlCy; Oirodlto Zdrowia tRa·
donyc, stqporkowskiego ZUK I
Ulku prtypoclkowych mlen:koń.
có", NiekJonlo, Ozlebołtowo, tlW,
",elrze5lOf'l'1ch,

'IN roinych tokładach prze \lI'

stowych KOMk;ch, Urzędlie M iał •

to. o toki. prted kośc iolem M.
Mkoloja ustawiona $karbonkl.
do ktorych chętni sklodojq datk i
pienięi... Bel nokotu, prtylłlu
lU. przechodlqcy obak skarbonek
lołruJq w Ic.h
'M'Ięmoeh
częU
I.wo,ego ",erco" w poslocl tło·
ló_k..
MARIAN KLUSEK

JlllllłOW nlha

NieszczęśliW})
CZ})

"ie tylko, lejlilowiskiem
dolt powue<:Mym. W w/odoch,
na obrldoch losów,
nie braJr.u/e omolaro"" nieJe.
nvierlynę.
goJnych lowów na
Jedn~m l nich był 29-JelnJ Slo.
n/s/ow M" mieszkali/et: Woli
SICl'fflle/kowei. gm. Bodłent~n.
Tui przed BoJym NOlodlfffl/em
wybroi się no polowani.. N/e.
si ....., było ono 051011lle w lego
iyclu. Pued Wigilią flO polu
Wlcneziono Jego cia/o.
połolonych

Stolocl!owido płoAuroluro'
milicjo wuczę/y
dochodzenie,
ole ful w pocląUoweJ Jego
lo~io
nolrollły
na
Imowę
m/kum/o. Z ,e/ocJi ,odMn~ Slo_
"r,lowo M. wynikało JoAoby
zgon na$ląpil wd:uleA ,"oku
SelCO, gdyl cielpiol 011 podob_
no no doJegliwokJ uAlodu trą.
'ił!n/o. Pues/uchulący
nie dolI
.,.iory tym wy/olnrenklm, 10U. I
l lej ,ocJi,.fe
głowo
defloto
,broclono br./o /uw/q. Prol!.u1o,
łor. pomimo łlNzec;wu POdzJny,
zOlząddl ,"cję lWloi.
poM,erd1ł/

prlY-

pUSlczenie ell/p't dochodzenioweJ. o.ozolo 1Ię bawie"., •
prą<ClylHł

Jmlerd

~ I*łfMl

•

glowę l b,ol'll myjl/ws.lel / le.
1!.01l ollofomopololog *'tA/uczył
lei .omobó/sl.... O. 1(10 Jolem
sItu/ol do 510f1ls/owa M.r Cq
był
lo
nteuclęś/iwy
wypo_
delc cry zobój.two l premed~.
locją' Z tJm tego ',ogiell"lego
dnia k/uJowo/ nleiyjlłCY.

W' toJru dotychczo$owych czyn.
ności wyufo no Jow, że 5101'11.
llow M. Idqc do losu zabrał l
domu włoJneJ ionltruiejl łUlję,
i:16,el rkH'«:hclOS n/e rJti%
się
odno/eil:. Wvąl lą d<J bagoinł.
i:o somodlf)du lO-lelm ZbignIew
Z. ze Si:orŻysio .Komienne;, tló_
I.go prollurotor lymc.zoJOWO o·
reulowo/. NofOnlfml w domu
b,ofo _orlego, podnos ,ewl.
Jji, W)'l!.ryfo dubeolt6wkł~_ proch
s.u.elnlcry

OtOl

tpłonł/

OMttfłIcf/

WonIo
\lłlakidel

ni.

lan/erH

"-Wlący

.........

'POlO

odlelCnjCI~j.
OdI,u.-nJII
.Ię
Ul
FUNrLIIROUlI~.

mj.e'c:łlll

z.,r.zqd majolku lelllo.prlem".
"oWl"fIO pneblłwlIl Ul Nll"klanlu.

~ ,::,um~1:::::'1::;:::lIrfv~::

klo,; u1rzVml1wal
wllUnA/ kan.
IIlfCIf MCI.fOlclec:kleJ III

lor

prllł

Wllra:alcle.

Sprl~dou'lłIIO lam hurll"m odn/ld Czarną oalan/eri,

lell,..ellq

lalonowq. budolot'lonq i emen·
lornq l t(,/hca. Nieklgń.. kll od-

Ulica
lewn/e mial. dobr.. rmorne pOIrdd IlIIblłweÓw.
Nlkl dolqa: nie donek/II, dla-.
czego w WorUClUlltt lIa Sal "'ej
Kęp/e

do

'O •

..y.ł/iwdlieJ.

poskHłol

"0

to

JrdneJ ;r oQrodowvch u',"le "'leklaĄ,Iu!.

nodollo

Nie fIlQ UJ 111m ,de IIlefO. Ulł1:4 IC~1ł C)podal doborowego 10W4'.fA/litwa. W",tllrCJII Wlffłllclłić
chocOll takle ulic, 'fI,'ed1łl~ Jak
Al/reda NoblQ , Angurrka. UmdUMk<l, Holl'lIde.".kII I Miętł%I/
lIarod"C)1C •.
Co to lo '" lIImIan JllIt '"
Nl ckla/,hl r Pra,,'le '/1"1114 Itleu-dl1(CTnC)lc!. WlaJ111/11ł
lłodlłllO f)nrd:o polrlotIlC.fn.~ 'Ul:WI/. Nie 7110. UllrlSd "kh WllrIla",·.k.I"J. A Inn.e II4Z"WII WI/doje .1(. te nowet tlłpo~lICto110 od WOrłl<ltcll.
PotCtOrlaJIł
.Ię Illkle "UWił uUc J<l1t Z.·
bla, Slkolrl<l, Sp6Wzielc%1I
ł

jltHIJtwo
IłIolą
, . wy/oJnierno

f.J,

Cmentarne.

Preaeeowl
ostrowieckiej
"Grupy 10". TadeuJłlawi K\l.rkowi, coraz nerzej w ostatnim
('Wilie
l"ozwljająeemu
ttrf.ydla na polu społeeUlej
d:LlaJnilloM:\ kulturalnej, n'~
ffi(}ma odmówl~ pomYslowoki,
pracowJl.okl.
PodclM ubieglorOCUlet"e 1'1')bytu w Stanach Zjednoc~
nych Ameryki Tadeun Kurek
zapoczątkował wsp6łpcracę tlutniczego mlollta I Kie1etez.ym1 "
Polonią amerykańlłkl&,
k \6tej
elelcty są łut -.vkIoCwe.

k:

!tlę .e.ęł~1

-

Jak

-

00 USA..uwioUem

daIeIo1ąt

IIlAe~

pc.c pb..t,cm,.oeb pn.

"polska" dzleet l
&

osł.zowietkidJ.

kOtlCO

nOOdr.leły

"M. w

kłA

. . . . . . . . . . . . . . 1., . .

u.b.~legi)

rok .l

W~~!~;~;I~l~;

g.litfl)llI>:n~l'.ll)·ch
S11"ildllł~ le. Wykontroli lIe są - nie-

I zakJadów
.na terenie
n,lIłd

Nieklańsha

po~.mo.

}MICIe

$lqporkóUl M-

lo liv 10 lIł .prawq IClI/warle·
lila .lrak(IIJn~J f modnej /l'e-

uUco",

zabó;stwo?

R ~us::::eJwJ~Ja:eJ. ~~~~~::

leI "'lfl'l!.

w})padek

obe(n1ł

ZOil/nt

nlf'.lono no ma:pl1, o Nlo?khmiu

billa w kroju Jut gloino. Dlfll-

Uc

Vpolowano

i. przekoluJQ Jq dlo po.

~r:~:=~h wp Ru:IłtI~~'f:Jo!:
no szpito~m korytonu o·

lewo

ah.llot przebrwoU

Końskich
woścl, o

-

'f

Po 50 latach znów ••.
na ślubnym kobiercu

.ty kr:.ep;ąct!. Ski('j"(W,·aDO pi~ wn!oeków o uk8C"lWl~e
dl!. \\")"J\:roct.eń.,

00 ko-k-g1\lIIn

lny
(I$O\)y
ukarano
manda lami, • w trteeh kolejnych przypadkach WY"l\piono do dyrekcji
przcd'li:~
bior .. tw
ukaran;e ,luibowe .
Naie~ue
pn.e-wln!el1la
to: urkrywan\e lowarów prz&:!
naby ....'t!a.mI. pob.eran!e wy tueJ nit trzeba nalei;noścl.

°

Tak n,p. w

.r !fil pn,.

,klei};e WPHW
ul. Manlreshl

L l»cowelłl p(!"T!łOnC1
klotył do 5pn.eda:l:y

n~e ....-ytowarów
ponuJd·wanych na rynku: kGd;,dł.'wcz.ęcych.

J.8oCl.k6v..

k>t'U

demsk:eh,
l t«e-b

chloplęc~h

W)"!ttoeowano

"","Ioslri

do

--""-

W
.klepir
MIlSI lU' ..

pan-

półbutów
składa-

nych.

ko!eł!il.Wlt

lIr~
dł:.

sPOSywtaJ'm
ul Bema

p"""
~=a:::a~i~~~~~~a~

5POłu 5zJc:ół oraz. ~ k;eleck\ch
l upret.entowalcm :je na kilku wyd;Jwacb. - powiedti.ł T.
Ku rek - eołooia wydala uaokollcmokiowy folder na
wenl1sat.e.. Podcta~ wieloml'!'
.1ęciUH':'O pobytu ut
oceanem
nawiązałem tei
kontakt ze

we'

=-:u

~t!e~~~: Ilśr~ w,;';-·-iDiK~-w'ióio'.~:;"ł~." ..

wym Jorku. Pod "101m kiC).rlBllkiem uc~lowle treh u.il:61
dldee l polskiego POChod1.en;.a.

wya:onaly prace
plastyc.a1e.
"1'&wnlet pod haiłem "Polsłl.a·'.
Wykonane ekwarelaml I p18katówkamł przeds~aww.ją
..nad"llfI.ł1ań!k i kraj swoich

..

.):ÓW'

I

daiadkGw ..

wedlu"

W'łameJ

wyobra:f.nl, DO. podslaw ie. cpow1adań. ł'Unw.w ; lite",,_ " _~ ~ WJ'OI .IJł .:u..

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

STRONA .

Koncert

Specjalność
W Ioońc.u ubiegłego rołIu 0t'flOWY In$peklOlot PIH
w
Ki.lcoch dokonał kontołi ch'ololnokl MKt6rych $~ep6w i
aoi<łod6w gOSUOflorTllc~nych
W
Qstlowcu.
I nłer.sowo"o
'"'
głównie:
ne\elnoic'q obshJgr
klientów, jokOjciq produkcji kIl·
Unomej.
legolilOejq nau,..dr.J
miernlclyeh Itp. Wyniki łtontro~
H n,. były - niestety - buduIqc •• Powtonojq sOl~ ciagl. stoto "gneehy" p1OCONnHc6w hondlu / go"ro"omi/: ubywo"ie to.orow pned kll~lom ~ do jo·
koU wrrobOw .ulinom,ch, po.bło,onło ..,iltej niż trzeba Mleinojei. "iodow.ionio ortyllu·
ki_ i'P.

BY
'"'

l

..

~~~: b~~Ol!::
prt.m,sł.wego

pw

O,UOWCU

(podległy

KB()G) I PO) lIkł'-,I pned nobywcomi ocleplo"e kllnk.i domI~i. 1 ",,.,kie OfOl dywony
a
IącmeJ wortokl ponad 2.5 mi.,
rł Ponadto QIOCOWrl'C. 10ł:U'
p.lt 5 (z 10 doJlorczanyeh) dywanów, peduas gdy 10kupy no
tzw. lCMTIoloopotn.nie nie '"0gq p_ze.roC-lOć: 3 proc.. d05tOW,
Tr.' ....·lar.II ..... '

handlu - towary pou
Wynal!otru kontroH rolnlefeWWO_

"O RVSW w OWowcu, gdyl
Ul to działonlo o ehormerz.
I~lttJłoeyJnym.

W ,sS·_sU", ..t.pie .. I~s
n,,,, nr 21 perlon.ł ~ył prud
rlobywc:oml kons-r m,,,sn. I
teHrko wortołd ponad lO tys
zł Sk~owono ..... nios.k o ukorome niellclc wych prz&l:
koIe"ium d5. wyłItoaeń.
Procownoc:e
Spólddelel.go
PowUonu Handlowego w
0_
MI'O'III'CU (podległy OS w Bodr:ec:howie) ukryły pned no·
bywc::om! "
rOtnych towo,ów.
m"n. kOl'lblnełony niemow(~.,
bllld.! boo.weIniOfle., płoSKM kq_
p-elewa, o IqczfłeJ wortokl po.
nad .516 tys. d. 0 !et "dz:a·
łolnoic:i" powiądomiono RUSW.
kOl'luoU
tłwiet'.
W łfClłtc,e
dIano r6wn,ri pnypadlil pro·
dulcJI I wprowodronlo do o·
brotu wyrobów kul>norny<h
n e ... lok ......., foltoid, pobieto_
nio wy1strch noleil'lOkl
od
.1iemÓW, n,euwidocaroóanio .,..
.. ,eue« cenowych no ol.,owo·
n)'<:h do Jpnedeiy 10000000roch.
Tok np. w Mne upkiej obJohtgi .. $on" podległym !"SS, 10nlłono Moczniłl nrwortoU dun-

°

h.ul .,I.raJ-

ulru.nla" • ., ......11.
IIIar)'

.I.~n ...t • • "I.. Uywa,

Oetejtyw W"ŁYSiCy"
Jak pev.l"dJJ.' .yr,klor, 11ł! ~
IIYK \\LOU\łlCZ'l K, rJ.II .....i

nad
bnpł .. " .. nJil ........
,...... I .. pok.km
JW~n ..
I'onkt,k tę łpn.WIlj.e k.ullN"
Iml na _bA-b,l)' .!leer ml_
łJc.d

__

'a.

U"jI.

(lilii)

lak mOC"IW, br: lad ...,
tOC;anaIMJ prlJtCZ'iI"W
boWGI malkę, .%e kobJ~ICl l,,,·
Odd=lał
hllnl"I/w"e)
r.,opjj mU!jxołCt'go upflule.
.'10 wic zdał -" "",.łłdt
r.%lI. Tr.z-v QOdz;nlł po ołCCIntu·
rte CfOltd;;ien('CiołeI1'lia \0bl~UI J:
potCQtnvmi obra':l!~
ftloml gfoll'w ::-rrIotło.
S/Iłł

iii.

po"".

1'1.

wk.-

SUN lI'e

potroił

JoIOIDOd6w, dia

vlrjojr l-:'

k.6'1ł<'h.

zeoil

mOI/cę.

Cbia,

T,oglunłe

IOkońuyły się

11-

rOC-ly.tot.cl rodll"ne dła 23"'t.
"i.j Uruull J.. toml.ukoleJ w
Po'uow;e, gm. Wąchock. KI..
dr 2,1, br., o ~t. 3 nod ranem
powl'OColo .... rol I m"lem
do
domu, 100tola potrqCO"O na pobocl\I dfogl pnez pneieid'iojq·
cy Ułrrtochód osobowy. Jego
11'--0 odjechol • m,epco
W)1:IOdku, n.. udliel0ląc
po_
ttiodowoMJ pomocy,
Uplyn,.ło ~ m'nut nltft po-

I gnorowanie
To ,oirowo

110

'pl"".

Wyso·

cy U"~NCy PKP chybo "odol
rtie
eo Ji, rItleje w

"".d,q.

dolekoblellfyth. Ot.
dla pllri/adu w po~u"ym "So";e·. J~a
"Ola
co pow,." CłOł Jesl wyO/ulo_
no, o wagOtlów, ,ok "O Ironl,
10łU, ubywo. /C;edył, fłdy J.Idlll on r R'eu_CI do WorUIłW', lokomotrwo e/qgnęło 12
"pVlmonów", Obetnl., gd, 101pocqno Mól bieg w P"emy_
Jlu,
kaliny w KoIobueou.
ttoduAowOflO lIub<t .....ogonów da
pocIągach

chalby

°

ołm;IIl

Ale o '~m, JoIrl
nich Jels" wi.d,q

panuj. w
ryfko po_
łoJ.rowie. SI/OCleni nlC1Ym l/e.
drJe w betlee
Kaida pr6bo
pfledoslon/o "_ do i/olełu, cry

W ,klepi. ml'ł$n ,m
nr .3
Inh. !"SS, nje dOWOłano loku.
piGnł! tO'o'<o'1.
pObie,ojqc plly
I)," wyiue noleinosel. Ponad·
to waga uchylno IIItow,onO by·
lo n;eprowidlowo, oczywiścł. I
n,ektonyśdq dla khoN6w,
Tu
10Ue slcierowona lWIiolek do
kolegIum o ukaranie winnych.

p:!~~:ie :rr':~~~~ CI::'

Ie dl'.je I~ nlet najle·
pl.j _rrt prowie lupelnej bl.,·
nGid ki.rawnlctw ponu.gól·
n,ch pn.ds~bio"łW. Ni. łunk·
cjanwj. (lub słabo) hnłrolo
wew""lnno. ni. ma w skl.pach lapola..,dł wag. na ...6"ch UI.,.1 m6tłb, zwai,e! la
kupiony lowar, IbJt nadlla pracodowey roulojq ... r nieuu·
ciwr" personel_, któr.go dziola/naje! mo cl4jsto Vlo,"iono
",,,Igom.j spnuloc ji. Ni. mw·
U'ł dodowoe!, ie toko "dr/okllno'ć" ~10'90nirwje
i
loli:
laiepIki rynek.
(cug)

(ber)

pasaże rów
wyjśclo

"O perOf'J, wymogo ",e

loda wycl)'ttU. I ddeje sI'ł loi
niemal Pll.' oIrrągł, tał. 2
ttyCln;o, no dwOlCU P",. SIara.
roc:howlce WKhodo/., Inojomi I
',_Iłl wpycholi podr6inych do
wagonów silą. Pomlmo lO kil.
ku osób ni. udało si,. "";s,,ąt.
TymClosem ceny bilołów da/e
rosną, o lałoŚ<
Jwlodnon,eh
pm" tole/ usług leli eOlOl
goruol No dom/ar dego wago·
ny Uf brudfl8, a pod/agi w n/eh
I n,by p'0uą o jclerlrę I
wad".
Ludlie mo/q prowo,
lW/OUCIO
ferOl, PfI Iro/e/"./
drosl~Clnel podwyje. loryły, do·
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