()~. ';3\<3 0

przechodzi do historii
Konlury
nowej partii

No lVII I prawdopodobnie pnedo$loW... po';'dl~i .. p l _
"''" lebrał
bm.. Komrtet Cenlroln, ,lra. CeI.m poŃed. . .
- jok atwi.rdłił Mie<qoslow f . Ioko.ul - brlo pn'kc" dok"",elł
ł6w sprawOldowclJch I prolilromO'll',ch no XI ljold I"ZN, tł."",,
....M "konn, dtlololrtołt nN.. I Hktełon KC powiedlloł, ie ..
no'-!, UCI,nlt _nystko, o.,., .jold nie .tol iii, o,.nq k'6lni u f
••orów, oby mimo r6inlc pHlgtoftlow,ch wyjU: •• IjCltdlol loko led.
no porti. ludIi procy .dolno do orgClnllowonkl pobkl.' lewicy. W
obtodoch un ••tninyll toU. cllonko.:. ,,..,dium IClubu
Ikiego I"lH , CenholM] Komliii llcudo".j orot _1 •• Ódrkich ,.,..
połów delegatOw.
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plqlek. Od momentu krgjo_
nla bu raków do po~kanla -:u·
up/ywg lał"WYCtoJ 2-l dni.
lak ... ięc: kompani. produkcyj.
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pani; wyborael l. Mille, łlwle, ·
41;1. Ił nie pOtwierdzila ..na
wle l" obow nD co do blernold
.iękulIki cllonk6w
pCHliI. IN

poLk(Cn

".y~","'CÓW prawQtoIaVo'.. obMod4 w drliach 7 I • styani. II:wit:la Bo~ NaroWIeni.
W lIObotę w:.ec:l.CIIre'm odbyly
~i,.. t"l'.dycY./ł'IC! "'iecUl"ze w!~li.1Je. a o p61nocy UT!)cz.y·
~te naboien,lwa w
'w~ty_
n •• ,-,h p:l"Ol-wo..lawn.)"ch.
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JAN USZ MACKOWSKI d ,.,ekt",
OddIWU woJewłtduleJ. Balik. PKO dyłllrllJ'tCl
przy ,ed.key.łnylll
Iclf'r.nle J"t w lIaJbUbq
irodę UO bm", I\1l1t". dz,.... _
nie "d (lod... 10 do 13 ped
n"mer

.a&'-7'.

Sw. Brat Albert patronem
klelt!cklpJ kliniki

"Bez miłości
grosz jest szorstki"
lozlllo_o l tk MiroJ'a_q Mikodq·OererM"';u,
d,,.bo,,,,m Wo"_ódJU_ga Sptc:joli$l,u""go Z_"",I,,
OpMki tW"I'OpJ,chialryunej _ \Gelcoch
.. $10_0 Lud,," l IlIni"o N_Uf. '
logiCIno 1 Kliniko 'J,chiolryC:cao IIIajq i"i 15 lat. Dlonego
dopiero lerol nochil. si, Ideo
wybronio dla nic:h patrono'
OT MiToJla.CI Mll!odn· Dc re,
ai_lu : - M'1ilełii"'y o tym
wc:rejnieJ, ol. nio "'oghilTlY
,I. rdecydOW1lf, Sp Ta.... pne·
sqdtila wyn!eslenle na Ollg,IO
Adama Chml_Iows"iego - 8'0'

to Alberta, Od lisiopoda 1&11'
lego Toku lest w panteonl.
i.ttlęlych. Trudno
nie dosltlec
w tym. co rubli
_ próby podniesienia 5pOO1_.

w Jego tyciu,

... jeranego alowieueńJłWO,

To

jest Imponujqce ptlllslartle.
.. SL": - Z CI,ie) inłcJotrwr
jwi,,, . tol Albert losla' palfO'

'*"

ob,dwII'ttlinikł
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Pnelaje""
••
najwy,",._
po.I.,nie jest Enruł M.,.l...
• kl irłlooIoehó4 pn,tJ;aaCt_
cU .. _ liól ł a... U.UlyktłluuklcL
CM

L--------------------------....
Cr;~telf(icy pi~r;4

Kto nas robi w konia?
Palt/e RedaJClorze:
JuteM
~

.. Adam .uoyk", klóry
odtUllazł
.. KrQ"wousl.elo" na
mlelltllle., nie zdolał nikOl«
wprowad..dć na pokład wraku
dla sprawdzenia, co napraw.
de: o;ię alalo, bowiem sam ~_
st.al 1 bnelu ostn.elany:r:
broni ma"XJ'noweJ ł mu~lal
odpł)'n.e!. Być
mote to
je.:>~"1e
jedoa 1 przypu!'lU:~
- sprawcami alaku na pobkl
o;latek byli partyumcl ery_
treJscy,
Poszukiwania ulogl I wyjaśnlanle wydarzeń na I»kladt..ie " Kn,ywouste,o" od-

:;;e!:$.n. drodZl!,

~~;ł

rz,mfdlraUd~.

",ienkam w SkarŻI/.ku i od
kiU,u let pr_umeru}f "'-hl..
.Slowo Lud..... ł .. Echo Dl'łl.~
GazellI odbkTam w pobll..
kim kiNleu ,.I{KCluł".
W
ZU'I4ZIeU z tym. że Ul ubic~DIUm roku "Echo O ...ia" oIUII"'IIU'ałem
Z jednodnio·
tDVm opól",ien'em (po co
mi malmlalura) po ronno·
wie
iRt.,,,,e~lIJneJ.
ale
be:łkulfXmej a. pracownikami miej.cowego
Odd:i4hl
,.lwchl/" 2'1ezugllawclem z.
prenUmerall/ , ell/lo"lel "J
gozdll,
Jestem .ta !"", i 1DftikU.
Wp' czutd,dki,'" , prenl.l.

Placę

I

chll~

mam

prawo

.t4Wiot WIImtllganio..

T1fTIł-

Cl:G,em: MaQO.Z1llt lwiqtccz·
nw ..sL" 10 ,woi"" kio.ku
przl/!&l. J Majo (w·a-t.b
~bezpleClalnf}
OCrzlf'I\alem
Z7 "rudnia., Mouo.z,,1I
.,,1-

wellrowv - Z .tllCrnl4. OJ_
lal",io prawie wa%lI.tkle nu1JU!,U .,S'Iowa Ludu" ~rzlImuk z j·dnioWll'" opóhie1łi~, Gozetl/ prenumerowune ;ak powirdZfal
mi .przed_wco, a p6J.nEf!}
kierol.ll"llik .. Ruchu" Ul Skar.tl/sk" przUchodzq o"a'wio z:"aeznif! pófnff!j w
jalnl/Ch pac.tkoch i "ie ma;
'"' to rgd".
Zapłaciłem ~ gó'lI ł cltV-

'J)eC-

ak'UlIhtej cod,deran'J gllUIII. o Ri" makula''''''
Irzeglem., te redClkcja .łaro
,,, ,oble! ..slo\OO Ludu" tUrokCllj",e, (lklllol",e, CM.Z
ciekgIDIle ł pro wC .. pluJCllis·
'lICzne CM z icgo łkMO
,.Ruch" 2't1równo redalccJc
~k i prenumeralorów robi
Ul konia CtaJII.q trudne,
gazel" drOQk i .:koda mi
..slowe L,udu". ZdCClldowalem bronie! n.ooich
pfe,d(~
d:" ł P'(lU!G do akiualnf!ł

Do,-

"azet" ,

~_

niedotrzllmllWfl~

nie uworlf!J te "",ną urnowJI podam "Ruch" do Iq_
Pelno poprOJZł _

duo a

'włodku.
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Kontury nowej partii
DOKO~CZENIE

ZE 8TR. I
ty'kowonio iMych członków, 0'Rune środowis.o partyjne, ugoniz~ji
I włod.r. partyjnych.
jr:Mfllly platformy progromowe. Cdonleowie partii mogq rei wy.
L. Miller poIlllormowol o la· stępowot z IIlJc:jctywq polityct·
miona wrnlc.nięclo XI Zjozdu
nq I orgonizowoć dlo niej poPZPR w piłl1'Wuym dniu obi od. porcie I"nych c:złonle6w I OIgoprzez dwc:I .olejrte dni obrodo- niuKJI partyjnyth, co oznoczo
woC będlOe kongles lomy<:ielw proktyte Wloillwojć orgoll1l0. , nowej pomI.
wOllla róinyr;h plodorm I gfUp
roJckt de«IorOtjl proglO·
bez naroion'o się no oskorlemowej
Jopretentowol
nta np. o dziolollloU lrokc)'J"q.
pn:ewodnltz.qq
respolu
Proponuje się dwupoziomowq
struktur. portli oportq no po.
progromowego Celltrolnej kcWli'j! Zjozdowej, Tode",sz Fi»drlole odmini~tracyjllym
poń·
boc:h. Projekt len w 20 punkt(lcll
ttwo. Glównq lormq zrze$1OI"l:o
zowortych w kilku rozdlioloch
slę będq Orgot"lilocje t e r _
odllOsi się do konelli I fun.cjo·
twonone w mieJ~u lomlenko~nio
partii w pneuk>tc,
nio. Pnewidzłano ponadlo OlOł"0l okteilo nowe wortości, któgOl"lizotje irodowishlWe tkupio'Y"' (hee sluiyć nowo pa,t:o.
jqce członleów portil .... edług
Dobitnie ,twierdlo. te lcf .10_
zawodów orOl Ołgonilotje 1.0czelną wo~c:iq Jest Pols.'l o
klodowe. No acie .wojew6cbk:ej
fródlem wlodzy - wolo norod u
organizacji partyjnej .tol Rodo
wyrażono w wolllych demokro·
Wo}ew6ólio. Do prowadzenio
tyClnych wyborach. ON:lolocjo ' bleiqc::ej procy orgoni~oc::jl wojeodrzuco prre-mor; jO>ko bOdło I wództliej wybie ,OfIY jest W Clje_todę
sprowowolllo
wICId!)
wódIlU komile«
Wylconowcz~
dyktature pr-oletorlotu, prymlpo.lli.
•
tywnle 101Um/ony Irolektywbm l
NojwyUz.q włodlQ portJI Je$ł
niepouanowonie", wolllOsci OłOkongres zwoł"J"ll"Ol'ly co 4 1010.
bistyth, z doklrynq I p rołltykq
kongres wybiera pflewoclniclq....
cego Rody Noczelnej. se-lcreto n:o
ogronlctllllio wwerennoici
lmi. lolu}'Wie rozumianego In·
generalnego, Rod, Noczelnq,
te",ociorwłl~u. Zo blędoe....
krojowq Komi~Ję Rewi~yjf'IQ
I
ZllCIje podpon:qdlcowClnie gOlkrajowy Sqd Portyjny. Rada
podarki dogmatom ideologii.
Noaelno wybiero
Centrolny
Dokum..,! podkreślo, fe prt)Komi tet Wykonawczy. letórego
aloU P-oIski WiqlOĆ noleiy n,e
procomi kJ.eluje ,ekrelorz genaI kopitoliJmem.
lecz z dtimorolony.
IIrotya:nym roc:jolizmem. któ')
dysltUf)1 nad projektoml.
OLIlOCla wolncrić, demokrację
dokumentów opoWiadono
~,owiedliwoic spolecrnq I '501i
~. zo wyodrębnieniem z
dorno.ić. ,",ojekt opo1'l'iado ,ie
PfOjelctu deklofotji progrClrnola twortenie",- nowego, efekWetj roldliolów dol)'Clqc:)'c:h 'Otjkzenio t dotychnosowel dl'O·
tywnego. otwa rtego no łwiol
lodu gospodoruego, opo rtego
lollloiel PZPR. Delegocl no
1'10 tOłodoch gospodorki rynkozjozd - jok stwi~rdJiI N o rbeń
wej I za kojonenie," wysokiej
k10wu,k z wojewódlkiego zełefektywnołci
ekoaomiunej l e
polu delegotów z Bydgouczysprowiedliwołciq społeunq I ...
powl""I wCleiniej otrzymae 0ł0pedf!liolowienie m 5poleueńs l wo.
IiI)'czllq oce"" działolnoścl pgll.'
Oloienio
tymtzos.owego
pa to, oby nie podejmować tego
stolul~
pClrU!
omówil
problemu no Ilojw)'iszym forum.
pl'l_odnlaqty
zespołu
Wiełe
uwog zglO$zono do
orgonllotyjllo.Slolutowego Cenprojeletu statutu llOWej portll
tralneJ KomisJI lJozdoweJ Alekpobkiej I_icy. Nie powin.en
sOneMr Kwainlewskl. Statut 10_
on lomykoć I lIOutrlygoć .... nysl.
kłodo. ie do pońii można .... stq· . kich kwestii - powiedrloł Wio·
pit pa lloieniu deklorocji
w
dlimlell Cimo$lewicl l Klubu
jej dowolnylQ leole. 00 praw
PMelskiego PZPR.
c:.r.łonllów portil noleły "".bodo
Wlękuość
wypowiedz( konf:eIItrowa lo ,ię jeónolc wo1cół
wyroiollio swych poglqdów. kry-

P

W

l

Popehtił błąd

redoklor 10-

botniego W1'donia rUiemIlko
telewizll;n .. go. Nie bllło ki
- ;ak powtedzwl - oallUn~
poalł'dzenie
Komllelu
Celllrohu~go to ',uIOTii PZPR.
Naczelne wł4dze parlił zbio-

rq

się

ic!ucze 'u,

rui

król-

ko pr,u~d zja.zdem. na po.ieflJlGlnvm .potkaniu.
Ki~dll prz\f.luchiWfllem ,Ię
przemDwieniom w1l0louotlym
to gmachu, gd.oo:ie zopodlo
k wainl/Ch dla /tYolu po.tonowicfl, przvnlo mi no
mil.!! PIł'anie: klllrq z podklveh to hutorit PZPR deelizji, momo uznać Zł1 tę
""4j1oa...~jejlZq,
nGibard2ie;
brzemien'lUł Ul .kulki, naj-

'li-

e,t"ękiej

przvpomlłlonq1

hzeprowad%ilem ft([ t_ leftWł. iD kuhuara.dl, minbondożo No;cie~awsza wItdala
mi Ił( odpowiedź prof. Zdzi.ławo. CQckowskiego- Nif!

. mówit o

ehcę
1OClift~;u:e;

;edneł
dectł,,;i, o

na;jed-

nVfl' na;do,uoJlejs.;:vm

WlI.twierdził notomia.tt ..."'. wtldobll-

darzen~u

tI'łfl

jednego % ftQjisloNlicjUlIch .urMw to O-lecia.
PPR PZPR. MlIJ/"
u
je.ł .łm ci4gte ŻlIWV (Ul la.'och 48-5$ .o;mocnie; stlu",110011) ""end. Itt6rv dto 1ed_veh
bvł
.,HcJlw1eaiem
J)1awłcowo • 1'łQ('jontIliltvczde

(Korespondent ja wlasna

przebiegu o.ot lodoń ljozdu I
kongresu "OWtl"j pol1ii. Noidy
lodbot o to, l'Ilów'OI\O, oby był
to rjold w pełni demohalyu_
"Y, oby lochowoc jednołl! or_
gonitocyjnq portii. 20końaenif'
driololnoki PZPR i powololl'e
nowej po,tii polskiej lewicy lo
Owo oddzielne problemy. Kon_
gres powi"ien otwierać prOCH
tworzenia IKI'Nej partii, któ·o
muli pow~towot od dołu. Nie
lei nowych twony w
bójmy
Werown;c::twle partii _ powiecb.,al
lo_n He,. Hi~loria dowo:bi
bowiem. te mogq niq kielowuć
luebie w no$lym pojęi:iu 00
\ego nM, pnygolowol'li.
ZdOf'liem Grtegon.a
JGkieło
reprezelllujQceQQ delegatów no
zjozd l woł- lubelskie90. 1'10
zjeidzie powinien si. dokonoł.
p,oces IHHUlormocji partii, 10godnego I eleganckiego - Jok
powiedzioł puejic::io
portil do
nowego ełOJlU funkcjOflOlllfonio.
Nie moie się to odbywać. popn.ez pnekreilanie dorobłcu
l
kwestIonowonie dnololnokl wieloletnich członków PZPR.
Nojwoiniejnym todonie-m, }okie stanie pned nową pa,fq
poIsltiej lewicy jeM .ly5kCMIe
wiorygodnośd w spole<:zeńslwie.
Nie maino lego MiQ9l'lqe 1':1
wuełltq cenę - powiechioł k olimIe n kik z Kotowit, ~ele,..
kjJqcy ..Rur;h a Upco". Jego zdaniem ljald powirtlen 5twa zyt
więłulq nansę nurtom reforma101"$lr.irn. Pnedslowitiele
tych
nuńów powinni mieć moiliwMc
utworzenia re/Olmatorsklego lierownidwo po ń/1.
Wypowledi to spotkoło ,i4t t
replikq kil!cu uczeslnikÓOOf ple_
nornego pOSie.dre"io. wedlug
których reformotorzy znajdują
slę nIe tytko w "Ruchu a Upco",
ole 10Ue wskłodzie ołMcnego
Komitetu Centralnego. który dol
tego dowód 110 X plenum. Nowiqzujqc do tyth wypowiedzi
Tomon Na~cr prtestn:egol. oby
w ljozdowej dyskusji
nie utonqć w 'Prowoch personolnych,
zonfedbujqc 1>r.vesł.te
7OSodriIzdonio
b.,t
Cle. Podobnego
J6reł O leu, wyroiając
zonIepokojenie nosiłoniem się w leompanH pnedl;oldoweJ spekulacji
pefSonolnych.

si.
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711/m", dla j,'UllICh b1lł i ;esl
"polekq drogq do łOCjoliz~
mu",
..Pa1dzie,nik
56",
.,sierpie* 1980",·.,U Grudnia", "okrąglII 1164:" to
ll/Iko etoPlI tego .omego
Rurtu· Rodzi .ię d.ziJ "me
ciekawe Plllonie: co dole;

'urll. "k więcef Nad kon..trukcjcuni ""'''tlmi J)Opra·
cują delegaci
ml konq)e.
%alożlldellkł. Prawct.:iwe bvdowonie parli! 2oc.mie
po 29 ItIlCzrtia od Pll.
od dolu, Wł2ełkirni sposobami: .k,,'eCZftllmł poWtIU.fe. godnllflli moraltt.fc. Zarl/'lI kształtów nowej p a r·
tU 14 jedMk eOtIlZ wvrai~
.iejue. WWać już, że _
sPOłeczne; mopie Pol'ki po;jawi
porlio ludzi ŹIIjq·
('lICh ;z włosnej ptattł, któro nU! ft'Ul zClmio"" klęczeć
(bo to ani W1ł"odne, llni
'!tikomu polrzebneJ. Partie,
która .ie dqiy do jednoici
20 wszelkq cenę. Partia, która c:hc:e zerwać % wodzNIwem ł dać przvklad demo-

% polSką

drogą

dO. ą

Profelor nic dopowiedział.
do czego ma ta droga prowadzić· hloże
dlote(j'o, że
,u1.le.tll do ludzi, ktÓTZI/ chcą
zerwać % UW>
mtlfhmiem
modelOWI/m, polega;qcvm fta
tvm, te grupo ideologów
wlf"lll!ia teoret)łCZnll kszlolt
IU1roj" poUtvcznego ł go.
.podnr(,2eąo. a późnie; poU~
tlIclI ftarZ'Uca;q go ludziom,
naginajq do lIieoo ptCl'dtlkę nie Ucząc lię z ko!:.tami , ofi4romi. Tok mlltleU ł
c:Z)!nili
wierni ucntiowie
wielkiego kZllkoznaWCl/. Nowa PGr'i4 nie chc~ miel.! nk
wspólnego z takim '))No-bem ...,idzenio i zmłenianio

iwi4t4.

W minioną .obołę Komf~
Centrohttl J)O#tawU picpc:H:itVCZ1l4 na projek·
t ach ;eł dakumentów pro-(PfamOWtlch. Z ich reJ~
teł

CZłĆ

łorskfcJl ".dei 1D1/łani4jq się
kcmtUT1l MweJ fOTf'Ulcji pol~
.lcie; leU7iqf. Tek, tylko ko.

.i,

.i,

krat1lcznego

JlOstępo\.O(lnia.

Partia .1: lIpoHlvcznionyrn
Sląd
m.m.. te!
proJekeie statul u prawo
ze2uxzlo;qce każdemu uhmkowi partii fUl ht.ic;atllloę
politveznq, dające mu moinafć .u.>obodnego organi:owonio. grupowego poparcia
filo kogoJ lub dla cze(j'o.f.
WlfTIłaga
to .,e1OOluc1f Ul
m.l/ilenfu, urwania ze .'ereotllP4mł błok,,;qc:ymł dV\'tamikę
~ partyjnegoDzłj zdarza Się, #
_\Od
umętTzem.

W.enę,

je no .ljeidlie mocno lobrzmi wolo uIWOften o
nowej socJQliMyunej portli_
stw,erdUl pu:x_ Jen, Wiatr. Zo·
propo!"lOWol on }ednocześnie. uby
zwlóciC - się do XI Zjouh,l o 0nulowcm,. dotychuow.....,ch dec:rz)l pomowierl'io c:;zIonkoslWO
partii" za glow.en..
poglqdów.
które obecnie. w ~J s)'wocJI polityc:znej. Iq zgodll8 M:
stonowiskie-m porIJi.
Uczestnicy posiedzenia pnyjęłl jednomyilnie ur;hwo~ XVII
plenum KC PZPR_
0bte,OjqC głos no toko'\"
Clenie obrad M. lakowskI
pow?ed.r.iol. że -ą p61tię pn:yjdlie biJdowot w wielkim trudzIe. Nie będzie lo paftio p05I-PIPR-owsko. . Będzie
miolo nową strukturę l progrum.
Nie grod. że zOIlanie zdomi_
nowono pllez byty o porot porty~y. który podłego
glęboltiej
redukcji. I .....relon kC PZPR
jako .sukces ocenił fakt, łł portio nie rozpodlo się .... 05tol"',"
C:losie. Chodl.ilo o lo wloi";.,
oby dojU do t}ozdu .... twDflej
grupie jedł'ej portii. Tylko wte·
dy bfłdq ~ę l niq licrrć jej
prnciwnlcy.
OcInoslqc .się do pny$llcrici
nowej ~ń" M . Rokowskl.stwierdzil, te jej celem jell ,kupienie wst)'$d!ich ludli, którzy plosujq .ię no lewicy_ Jest to mottiwe pod worunkiem zochowo·
nio pnez nowq partię lobomoki ideowej. NojwoinieJne
jest si.gnięcie do iródeł- pol
skiego .socjalizmu I pflY>'/róccnie tej Idei tego co zbogotelil'CJoWOne I co lapomnione. sięg
nięde do CI)'nl1lko narodowego.
M. RoIcowski wyrolił przekononie. 1e pnebieg zjoldu maze
być sołysloltcjonujql;)' I w elekcie
poWstonie jedllo partio l_k, .
PrzYC1Y"'Ć się do lłIgCl mote no·
pór przeciwnlko, co prowodll d.
konsoł;óocji
weregów.
PneItn:egl jednot pned kOl"l~loIO'
c::Jq. te ułwonenle novrej portil
Olnoczo koniec:: pewne-go trudnego etopu. Je5t wprost !?rze
ciwole. Zjold atwO'lY lytUOCję
..zerowq". Od ..Iero" bowiem
tnebo będzie w wielu dliedlinoch toczynoć party;ne d.r.ialonie.
(PAP)

Uchwala
lVII plenUhI
KC PZPR
L Ketm.iidCent.-.ln,..Wi...
dz.a. ie Mthwał:r xv I X'"
w IIPrawłe ~.obai.
o,... trYb" I eha.rał:t"" ",.

Jłl~ ....

~::~~,;e~c:~ pe~ ~
!ilOw~e

-

X(CHlnje

I

""-l.

Jltt:rml łrddamJ ł h~

enntem.

l

toVflGWn.i poUfolod...,
ł.acze

bu;e

j

dzio.-

widz"qc ,"k kto' prógromadzić

wokół

de-

ble zwolen'llik6w, twierdzą
n.aiwnit: IOI! to manipulocjo·
W d~.kusłf roŻłłic

progro·
mowI/Ch nie 2ouwotvłem.
Ow.zem bl/lv .paTI/ i OI.re
polemiki., ~ .. Iazlo
też

,i.

mfejsce no felieton poJill/('z·
lIV łZ. HaAJ). SPOfI/ to.Ię wlakhoie
o lo

t-ZlIlll

"'to ;e.f w partii

reJOf1'fUłto

rem., a do kOflO lakle mfa710 71ie prztłsta~. Kazimierz
Kik ("Ruch ł Upco", IJ)Ołt~
ponowol wręcz .klad de/e(j'Qf6w 71a z;o:d j kO'tDfe.,
twierdzqc. te WłTód 71ich
.1:t1o;du;C ,ię ftie więcej ftli
20--.70 proc· re101'"1'1Ultorót.oReplikoloalo kIlku
mów...
cóto- NojoJtTze; t flCljul'lliej
- W. Fid-tifbkt z Waruowtł. Ror2uc"nie JJOCizialów to grOMie delegot6w,
przed zjazdem. - .twierdził
- ;est zajęeiem. co ,uljmnfej
lI.ieTozsqdn1/1'fl.. RelOfTll4for6to
POWhUłO
.if rozpoznotooć
1łie po w2'fI0łzO'tych
tero:!:
okr.:vkach, Iet'z po tvm co
kto mówil i robU wczdnie;.
przed I lipca·
Trud'llo
odmówił
tym.
łłO\OO'm r,,('ji.

pn,.,

7. o.aJa.ze p .-.ce
waweu . . ,XI Zjauhl I II

:.aloiyelt-bkiece
dekcaei w II"
•_ ~onbml
ł kand1
k ctmikta.ml P

Il"N!SU
w~

cJ1

lIlł

.,e ,,.eh

Orcan.lsałcN-elD

JOZEY W INIARSKI

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

wlnle.n

pnie
lI"ocwd,nac1

uspół delepii_

".u

u ......
SLOWO

"Bez

miłości
I" iolOto,

delegacje

WlOpOl"T

opłoteIL

pocjentów,

Wrdo..

..,.

A_

$,,-

rMctl, i • ..n.ba 1M1

IłCtyĆ po("'fenio nad luddtq nędlq I
de~ie,d.m". jednok n~;.st lO
uJal.injone od ;ednorol_ego
poiwiltCenlo ob«tlOW.
M.M.-O. : - To odiwiętnoić

Id jełl

potnebno. u-oególn!e.
gdy życi_ woltOl takle trudne I
naN. Myjl,.. t. osoby w;en:q,te.
II ;'51 Ich ldeeydowono
wlętnoić

-

prleżyły głęboko tę

sobotnlq utOCtl'tou.. Wiaro lo
potęgo. tolwi~
l nlq
udoić
pe..ne

";t'dogod~.

łatwtel

W1bić M, ponod
włolnq
do_
bołć.
ToIm mwocłowq. My.
PIJ'chlotrty. wclql prtypom;f1Omy. że medrqlW;J lb)ot a.ęslG
widIi tył_ chor0b4. II nie Cl:h~..

wóołGl

1.;ego

lub Po&eoIskJ: PZPR r.
ojeaM!rn ~Jął
nO$~o
manipu.La~ji spotobu

1t1HneCO,

u-

h*t
ceI UI-

pnekaz.ow\l.a telewill;yjr8taMmlajl obrad po&ef(h Se,lm.u nad zmiana." Kon~ytueji. W rełran
.
pcu"lnit;:b J.«'Ibla pł'Ie1ac'.P ~ Cłoww-.ie .....
ą nęicl,
q:1."J.nyeh
pariyjn,yeb ,"~jw ~
w... dltlyGl~ych m .hl. .mia w "stav.ł.e .Mad-

J b totnyct.
W ••

o"-iIł.J.UW'

~hCOl1a lIdrowl.
Dl~nyn.twa
~Wl.iallłe I"dt.,..,..

jak

..,Iwa.

'.y,
ial,. I nauki Dr,.c wr. ..3.ftie
sa lIiell.bywaJ.ne M'ac-

, ..in",.

...

~

I _~II

nie pCld-

.y"noct.ałl'

ClldM-

ramach -.cjl •. Artyścl dla

Ocz8wjemy, fIe POC~N1
od na.JMl:iewco
poIiedt.enia
Sejmu retcanwn.LIje 16le'W'ą}ne l. ołx"ad plena.mych prowlHizooe bQd, .. :tp()&Ćb rul~.llIy I be1. skrOtbw.

KJoo Poeelsld

PZPR

slC~lIlą pn,ykrok-t.ą

liC:

Ił.wier

tka. te rÓ<No.lei ~ n-y~ Ludu" n;e pn.edst_Ua cz.ytelnUtom w pek\y ~ tre60l
I ~ji wszyMkk:h wy_~
p~ń posłów PZPR wygłono
n)'Ch na I7.>tamłm po6ieceniu
plenaro1Tn Se,lrnu w obI'onJe
interesów społeCllnydl I. narGdowych. a takie ft.anow·ieh
klubu i roli. p.,rtyJn)"l:h pos!ów w pow.cu'CÓlnych la:t.3(:b

Im. s~rana Zerom6oltiC!'łO w
Kie.lcach I kapela .. lłulIlO1'T
.1'... lutóra pr:r:.rCfywała WO&Orai n,a kielecltim
IIIoCTl\arku
Swi.:iokrz.yslt:irn . Jedna .tarna kobleta wy jęła :r. ponlnonelikł ~ie pleniadf.e. Jakie mta/a. by Iwp~ c:-eCtelkę
n.a Fuodu'l. Daru Na("~

,O Ul 5 trsiOCY "dotych.

kł

otnyrnala

~r.e

Ir:I

I

lHęcy

p

a·

2 tył. ton więcej "ił w u·
ullOt!ie.
"'Wn.iki produkcyjfte są
opl'fl'llstyel"ym akce,,tukf'Olll'ego lematu. bo wyrynkowe będq._ łlane.. Tak
iui: od 3 slycmia Pru~d się
'INo ..Cuk._ie I(ieleck;e"
ce"y ,bytu jednello kiloo e\lkru na 5 tys. 11. O;>
o domtOił swoje ,,"art. de.
tuoe handel. co widzimy na

·'0

h półkoch.
I'ID"tOtofoc7l bu~.Ów jut
ocilii,i. noleinaid, Idee!·
więknoł~ cukf\l wyp'oono w ub. rollu, ;euue
Obo.iqlUjqc,ch wtedy cepclliw i energii. e t ym więc
. OWooe Iq obecne pod·
pytam Wol...,o·
~k~~k;.~,rft1oro ..Cu ·

e"' _

~dujqcy -wpływ wywalio
oprocentowo"ie kredy-

ŁÓw

bonkowych

lOCiqgnlętrch

przeds,ębiontwo

celt.

!KI

mlnimołny

produkcyjne,

nato·

miast kouly konspeKtu I eM!'gil. Nie alnGaO to. ił do!sry
... uas.t cen zoltanl_ powslrz.,·

Wlon.,. Nie mamy

~cł,

czr

nie będ.n. podniesiono
flOPO kredytowo. Wlodomo let.
ie w:r.lOSły jul lIoutyo tronfPOł'
tu, a pn:eciet cwu_II. dowo·
iq cukiet' do hu~ - """.
;ałnio dyrełctor W. Glowock l,
• SpołecOM lG"'epokoJenie
też pogłoski o :r:omio.
&I\OWII

..,.010"
roch ..,kwpittn",
UJch cukrow"i

grontcm,_
_ - To w

cegiełkę

te ma przy

w,-pw;ała

iodnym

&otówz.a mnlej_

,",pitol UlI'

.".,ypod"u

"i.

(J:.,ć~k:r:ltr;rpito/_miena

Prlem.,,! Q,lkrownlcrt ."
regiof\,e jest mocno przeslO'lQ
1'1. III toklm uk/odzie ~łki
moglyb~ podjąć się dolnej mo·
de""iroeji roklodóorw. obr lWię!<·
n.,,:: mołliwolcl wytwórcze. o
wil:C fmniejnenle kołrt" 1fY .
tworron!o cukru. Dodam li non
prtemrsl jesl bordro energo.
chlonny. lui~i. paliw /fl;t u
nos G 60-70 proc. wyis:r:e niż
w RFN lub w W"telkiej Bryta,,',
I(onty te. oclywłkie, będq pn:er:r:ucone.do portfeli .onsume.. •
tÓWf,
... IVHIOWSlO

~ob'«I

po-

ra-:r:..
oze-

ct.ek na IS t1'-

z)atyah. Cegiełki 1!pI'"Ze-

dawane praea. art,rstów po 5.
10 i 20 t.n.i('Cy I.loI.)"Ch ~;j jed~.łn:~ bilelami' w<;tqpu na
koncerty
o rgan!.zowal\e
na
Fundu_ DanI N1.Wooowego w
Tealne im. S. ZeroffiSllciego I
hall widoW"l8kowo-41porioweJ.
Na kOl"\C$1y le, prz.ygotow,waue ~l~. m{łr&l>z.3.ją
or,anftałon-y. W kh
tr.koc""
~w·ane bqdą na nUłl'M!rOWa
ne ce,ietkl n3og'rody, ulundoWane pnIM rwmy P1'J'WMne ł

p.Mtwowe.
M,in.
kIełeoka
M''ikra'' urundolN"a-Ia k~y
łwleC I loi)'l« u,m"'c:łtodoow.J'Ch.

(m.,

_któ,.,eh __

pruł

nNt wcłlod,i w rochu~ _ okr:!ib
koótko W. Glowoeki. - Ca
OznOClO. te nie lI'lOiemy !wu-

".,m.

je-j

pieniąd1le. WV\.I6UIłla

rl\6wląc.

pUM

J't!:>-

Na Fundusz
Daru Narodowego
nlew.. z.abtatclo

."nów

sąsiadów

raz w roku
Wprowecb.one od 1 stJ"{'1JYe
br.: nowellz.aeja (>18wa dewi:.owego ocax lAo>łIdy spned.~y
W&r'tołicl r;iewl~wycb
obywa.telom Polski I\a pak:fy(:1e kOfO&tbw xwląz.anych t wyjndaml
do krajów .!!Ią..;iednith. wprowar:tzi/y
wiele
"JeojMn·«1.
DDwo.tiący do na'>ZeJ "-""akcji
cz.yk!olnk:y tWlerd:t.q na~. ze
ocraf\~aono

praW{) wy}a,fulu

:la
Połska

granicę

I tueef'\lj~. Li
linów o.toclona ~tała "ielM-ną Icuriy.llą".
O wyjaŚtuenle
I>OPtWllem dYł"elotOl'Ic~ Oddrlalu OItr«owego NBP w KIelcach, Irenę Joii csyk.
- ObywaLel Połskl moł.e
tylko nilt w rok.., (ot wyją*iecn
sytuac ji 9Ul.e(óklfCh, jak lIP·
wyjndy na 1eeł.en6e1 u.lwpj~
w NBP ~I dewitbwe I»~bne na po4rót do wybr._
ne~o klraju. s"iednlego
I !lo
})es
Wl,(l('du et Y wyje7Jdota
,",ywalnIe!. C1.y sluilbowo. Ka
t.:
nie

u,

fbe~

a!rlof'lZ,y Teatru

dc1ol.l.a do ork:lewy ient::rc

de'ba.l.y konst,rtu.cyjneJ( rAP)

KOŃ(..'ZENlB ZE 9TIł.. I
IDkDlkzvlo ~lubnG " dopter;)
'liedriel,. Prterób buroltów l
eglorpClnych ,bioro....
' ...... oi
d 100 dni I był "O dekad't
Wy "ii w 1988 roku. A. ta
, ii uroIbaj burak6wr _
It pJontacyi",ch
Prze .i ·
'!)nIwo .. Cukrownie
Kielec·
b'(I dobry I prlelcro.:;,ył
II I 1 t.c.. Zbiory umoili..,".,
W)'p.oóukowo...e
ponad

ton cukru. arii o

JADWIGA UIOlClAI

uypo~ponlej"

K1ł'a~ny grylDas
rzy .. upnie eukru

lył.

p$ychikq. 1IW0runko·
wonego sytuocjq .tyciowq - dla
niejednego - ben Wf'jkio. Pa·
cjem b)'WO dodaLItlem do kOSI'
Iownego oporatu,
do skompl:_
lt.Owooych bodoń
laborotorrl·
n)'Ch. Ta sprawia, ie PO$t,p le·
czen!.! je" rqniejuf od $poc:!!iewa nego. Wiec na$łonie nas!flll
klinikom Imlenlo iw. Broto J\I.
bena uonowi rod'ał przypom·
nienio, te I1!Clególnym oba,
wiq~kiem dułby
Idrowlo ~t
pneływOl"lle
sprerw drugiego
Cl/owieko.
..Sl": - C" dlotego deft'I
uro cr.,ltołci b,lo .Jeł kie Hle..
« w nim Jedno :r: m,ili nowego
patrona głonąco te "ber Mi·
Wci gron jad UOł'lQ:l, Itrowo
podO.,o "~ttoWII" opieko M j·
lepuo - "i...,ilo'"
.... M.-O.: - Tok włainie tok.
Bel mi/oki nie powitało
nic
dobreg4'. MYji.. te bord_ potnebuj.emy mlloicl.
1.I_ioto

o 467 t,.t~y JIiotyd\ ~_
ci sw: iiUn<Ju,s.z Daoru N.rodoweco- Pieniądze te tebrali w

Protest
Klubu Poselskiego PIPR

Do

wnętr:r:em.

do:ompli'owon~m

3

Ruble, korony, forinty wkantorach

erosz jest szorstki"

jednot. i. to
a.i nadał
• Itorych 6Ikoroc:jaeh. • 110ryc:h _..,kllch, IltOrych nie v-'
da ... .,mle nktć pny 1011 od·
n.;,tneJ okolii. Wprowdrie po_iedrioł biskup $łGnh'ow

S1'RO~Ą

LUDU

u-

slaw
j pOdróty Iop. BulilKła - HO Je.w.l. C1ec:hoslowacja 1100
ko.ron Itd.). Waluty Ie spnedawane łMt t dopIatami: 20
proc. w prQ"padk.u rubli ł 100
proe. 'd/.a po.zostałych walWtt

kraj6w !oOI:jaH$ł~h. Bank
pobieca 11. telto !O proc. pc()wkjl. a re<rrola odprowad:tGnlll.
ie~l "a ruado"- ro:r:.W();u. nb,łu,!
walt.ftowej I dewitooweJ

prU'()i~y
p~dku ~,euia lulą

luc:hl()kl. Zaosotn.GItO

w

f.eI:«! wa!.outtowej: nowe. ttlo.)t.e
byt wydan.a od l !'lyC:!IIlIlI roItu ua'tępnego po roku w tol6rym ql()flZOł"łO jej IKrale Od II !'l}'<'lIte Wlorl8:willmy Jllkup
walut
krajów
~jQlisly(.'ł.

nvch
• Cly necw.ywikit! rolak
moi/:! wyJuh.':: sa rr.ni cę t 1'1k .. fa1! W roku!

- Fakt JednOt"a~ :'lpf.daiy walut w NBP nie Q'Dla_
cza Ołraol(:zenłill. Itc:r.by WT)a.I;dOw z. I)'m ł.e na kolejne i»"
cfrót.e obyw~ bę<hie kupował
waluty w Pl't-w.tnyeh
unlocach.
• C.,. hnl.oą będlt miel,.
PI'.W. wpuiw d. 1u.14Mca.ek
_hlt.łwych!

- Po dokanani.u taIwpu waw kanlone będaloe n.oin.
jll wywieit pa otn.J'łl\lIłliu RNBP. W chwloli obec:-

Iuł.,.

~"W'OIłea[.

r.ej

t.a:«ie indywidualne t&'Qdr

wydaje }edy.ue Oeparlaoment
Dewiwwv CentraU NBP ",
Wa.rwt..aWl~

nie

ale

W'króŁi ~

pow..-ci(H1C'

O<khialy

NBP w K

prawd~

~ą

do tego u-

ta~

Nr".

W"IQ'stk.

K. ItROGtJLEC
kadt

uruchomił

dyillr)' t.eldo •• lcane (,1. in. ty_
tllCJi I ..ob In d ywh••• ln )"Ch.
Z p"taniaml na tt1lla~ Ilow,"!:_
praw.
dcwi.owc...
maina
dl.woni ~ w ((ods. I--l . "lO. teL
wewn. Ii! I US-:l-;.

. ,,-n

Król wzy,wa do powstania
(Ap). Król lc~ I Iomierzo
przes!ot swe wystosowane w
ubiegi.,,,,
tygodniu
we_on."!!
do nol'Odu olbońs.iego... boło·
nem. III swej proldomocji ",,:(.
wal Ot! Alborac1.,ków w krolu •
za gronicq do "pow$lo"io prle·
c;.,.,ko tyrorask iemu I ote;~ycL"'
mu nnimowi
W opublikowo·
n.,m w piqtek w)'Wiod.tie dla y/;l.

r:ety ekonomicznej lopowiedlłoł,
"te le w,ględu na zom.nilt(: ..
Albanii pn.ez •.nielegol"y reaM
tiranie" Jego po$/o"ie COiIG,ue nad_ prle~ rodio I wysl<t!te w polloci ulotek
bolonem.
Jał: lo robiono
jut w przen

w

loici,

M

•

Słono

za papierosy

pl'U!dslll:blorlt......

przemyslu

ty\Onłoweao (lra..r. Pn.edsir:bi<Jl'at.wo
llllnd.lowo·Pr6du.kąjne
"PoWcI Tytoń" w Radomiu poInrMmowlIl,.. ~ pCId"yi.luJIII JI
d"iem • brno ceny
wyroł»w
tył.oniowych produll:aw.a.nycb w

kraju Iired"lo l) 136.S proc. ł
Importow8!lICh 'rodnio Q n
proe. I !:ak rlp. no ....... cena jeł
nei pac,ld papieC'086w ,.jJOptaI.rnyel," łM:dIJ.e wYllloori~ lIlO ...
.. klubowycb" t60 lJ.. •• e.m" s
'iUrem
.c$lowym
!100 "lit,
~w,.I'UII" •
o,pU:Dw.nlu w~
ki", 1500 d ... JIlI_owi .. ~i~
"dutc" UIOO d

Dytul" r-adnych WRN
We wtorek. 9 bm.. w gm.a_
cltu Korn~eto WGjcwiJd*ego
PZPR w Kielcach __ pokój 61.

w godlE.. lei-a. petd)'(i;u.r radni W~,

teł. "'17~33.

nlł: bQdą

Z. VedOI' I M. Taruewl.u.

Widok z okna

Czterl!Ch
PCIli.MWII J .
lo chloJICII ~o. ..clulM ł. NaJ,Idodu". KOlłr1lldt'k, ma ti1ka
lo t , IłIIIj,j«rI:V - c!tUbCl pdzie.i
H---IS. W łdtę t o/c.rw :lak r.trlq

",wre

wl(IIl4Qań

rozwiJl\'jąc<!-

po .ię orO'anizr1\u. Tr:!t!bo. ~ł
td kUllił trcunpld do biepallłłl
joJdel butu do c#sod.ztrnĆ(J. COl
no: gr.-:biet. Trze"" im tet dat
w IHUce~hUl1lti, o/ba Hizoa- rui kino tU "O t~iet\. lekk rię flO wzgó,*"ch PodIear_ pj~ jakq' klfqtkę choclGż ra2
clÓwki. fJbranl4l lIG nICh r~ w muuiqcu. O płutoch i tRipoją. but l!
nIe
Wllh'zumuJ'I !tUlch lui nfe WS1JO""ł(. 00
;ednef'lO SUOIUI, nie ma więc to d.!~l(lj Iq pTowdzlłce holl(."tOtuU. żebl/ rnt4')thZIl z..aslł V'C ł"U11f.
"arUlIrIt. Są ct",ki. zlId~11I
P4"i I. jest fUUIC.l1IC1eIIcG.
"'igdll nIe iallOffl"q pow.e- jej tI"tCt.t mflll1ierCUł tu .. h ·
dzieł ..dzieTi dobrll". Te ł'!1I1~ krzt!". Pen.de "llt4}(ł tafue .....
,rebr" lIą lLormal"ic :"we. 1'0 bie. "ClUczl/ciehk.o-llłźy"iers;clf:,
Vro'hl: ::drottJe. W1/ł)łOrtoU/O' cwli ta okolicach nl..!s:!uc" Ił,,·
lU chlo llGez~,kCl.
nów Jredld~h. C'"łIlO wicfzł ~
Dł«teOO. te
Iq zdrowi.
U o/c.~a jok Wą Odziej fI4 SINI'
r afft4 • .et moją rw::h" "'.. miarę Cl!f' colą todzmq, jak tato
ttOOk:" l«t - muszą zjdć 'łO m«;nerkuje co, .z 'V"4mi przv
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rowcrze. ROlUiftO ;eM wi~ .t
IObq. ,rruem, CI IIoie OtoblłoO ~
powod" • .w.kan*G' dodat'c.owl/ch
zorobtów. MdOodzi". choltllru.
MUifę. te w rodzinie /}."lKjak lm! wjzUslkirłt
nwrmal lJ01.tkK-h.
rod_..... lQch.
,,-ie o tVIl1· Słę CL:bioj mówi,ie
nart!,uie 1t4S!: orul otr~u<l'\C"
lcorOt!.f. II pałJstwo wrócllo do
przedWO]e"nd IłO-tWII, o"i o
tVfll, kledll kołnuno wsto" ...
ostatecznie dobita. t~"tO o
tlftlł, le INMit",c.znll"N IJrelenta,..,i .ie motllG: .lę lilii ROjeł ....
rllu Mtatoć corllZ wl~lcłZUC"
dziur to do"\OwlfCh budl:elacll

,u.ro I.,

•
BOGUSt.A W MOltAWSKI

Il.OWO

masło

• Brakuje mięsa i
półki w sklepa.ch spożywczych •
na Jarmarku SWiętokrzyskim

• Polowanie na
Ogołocone

•

Masła

nie ma

6oboow b .. ,-.d.owOl w KleIW m!(!,tcie r!,ICh n\eLudl.le pracują, Ale
t.en I 0'11 W)lywa ~ na 10CJnkę, t.cby cołl:01wlek upolow ał, PQd\ll)tioIi cen,
~ co
jut by~y I te k 1.Ore wkr6ł.<:e
I.QPOWledlJAoo ....".,'d:t.l.l) w popłocb lueje'd-nlł
100000dYlll(,
Kalł!.u1l'c)a Je ..l pr06ta,
clwlciał nle_utecwa. Bo \lei. Ulpa~ motna pn.e~ho""<ł~ w
cWlSflych mle.~anlachl Zaw~b

wie ... !.

sze )edUM te
k05łoeł!: ffiiłFla

killłta

lań'z.ych

Ul'tltuje par!;:

uo-

':t.en!a uc,ral'lJc:ZlH!IO: pomar.ńcl.e, czello!6dy, kawa-ek.\.rakt bra:z.yij)5ka. Sz.-.,vankuje jed)TIie (W'Canl:r.acja pI'....
cy, Nie me' w'ponui,aJącyth
na ~to!5Itu ct*1e-rnlez.ym, cMelat ln<>1na .b, wykórW.y"~ kil.f w eam!e.
Za lo ~y nU(1Ilłe 'wiecą pulltYmł hakami. W ,,14T'
handlowano t)iko pn.e~ 10d:r.itt(, Ka:r..!.miera Pdd:r.len. klerov.'ł1Ic7ka .. lepu iflronnuje, te ołrz.ymal. tylko; 130 kC
wędlin. 58 kg ~a I 30 k,
k.i. O aoctl.. 13 byly wolęc

L UD '"
Wot)'dl. PojawY

wędlin

~

Ołożyzna

t,...

- 120
ty_ .. k'IJTIiUl
Jol. ' ....·e«-r -

u,

~sjc.le
ocl~OC'la

l"
220 t,.,
Dro-

u.

1011 ty ..

'llllIIl.,Y5tikO

na "Jedno

kopyto".
Nie brakowało łPfz.ęlu 10&podantwa domowICIa. Odlkvrz,acz.
rlMhJeckl - 2180 ty...
gn".'\lka - a ty!ł. mikher - 110
t)"l., robot _ 250 ,,.. U. Telewlzory marek japofulkkn I
Ulchodnloeu.rope}!;k:~h

Jprw-

dawano pl'z,ewaUiLe "1.óI dolary
I to lT""bo J)Owyłe-j ty• •a; 7..a

lo na '" pol-l.

c:r.an~I.

młI

_teco

k.t6ryc.h nie uiwladu.yw.
w
~ch.
Za l"ÓWfIowartoif

Sp<wym poopyteln, 00 VOl.Uo-

11'IitWe,

Oir:. Sodwy tn.ecieJ w noc,

w pl'M'l~rm _Ienk.\I. ~
myślIla aIę, te to jekJł Wdz.J .. j. ~tJCkala ll4 wejdzie do
..odka l t.eler~ sacz.ęła

de~z.yly ,Ię

tanie wy-

r9by gannai.eC"yjne. W sklepie nr 45 p!'"1.,Y ul. Zeronwkle10 obowląz.ywal)' )e-..:z.e 1Ila-

re e«ay. P.ra.t.onk. p"yclOlOa Z!60, !&"dei.d krwIste 2870
pa!atet radom .. t - 3i58 U.
Podrorta1
n;U.om~1It pau'et
pl'oduJI:OWMly
w zaklad;lCh
Jajcz,areko-..Drobl6l'MW:h
w
Radomiu l. ł.* do 10. *
W ,,m!ę8l1ym"
pn.y
ul.
JC...tadto~ plerrwn,r ru.
w tym .roku dMtaruono mropua:lrJ
..
nie60t."IL •

wypn')dulcow8oflY w IM'I' roII\I
k,,.z.towal: ".)edyone" t5CI t,...
_",ho

W Domadl
Towarowych
..CeftIrum" JudIr.,I, wprawdz.!e
du.w, ale Wielu tpko U!Na
po pólkach i w,choch.l. Nie
wiadomo, co .otuje n.am JHIStępny dz.ień, wielu wIęc słrze
ae lłę pr:r..ed-pochoplym wydawaniem plerWQd1y.
Dwie
starue koblet.y "l. iaoIern odchod7.ą« od lady Itwiet"d:.ea,łq: Pn.ei)'łykny jut~
lIJ.e diW, m.o.i.e i \.e prz.ety.)e-

Proa ....'d.:.I.lwe doorado dla mikl'nikow kalJł.!ek . .JAień . .kaJa" - 10 ty.~ "An/.a "l. :uekwlego
WZCÓTU" - 5 ty&.,
,,Dl.lcci
Ati)... u" - U ly&.,
.. DueUi wS"Y,lltie g.4!nk1ewiua - 300 1y •., tIIlC)"łopedia
1-tl.lHllOwa - 110 ty... .,Ba.J!.iI"
Aod(\c"SC'R1l - 1'1' lp., a. .. Noe
.IlIH~rala", Uwa chocJ.:r.Ua podobno po U tys, "loI jut
•
loch.. . była nie 00 uiob,na.
Be.t p!'t)błenw ~ by.
dQłł('uaf
lrall.'lakcjll
wBIu~
wych. DoX.nr ko-;z.tow.ł
~, lna.rłta RFN ~OO u, 1l\N'ka NRD - 100 %1, rubeł -

do

kup~MI

ciuńM..

ł,.'O

-z.y.nil:<t -

dr~~

My.~

'.sM

Na Ja rmarku

Swiętokrzyski m

mama

na JoboI;ę jedna •
m e'>Zkanek bklku pn,)' \Iiliey
KorłowlcJ.a ,... Kielcach Wlły
n./lJa. jak klot !Uuw. .Iatkę

Europe~

R)Uu

)ak 11()!\1t RaJ/II na bl!l kartooa~h. Kupo-

• Jaj molina było Ilup:ł obok
klntannr n. deptaku drewlń.any rół.an~. Bn kolejk I..

t.y.
~k ~enilrAlfNBnJ,
tuk~r, wprawdz.le jut 1)0 •

I. p.:ątlIu

lulu'ej

w.ano lei jaJa (400 ~ ~lO\ukill.

n~t handlow~T,

jeM
.opałrmn,..
tal"te ~k1eo PJTS nr 4 '" o~I.fo<łtu m'l.V Arm.W Cvrwonej.
()nr"u tI-tatAru wt"trołhw
Q'!6łrrlo~t'__ z."'('h JIt I P'O"ho-

tec\ lfWI1

t; oliwek
1.5 Iy... -d), ",yrOb

W'!;pÓJ.neco

pretensje do klleno

Dobrze

na ukup

nie opodal .. BeI~~ 'r. waT-

!Obotę do ..n,.y", 'I.

t.e.łla.ch

WI b'\1dno się UcllCo-

ołJnlłareofO.

decydowało Ńę

(I litr -

wudol~J wiedZĄ

t,... ale Je. A wic:<:
Ilrtkhiftndlov.raf
Kierownic.l M~ Jadw~ MaJ.",w". I Gr"tylla
Tt)IO(H'"ek ł~6d)o OO'Woch.eł1I. upaku ... w I'I9trM1'WTI0Ik1. ,hllt
a.ię c~e to mo6na, PIeu - o pr"Mła.il}lce w ~ie
u'IIIlIwla ~ w po)tornn"-a.ch l

~uny"t.w", Nif, brakowa 10
natornlalit ma~la, .Ie w WI('k-*1 pl.acówelt doRepne bylo
w cen~ 3)00 zł NIC
wlqe d7.wo>nt>Co, te .... m
o-

...-exv."

'fil

ktJpu·j;)CJch.

alt prvd pu~ymi pólkami.
lNI. nect., :Le IMInnon~atny
dOlław po8Ilawlcne ." na 110wie. Od irody ~• • •I~ tu
_ cukier M8$ła tet w -obo~ nie dowln-iono, r"tWn'WI te
zam6w1one A łudz.le ldn.. w
trNy knmleń..,
- MUUII .1-: tenT u.tablK......at. to I to.....ar pold.ydwkJ - pocleua się kl~~kz.,..
h. Nie: kaidy l~atl: wyty ....
aI( nl'ldz.ielq.
A tymcUl&em w ~Je nr
• PSS półki ",InG]. .1(.
Jest ma,lo., dwe IMunkl IlWrla.ryny, kilka la.t~6w cłlle
ba (Iecytynowy, bMltonnwtllkl.
k J.eleclr.t, pszenny),
~dd,
paIluchy ~ry Iwarde tet w
kl1ku rcd"Ul)aeh. twaróg ~s

!l~1 ..~~~c;:}=~:

. .:r.ed.aW8fHl oUwę

&A'a Miodek, klel'Ow-

t.e

Klif:nei plloc.t,)"ll.na t.aopalrl.Clnie, bo uie było na .... et tak
pochl.a:""owych artylkulOw. jak
nląka, cLdlift",
Ten olławl
ko.tov.ral w ~ek UM z.l W
~ek cetla kiklt:rama
ma W1"n1eśł '7100 d. Do radOłMkJego bondl4 doMarez.a-

łosamoMa.Fl0 kwz..toowało UOO
lIkJt,cb. Kolejid \l.al.iIw ..ly łIooC

New branty OIólflolllpOi.yw-

pnet.

W~~ I~wew
RadonW.a. 'W'!.e~w, pUIolIUIITtI,

po 2800 U.
W nkdz.l.el( prv.y dworC\l PKP

twarO(u chudt.~. mlekA ch.u-

•

Ib.,,)

«atundl oferowano

cleco. Jc'v.;u:. uchowal ~I«: ma11.34"00. Slolsko mlc:-tlna mało
GbtJte Je.łt IiChllb, pol~lt:a,
1I1eH>a~y,
aJe w,~tarez.y dla

podwyłlkaeh

)Nt u-.z.e kocałny?

.Ju.ele

Wr.a6n.u - lJIIIoloc::ony z. tOWtlru. BulecU!k I blaieCo . ploecz.y+.... a nie u ...... laduy
)..IoŻ po god.donie h:\nctl~'aclla.
NIA!I ma m:l.~Ia, miłki, cukru,
fyLU Nie ma !;(Orów twardych,

c~J,
ł6w,

z,ł,

!.en were!l

"'~'l!Iokfł re)eatr8(lIł

'N.'Cl.n)·m

PIiIłII

~

lo samoehOdów
a.;whU", W

Handlowa sobota
w Kielcach i Radomiu

Ul'

meUc:r.ny~h

weeu. Tya:o

J6b

t.TCh po podwytkRch. Nie dtJw~ 11(' t.a\e'nl, te la~lemcowe
k oleJkI "toj" pr~ ,r.olltach
aabblowych, " ludt;ie wyłl:u
PUJ~ m.n)o, mM'caryn«;, 5ery
"""arde. Ak takie ~ę .61.
m:aII:arolly. kaqe.
Duto ~U:7A;'tI. maM mi....z.ht\cy jr6dmlek!a. Tu bM'IdW Jakby l.R~obfl'ejo:z.y. Pół
~ mla5ta
od lal clet'J)1
• powodu n!8óIradrł06cl handlowców
Sklt>p PSS nr 248 na Slo-

talrJ.e 0-

nJekt6n,y lłOWę do in-

P uste półki
w Radomiu

d~W-llłt111.lIł.JDQIIl-1e

.co, a I

się

JeJ 1Jn_'ft'5alny - po 1 lyL

Na
lI:łe1edtim
J ólnnaril.u
Sw;qtolnz.yskim. cbof Wlwa-

"" zł, fodnl. -

ł'O'" I 1I.upujqcycll Oak 00 nied7J.e1ę J,l'U~t~ było w brid,
vanS3kcj( z,awk!lraoo IIUlCz...

aieh t(>,..K'ÓW, których pr6i-

to

nie

J1'lIUej

noI:i w n*u ubiec-

bill. Pn,yc1yna: ceny i - co
dUolo uJt:rywaf - toroM,

l.Ił

cJeflsze portfele klekun.
A lI.TaCII)ąc do oIert,. ()..
ny.wikle
'l\l1"Clja - jelW:~
.na.re zapuy. ale po now)'tn
pnelle~.

I~:

spodnie

Złodziej lU

lot al.

.A.J,e nie b:oakowaio

tet

~

IHl by AUlUt'w p.a611t,.,'owyc.b
J!kk!pae:h. Ot, chotiailb, d,,., .....). - 1 mln i50 łys.. (3 X 4),.
I mk1Wly'.(2 Xi) ~~
m("ilde - 3-1 Iy... rajl4op,.
- 5-7 Iys" • pięcio.,.leG .....'
wełnIane rQk: ..... ~*d.,
JtUlire
je~uw w ~(' moina było
kup<~

.... OT "Pucbatett"

• tyl .. lU

po

k~aJy._ 2ł

t,....

potrzasku

ton. 1r.Utt:l&1t.L. NO'W. rft\8 'UOO :III...
_ W~, Zakładów Mi4;'I!.,dl W" ftndomłu pod.rotaIy
ire&io o dt. 40 prcceat - u"yaałem
od kierowtlM::dd
Meopu, Danut, JMl.... NaC'JA
.."..t,a w~IIO procent. Z.",.,eu.joa klełbua 1I.o-.tu.)e 11.100
.klt)'Ch, krakow• • 14.800, par6wk.i. '.408, tOl"UMłr. 11.10(1
.malec: 7,100, KJ\.encoi p)"la.M o
łańsr.ll
W"Ołt>wln(.
podroby.

mi,-

looki. N;es\et1. b'-wy
.. jak ni rade Ne pdcT,wa~

apot.-z.ebow.nJa.
A ) * na nowe cen,.

ICOwab Cleldy1'
mWtu I Brool.

Na Kadet.... ęceJ bylo ~ajljlc:~b "Ił kupuJ,,."cb. Wydaje się , te w.,q.cy
ondw~ .uriabUHowen1a Ik:
een. Tc..... tp. ",lew\ele .....a..~·ł' t.akfle oferty. Np.
data buda !"8IIOW"1, k16!-a ..",
4etalu prr.ed l"IoO'IVym rolriem
kOlll1llow.a1:a '1'5 t,.. ri ~I~ 
.... .a.rtołt !5f t.l$-, a JA
_ ...~ odlrunau. r.eIrne>roow*.i" iądano 14ł tr- III, cz.y• ~o4Inle wł('CeJ "" "
*\epadL Nie bud7Jllt w!~
~o ~wanla turecka o.ftle1, kt6n d~owa~

-~.

Gdyby Ift ~:dla"" innych
oka:z.)"Wali Jlę tak sa-

tjcłr.:ów

czuJn1,

Gdy ~J
bu.u.owal w p»WJllcy mH!lz...
kańe, blok.u obM6W1i1i dnIw\I,

po mllk!jI: I cdy cicho pod.je-

InO

rh.ał

.tlcyeb ,

I. plwnlc, orli ... P*w~
aicz.ne(liliftJlka,~",

p:."'IoI'nky i

budz.i~ aą.siadó ....

wyjki"we

InUkyjuy

radlowĆl&

tlaclora po:r.oKalo we)l;f
kfl4d~ \

mUIdo

~f u~>oM

•

Jal"e-

r.wr~ wwacę lM

pomafI:lI.łi

do........

w

łapanlu

MJctaJe,l, 'lnn,ieJ byw..r
liMił

wiDCm)
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Roi

RUN~

~_~
__' __________________________________
S _~_O__
W_O___
~_W_D
__
tt________________________________~
__O_N_A__
•

s

mi

Rolnicy
..sr:tUIK:.ia

wstrzymują

w rolnictwie

~~

tt' Się dramat"cma" to
perwS'lA!: SlOWil .t8oowil:ota
~

Rad,. Wo;ew6d::.ROkllk6w,
OrJaniucji Rolni.

ZwhłuU

kdO
K6lek

i

n.JCh

nadeslan~

'II RadGm!u

CO .. nlne} redakcjI. Slwler.
dzlIIlie to op~"t.e. jest na pt~_
~" IU. te zar6wno EZlłdowl.
jJk _I większo.kj posłów obce
~Iem,.

..

wsi.. W nvllema_

lIIIl rolników, udowadniaJIł 1<»
..,tJMie de(:yr.Je f'T.lldu I Sej-

__

or.~

ignorowania

flllkł.

WflI~k6w orcan~adi
kóU,-!,wtJ. Mimo coraz. pownech.-;n.ycll udań pód.leoi. roI-

aln)"eh akcji protestacyjnych

c:t.Ionkov.ie PTezydium posŁa
IIO'II'Ui powstrz.ytnać się od
łdl organ.,wanil prZleJ: jaki.
tw. Uzaudniel\i.f!m tej de<:ycjI jest obawa o skutki :.a.
~ akcji dla całeso społe
łJeństWI. Ponadto trzeba LI~
konać cIoł.:ładnej ..,alil.Ykos;r...
lłW' produkcjt rolnej. Wobec

TO :!~~~~~

protest

nieUlalOffiOici ak-louall\ych cen
n iekt6r1(:h słuzącTctt do n.ej
łrodkow )est to chwilowo n.emotli_. Pobiein.l kałkulacja
wSnuje na kon;ecmołć podwytszenla cen skupu płodów
rolnych o

około

100 procenL

Dt.ialacre kóLtowi deklaruJtI
niez.wloeme prloYJ'tąpienle do
negoejacjl na len temat
&
jednostkami
prowadiącyn tl
skup.
Proezydlum

postanowi.ło

po-

n.aclł.o wYlO~ć do _~tkich
~;ispołeeznycil ~

Kowych I połilyemych ch.1a.IaMI wsi. apelem o prU!eiW'cbJltlanie
poSIl,dom.
li
drobne i 'rednIe cospodard....
mu'~ upaść. W argumenltc;i
tz.,rtamy: .. W wojew6dz.twie
radonlsklm le włołnie ,ospodaNlt"'a lIdecydowanie pncJąc:,rch

wataJ,wplyw na
Potnebują

Mak

kł6r1 '" handlv pra.cuje od lt54 f'CIiIo.l )H'IZeŻyl to
~ raz. l - pn)'alałl!
- ea/II $ię :ldec:)'dowanie tle.
- NlIdy do !.ej pcwy nie b)"kJ takiej •.masóvAU" _ lI'oĆJ'WIl
Ale It'IUISlmy zn.ue~
~ie.
Te Y1 oe6b do
!;WOlnienia w tiełec4dm Odd&iale Domów Towarow)"C'b.
..Centrum" 'o pocr.ą,t~. ~
clJOj pt«'Mlr.e nilf. O/HIa.Inie M0-

wo-

z..ty się Mołcr.yly, Albo
handel pańscrwtl'w,. t.aOJnie ~
rabia..!: M hendłowanlu. albo
prr.eetenie l:I;rt hanc:Kern ~ń
Jtwowym. NYtomu nie u.let,.
na barwach -.yłdu nad sk:J6...
pem, l'8Ot.ej n.a t)'O\, 00 vr tym
lkJepie jut. Jeśli .., t.:rm . . .
pie ~ na amiaoie lir11 łf)f'!.e

tttlll"yd\ jedna robi~dnca~·"""
~I.e. t.

najwoię.ks&,y

produlu::)ę

rolną

(wal

Subkultura
v.;>uwd:r.ie wiele: s il; unłe-' alecbl pued l&Iewi:rbraml, ra'Ii t.elew~ji , lednalde a ucuj .it: bawi na pl'ywaołkach
tony procramów 'wiąt~..
luto .. klubKh.
1I)'dl.
z.wlan.cza
nowor~
Telewizji: w tę noc OCIąda1l
D;)'eh, pobl),la li MI posteruntu. Od lal. tJoowiem na ,,.1nie Lyle kJdr.te KwiL co .-.rl,J'mlMOWO osad1l6ni w domach.,
~a WClKa sh: nam siecloki: I. odleg)eco pofI'anic:r.a t. powodu olbrr.rmleh ko&J:l6w
kułtur)' i mamy do ogł1tdania
Jabaw ulwełtrowyc:h. I wf&4jltiŃ
tIImo_
ra moły,
a
nie 10m naletalob,. um.ili~ tę
z,v1_1oCUl owe r)"toly cUarosu:r.ec;6Iną
noc,· c:hoclwtb,.
we l wokalne w •.utwwach"
dobrą komedią filmową. k8_etem. nawet piosen.ką. c"1tak do s,ebIe podobnych. }ak
pI.tkl łnlegu. , Poz.ba.wionych
li pacominutowym pn.erywl'l!kłem okollcUlo§ctowyrn. wyrooIodii l wdzic;4lu, I wlam1e
kultury.
MI;'Pe'm Pieln.aka. Smolen1a,
lAskow.a Iq,. Tej .łUbkultu
ry • teto klrrlotu I byle liImu
motna by jut nam na"".awdl;
0S'&Ct.ędl.it. cnocla'iby
rar. w
rok".

'o.

jalllle }elit.

te

łu<kie pa.brr.ą

ni~jn1.e:

sietMe

na

pom~ł,.

producenłów

ZoOISta-o

OiIIlaj

n.ll ~. NikIt; nie podC!-J.-

SpnedawocQni J ~O&l.. t.eby

mie ry~a kupowaoia bubli
do ma.ga.'tJ11U. Po ~ i .. oo?

ona. ju.tro ja.
na.r.w_a):

b)'lk) ber.

d .. IICJ«\I'I'ce
zachowu,Ją

D:

bil,.

ła!ilką

Mówili::
pode.Jdi

~

na prakł'*t: I
tak, Jakby to-

s:woją

obeonoki~

sit: dz.ie<wc!r.yno.
do Itlienta. 1» \Ilc1)Ci

ruM.

ona: po
ktk:lUpi

ł~ ~dnie.
Nie. ~ klit.

A

~?

nl,..

R !~ ~:::."~~

nI Pf",..,k: o ~
G'2oIlbe5ię5otarK.Nic.It:~
nie nie na1eł.J'.

Do rfiedawna

!OIJlI'JIIlI.acn:klt{llW'teN,.~

b" dostawaly -..pl' roeC<llIner,a..

Zimny prysznic
w "Centrum"

_

naj&.ernej pOmo-

cy".

tr:r.ebe. bę&it> t.aChęcat
KHent nie IICIupoje ~ieo
k5ent6w do k\łPCl"NQR1e. Oraitaki głupi nie je!8t. N.
slaj jenc::z.e
jest \lc!eczka
prrtyitlad: nie ma ani mQ!<k:ic:h,
przed pfeniądzem. ale niean.I da.tmklc:h majtek. jednał;:
bawem tatd.J' dobrte obej-. pokorac1;I\e dUwOlągL Idó~ POny złotówkę zanicn ją wyod&.
nlewiel'ajl\ s-iI:: na p61kacłt }a.Więc łeby się domy lIorwarokod n'e mAją W't.Ięda. lAtdu.o
we utn.lmaly na powienlDhni
c:ierplhw'e CIl.ekaj4 na import '~ "'w~ tyoJko najlep- oozyowUcie - doczekają .~.
R.YCh pracown1k6w I lnU6Uł S~ lir' k-oJeJkach, stt'&Cl\ CZM
od nich wymaea,ć thJto, bac_
I nerwy, 3 handel odłof.y bJb&o lłut.o. Za ~wy
le do maca~,Y'łlU. Mał3lZ"ynOlW30na~e. WIęc: to jestt junie kontuje duI&o. barIbo du'tJa\.
nt:. ie gorsi rnu9r.łI Oodejśt r
WM:oc na drugi r~ h.aniebne
Cf' I

11110

(WiR)

ne .,..,ieru. a łIrr.ecia podaje
sJr.lQbioor1el
koIejc:e ołWeb I
mlekloo. to .u.tty, ile o doIrie
panie tA ladą Ul duio. One

=~~lieDe: ,
TeJeka, k1twy tbtan do kle.
kdtlch domów ~li1Il"owych
wal'uawsklej centJrali 13 grudnia był ~y: do koń
Ca roku 1IW'OIn1~ 11 proc. prl_
cownlków. khie nowe.

~

~

Więc

-~kie

c:yJne. Włakłwołe n'e baroI»
wiadomo dlacr.ego l~ olle I

po 00 komu t.ak1 pracownik?

dl&<:l\e8O w ogiIle je doM_W'a-

-

Te awo&lllan!a były pn~·e,
jedntrk "lmuaaJą do r.aMaooW'ienia nad wła.gną pracą.

p ~~nr:[~ak na~=

przed .. Pucł13..t:kIem":
I najtai\sze 1TIa610 _
prOllto ' t ciętaf"óWkI, a ona
-

na~

pl'oeto

łmlerch.ące I drog)e do nabycia w miejscow)'l.'n sklepach
PSS ..społem", R6W1liet na ulicy - n.;taMut kawa, pl'06to
z. przemytu. Corar. trudniej

brło, Sprzą.t~

będr.ie

pnf!Can!ala
mokrą suna.tą -k,łlentów • jak
;1«: ta~apli'i - obrywali ac!er_
kił po bI..J.tat'h: a co?
piętclA!

Na

ku

**--

kde-jk.a. W

pasmanteryjnym

dr.lałliny.
p~
oblega. pi)L'!manter1ę

5l\ raJ-

gdy

tłum

w irl.,t,oit-kach ,S1!c:tel'e pu$tkL.

r:.ycł1

DopIero pan J6r.ef Slempoiak.

dyrektor k!eleek!cn domów toWal'~yd\

(ll'l,)'WokIje

sPt'~

daWCr.yllie do ~: mie-jcle litośt nad klientami. ~_
dawajc:ie te r(;kawiczkl wlnę
chie.

c:oen.

dyrektora ma oalklem !inny sew;: miejc:ie lłIIoU nad tobąl Pracujcie t. Iłową. niebawem lłOIStamt ty"'o ci. koI.Óf1.Y
~o my.ilą

l dWIo potra!łoit.

o,.-Mitor 3\emrltriM:; pnr.ewi_

duje: -

Rynku

ChorosU\ski. stucha,n.

-

Chciał bym. aię " m"wlć

"~m

na

ł'Oałnowt:

neniach rad_maiece
•• I99Irolt.

a

e a&JUie_
handlu

WPOktl'p; kIel"OI'IWlflt.e. :
-

Zbyt duto }e!!ft na r3.llie

niewiadool~n,

wo

i

Na~y

~z,rst'

o

by

~łóio

~uw-i~.

pcodejrllelwać. 1Jf! pnl.7

tak drast)'C ...... ycn _Cltach ct'fl
r.u.~i ckt)Ść Mtróke do r.rówlIOWa7.ertin r'\l'tk-u. 00 r. k6łei
wpłr-lIe na ~

~ wy_
cen.
- 8ł)'!naIem to wiele rasy l
,rl e wld_Jt: .... będziemy

eobów I

.leli

om Ir.kę

• ałf>bie

Węc-q.

cayM

pa.n; miesil;.

podwY'tkamł

D)U'dt.t.or Stempniak wy-

da.wny
tIn.eba by
filaru na to-wlM'y nie
w dotychcta~owych
gTanlcnd1 - 19 proc., ale podl1r~
Je do 60 proc, Ocz.yw!lście razem z mariami _ cooy. No
8 wtedy klienci b}'11UJy chyba
t)'llko z aapan1tł. Os.tatecmk! te
koiorowe r~kawilC1kl w .,Pu_
chatku" BP'f\Z('dają sil;
tak
\W{l3niale. bo k<lrtQtują 1.800
.zlatych. Tak!e same. ale za 43
ty.i.ące leżą od dość daWl18 w
sałonie "Mody Polskiej". tui

stan takudnlenla
!>Ło8Ował

......

S)"'tura(:ja

IIł1"IUIIIU

nas do

7.mf1ie)s..zan!a k<l\!l2lt6w I do kupowania tow~rÓ'W I. m)'tilił o
.poW.zebaoh khenia. Jeśli nie lo pruegramy.
Splajtujemy,
(ll'osłou musimy b~ komw_
renc,.JnL, a to- )eJI. moci.liwe do
06f;wenięc:ia
tyolko 't. dobrymi

Po

pracow.likaolli

-

n'lÓWi

pan

SI• .

pełne pOlki, ale cienkie }Mtrtfele. C.F jors, Jak" ' poaOb na
obtliilr;t: ef:A!

TeB prOOOl> ro~ się
juS w ub~l)'m roku:
pnekaw jemy pLac6w1t.i handlowe
be%M.drednlo producentom I
jed~" hUofWW)'Jh.. o.cemy- sit:. w· terl ~ób pozbyć
poIIrednlków - hnotkl - pobie!'aj.lC)'dt m.arie. Powiem
dla payk1adu, te przek.IUJU»my 14 plac:ówek Pned'iię.t,io.-
!KWU ?n.em)'tlkl
Mię6mgo,
prl"arlMie tyle sąmo Pn.edsiębioJ-

slM'uHudu

wk:i.e

_1Id.

....
-

~o.

9()Ółk(N:n,

dXJełniOlll,

ErekłOw

- Wid;K:.

k(llttr'ole
sklepach

a
gminnym 3pÓł

prywMU)l'tn pr9duna. ..sle nie wI_
Prmeprl7'Nacbonf!

w jut Pf7,ełta.7;;aCI)'t:lh
po_al.ją na \MAiac-

kowany opl)'milm.. Po drugio:
topn.eeiet dopiero pomą:t.ek.·.
Dmv'Ouek Iete(Of"l\! pl'1leoryv.'Q
l'OOII'1}()IWl;.
-

A *ąd. ja MO«ę ~ć.

~łucttiew~J~pa.-

-

"i\

R~

Wew-

roz-

Panie Ilie.r-.wnlłr. ... "

"'_
•

aamochod y

I

apn&-

bEla tych

WIęc: koniec ~ ~
pom.ątok lłCb:.twMlnia: )ak ..,

daJl I odbte.-.ają7 J.lrodateIr:
":ta u.ciąfliwą pracę jest mn\ed
prwkQll<ujący·
No • ()~ied:
moWa wybra,ć ~
IIM'III
-

pracl;, jeśli ta iie: nie podoba.
Moiru:t w ~óle nie praC()IWQ.Ć.
To je8I. wprawd7.ie trudne do
potęcla, jedn.ak
7MI01nleń \e-

kar*kn I

s p6inoień

osta.kllml

Cta~y wytał.nle ubyło.

S()rr.eda"'"'C%.~ll

II (proII1, ł&
by b)"'lo ber. nMJWL~ka): - Ja

sil; wotale nie (łt.ltw-ię. k te pokadrCPWl! r.a~ier_
dl.Ua Rada
PraooorMlicl.a I
Obf'Ó'Wil :ilWlą2Ik:i aaWUOOwe.
Pr(lo8'1•.enle k.i<kl, ieby dObrt.e
pracowali nic me maol.Y,
jełW I dobry,luy z.a.rabla tyle
58t1'o1). Je6..e II l dla dobreogo l
dla l<1ego ;tłla)du,je sI(: jednako-wa
prae8.
JeM\C.l\e
troc.hę
będziemy patrzył sobie na rę
oe. oceniać się \W.3}emn1e, bo
stała praoa jeM. jednak
bar-!ho wa:in.a w czasach pcnI)..
wion)'d1 gQo!jopOld:WOile'j peI;Wł1(lIIi
el. Do tej fIOCy dobr, pracownik lIW'a:lIa.1J' byt tl"oCtl«: A.
ksieni. Więc: mote len :Mmn'T
pr)'8M.l~
wyj(h.ie . ws.z.~..
na ałwwie!
JADWIGA. J[AK.OLCZAK
cłąRl'llęcia

1. KA:ltiraali!l()6łc:llaielni

ntl«>lank:.\ej, sprzeOO.waJI ffia82 t1"l.:ri za k<J8łkę·
- A w ak le,..eh JeM ,..

DołKu.

łe

na pr:r,yk.lad -

~Ie /)bok I'ł.aly

zupeC.

}op!)

plel'(ltly w kiootach?t - od(»..
w iada mój inte.rl~, lak
me: pó&liej dr;Jwiem, pracMNIUkowi Wyd21iakl
nli:trmego UW. poznam spr'Q'M;.

Iy .• -

wiemy, pntyjeChal
na, r. tamtejlolleoj

Bez · pośredników

W~wn(tnneKe_

-

~

tarobił!

UCty!. te r.acho"MJjąc

-

Wł;:t"UI1(!JeN'.<eCl.Yto~a
n~

-Ibk. a kJerownikietn W y_

Stare.

1. WtosllClUPWy.'

&tycznie
n!~podr.lOflka:
Dom TO'Narowy "Puchatek"
1ipnąltn!ęty
prz.ed OIlwardem.
Tak pawilVlO był!. ale lak 00e
I

&lQpy I koIoroo.ve rl;kawioCzkl r.

łsi.tu

rwnIo-

I tuje
nami.,

.

t8Mtł...

-

No

~lie.

-

powied.lee, te

Chce pan

mOłMpOl jjcie

oięiarowe

e_lej Pobili na ulicach Rad..mi.! lhisia.,i widei.lem 4111ci .. _Ionc:k" pned llięiarOwk,
.., pobli• • •.seumu-.

- O Imapan dowód. te
peoIN'tle mecnanilmy r.atr.yna.j14
dzjatal:.. Samochód. o Ol-yra.

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

R~ jasna.

tekłd'1llolr;u,piąta.n..~etA

n!oj.
Itęchie

,roVć

1J1aJła,a.lk _

-

AJb4) ~

nltyt ceny.
w.aruoldorn.

1'TILI6ia1 ob&.ecr. jMna pod

i&

bętbie więcej· 1

nie_

l«:Jn~ent6ow

o to I\QJTJ właś

-liebJ'byU .~,.....

Jew"'dwa.

SLOWO

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

STRONA'

UWAGA, ODBIORCY GAZU
W KIELCACU.,os. NA STOŁ<U
Rejonowy 7AkJad Cnowniu.y w Kielcach upneJmie informuje odhiorców gazu bloków od
nr 7Z do 84 orn odhiorców pny ul. Pn.yborowskiesco. ie w dn. 0.1. 1990 r. od god7_ 8 do 16 nast ąpi pr:terwa w dosta",ie goz.u . spo "od ~wlłna
wykonaniem pilnych prac n a SieC I gaz,o\\ eJ.
Obowi:!zkiem odbiorców jest:
I. Punktunlne :r.amkui<;cie kurków gazowych
prlyodbiornikach.
.
'
2. WygA!łz.e ni e slli lyC'h ).Iomykow przy plecykllrb k.upielowych i piecykAch c.o.
Nuleiy również zachowa ć .os troin~.śe. prze~ p~
Downym uruchomi en iem lUlSt alacJI 1 odblOrmków po wląc:.t:eniu gazu.
62-k
~
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••••••••••• I

LUDU

r···~~~~·~~·:~~:~:~~·~·:.~~~:";
~

N.\PRAW.\ puk'• • UI.OfDL.
!E.Uly<,,~K--'t'I~2!~~
C;lV~L.C';lE..... r~ dyw.now pC>dc .."ienlOwo, ;r. po!4u",,'uem.
Klcll"\:.28-d2ł.

l1&li2---1

MONTA!. 1f'lluLlod. delnry~~
n.)'eb.
cen)'
kOllkutl'neYlne
KIelre. 31-H-OI.
8S8113-,
f>lUlo:.<;TAAJANIE
PAL-SECAM, walno aU.·J'Ow.nia. wyMlaUl
k!nf'.kopOw
.. Jo ..... ln"
•. hl'licw...
..rub'n·',
.. elektron"
N. J)O('U'k,,"lu po U.L6l;odO'lIIllU
tel('fon"':ulYn:l. Or6Jac. 15 St7CK-nl.:!1, Lel. ~ł4 lł-l4, 1&-1'n.
3108-r

r~j5~~~i~" -

KUPlĘ

110""4
IUIlIIItU

116wn"

pncItl.dnlę
1I'~owClio

:Y-:~!u. ,,~N;Opłl~~. -:~::1:

~I!""a

b~IlDW.

IOG.:tII2-ł3.

M'JUł;DAM

ko. 15·51.
tALUZJE.

.........

~~

........

~

~:::...

.........

.... ~ ,;MI.'
'""to·H,
.

()HIJ.

..jltKO~1Pi..i:."fN~iOrie.

po «,monele . - . fUop,n
10 k. Starachowic:.
ałl-p
.LAOf·; !107 1600" o.tro'A"«.
!56.J6. !?o) ~mnute~
.. TA IWAN"" (Im)
pa
re-

moncie Chmlelbw 1'71 k. OIItO ....·U.
~
-ClIjON~la-;i;j~truk.
ej!. J Lwor ZII k. I'.wlo....'•.
___

~

o

SPIl~lWAM

dwie par,)' dr!,,,,,1

n;:'~;IU~ę ':l!~li

dl. rlrm)' _

~m.

~om

leI. 4$7-9$.

8111.'-f
SPRZi'DAM ..*odc: 8-100". to-

......... iw.. "waltham 22" pilot, wl_

de<! SEG
.polonu.,"
Radom. teł. -«1·71

Ułllł5).

3102-r

1100" um) ......
n ~IO" tKoiz l.iln.f;. - IIPnedam.
wt.oCCk
;.łala
Wlej,
ponta
PrzZby.uw
308&-,
{tAN INO. n.d"m, 24%-31.

~21--t6.

tlel3IO--C

.. TARPANA'; - (!!fj7~(r.
f'! lub
do
~m,n\u
KIelce.
6J6..1J
8:I8Dl-J
.::>rAftA %4" bec IUnlk•. Nłe

prawl« .SS,

p~t.

Zlot.

P/ń
65'1~-.

eł:\)wska

kI: l'~u!:!.I~~~".H~Odf:~;
uty ..... alle.
:.11·

,.mińsk"

K:.I-~

CWOZ~JARKI

IIoPn.f'(law.

ul.

I
Z'OVolen.

Odrnd:r:on~o

.JXł1ont>q,"
tł'l.

%3-17.
Wojsk. Pol-

.)(1"'11:0 51.
3llł-r
.,FI:\TA 1:WP" \801. nad1lo'ocle
t~ ~montu. R.d...m, 2-1~ 1l:
SPRZEDAM

boau-rię

iwl4!r-

ko"" ... l'ionkl. 12S-5C2.

311k

lei.

14-32-44.
3111-r

I~~f~f: ~n;t~.pł=-

kow)'.

KOI.ienłee,

"WARSZAWĘ",

I:.ijcuoa -

puy~fJltq

......,

I'Odl.ll.(1llln.cu:! 1••

OKAklA'
Retal,.
,.edyta".
tl1Ulyny .. luonik"
Kielce. lel.
453-31. po 15.
łMII2-,
LADĘ 2lO7"
(193111.
KJ(C!lre
Sacha U.
6587....
..UAZA" dilllll•. Ki..,w lI43-:!06.

.,.,.-.

.łut.,,_

~.

OC

WYNA~IA

Ir"n.e ;r. telefonem
""el«. 408-14.
Z.'\~HENIĘ

651132-C
dute mi-..

(centrum).

15.'I8l1·,

mil'$Zk.nl.
I-pokojowe k ..... aterunkowe
n.
rn'azunie 2--polcnJQwe kw.ler\Kllrowe. Kielce. (.ej. 629-53, po
dwa

!:'klllb.

ko, tel 23-13..

LJo:K _.de_nul'
!!!I·i't3] l'opolu
111;('1 t.

ttod.{)ł"

I ulll
limito.

I'OWRACAJĄCK."'4U w;rn.Jmę
mi~lIni(C!.
Kielce. leI. 522-25

!i.'IlI4IIiIC

~.!!!!tf

~

or.

y ....opnyl ....j w ,eDl.

:2~7:

j

do l
O

..SPOLE)'"

POWSZECHNA SPOWZIELNIA SPOZVWCO,
w KIELCACH

W'I'UZIF.RZA WI
powj~n.chn1ę

w

sal sJ)I,zedaiowych
duiych pawilonach handlowycb
braniy spolywnej

jednostkom fizyunym i pra\\nym
h nndloweJ.

n~

prowadulIk

d:.t:iałalności

Szczeg6łowe Infom13cJe uzyskat
nutnerami tel. 46ft-64 lub 438- 56.

mo żna

po:

4506-\

_ ..

385-p

IUjJr inl

lłUDOWA

17.
65793-1
MAl.b:NS1·WO postukuje 11_
m:>dz,elneso miC!nkijn'a ... 8\11\tu. platne l.II. roK ł' J:~ BUlI_

~_

mą~

----.!!!!:I!

~__

~1~;:~""t:rIA~I~:OC~~

d"m,

3I»:J-~

~YNĘ-t'I('klryun .. do pl"oUmp'a ~ (RFN). Kielce.

m.ltel\al..............nl~t
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!!..!:..-

MlyńłIIl

!Stani"aw

~r

Sc!omilUlrillm HaUilttuc:lD1 b,.dr.u-

Uków ::- !l\lII_""~f"Zl
Z,.TRUDNL\1V

.ZASTAWĘ

'kr.l.

~1~1a:~~1~!al~:j8t)~~

c:s.1)ł..

aiutowych, beWni.N!.( 1:10 1 baCatowll ora& pI'Toyjm( u mi)..
1I0... e R-.dom. telefon 1IS-'4 . wlenle n. ~·VkonaDic. t'ą ł.u .

I~~~~.

'l

za l

L.." . . ~.~.~:...

&
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I&3-p
PRACOWNIA. '!.Iknl
Iwrnunf)nych. Q.'·e~. Ipnedd. Radom, Daleka 2łI m.
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\(01.

_
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IIfOb1 aY.kee

!!!:..!!!~I_o)_m..L_~1. lI48--M.
:J*...
KOHE:jI>ONDENCYJNA
A~

lIulnłetyth
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300

owym. 380xltOxZ60. 380x2ł5x2Z5 obdar.

fJ07-a.

:~lll&r::::nlno~u:t'utral~~!~:

•

.iuW.... pr.lltow'to ... ll(
odkl'niI<!&, naroz;nlk do l.apict:ro"";1.0'L Kldct'. łOJ..l.
~
dE.'CE cou.o ....·(' t_D. .I($IOW'·

'LI

i

~.~e!.7.t" w cenie 170 'tł ląa.nie

81.1.-

Ukw.terowaalem, urobki wyaoIr.ie. Warua .... 6C11)-CO fkierunkowy o:!21
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'rI::Lf;WU.oR ..kmp" _
no-

.... e

65!.łtIl-,

:.PRZEDA:vI
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l.Cletoo
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3O'.....r
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KonI

procra mowania i ob. lugi kompu.tem
PC/ XT/AT
• pruentacji i ",ykonystllni. komputua ..
gospodar~e matuialo\,,·ej, rinansowo-h.1I<
dloweJ, Cinansowo-luil:gowej, laklurowarUi
kadrath, pla~a~h , bhp, środk8~h trw.ły(:~
wykorzystywaniu kosxtorysów Hp.
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NASZ ADRES:
Zakład Doskooaltnia Zawodo"·tgo
25-950 KIELCE. uL BUCZKA 55
telefon - telefaks: 5&8-0-4, 649-11
It ieks: 0612400.
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CEMENTOWO-WAPIENN ICZE
"NOWI NY"
NOW INACłJ k. Kielc:

zatrudnią
pracowników w zawodzie:
WARTOWNłKOW

STRAty PRZEMYSW\

SZC7.eg6lowych informacji udziela dział kadr
szkolenia tel. 642~41, wewn. 14-50, 14~52 .
Dojazd z Kielc do r-aklad6w autobusem WPK r
linii nr 19.
548·

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

Ods.

ZaP'
10..
_
skiego.
lubeisk
slliego.

ILOWO

roo;;;.;:..,,:::.=;;;;;,;;,,;oo
00 '

RADA NADZORCZA
SPOWZIELNI P RACY PRZEMYSt.U ZADA WKARSKIEGO
.GROMADA"
KIELCE, ol. GORNA Z1

i bradfmpex'O

OGLASZA KONKURS
na

staDowi~ko

preusa -

kierownika

spółd'Lielni

Kand) dad powinni spełniać nnstępując:e \\arunki:
- wyksztalCf:'nie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub techniczne
- minimum 5-letni słaż pracy na. stanowisku kierowniczym
- dobry slan zdrowia
- wiek do 50 lat
Oferty sk ł adane pne7. kandydatów powinny
l) z,głoszenie udziału w konkursie
2) kwestionariusz osobowy

. tE

+
+ warRłaty
+ praskę pneunlatyczn't

7.awiertl~:

do okrawania od lladó\\ skór

Z A T R U D N I w syste.mie
"

5) opinia z ostatnich 5 lat pracy
.
6) aktualne zaświadczenie lekarskie o slanie zdrOWIa.

Oferty naldy składac w se.kretariacie "Gromady" Kietl'!t:. ul. Górna 2.1

dOJ5 ~t;:a~~;:

l:~e;!=~dzerua kookunru kandydaci zostaną powiadomi~~D1~s1!W~~~=~~~,,,a Vlstnqa !lobie prawo odd.leni. tgłonenjJII bu
U-t

podania przyczyny.

I

PRZYJ'1 IE ZLECENIA
do \\ykonania:

SPRZEDA

stolarId budowlanej
oraz IIruniacji wnętn.
na rok 1990,
z materiałów własnych
i powierzonych.
Tel. 425-93, 433-97.
12-k

pr:r.edsl4;'hiorstwonł , spoldrielniom
I osobom n~yc:.:r.llym

klienta

IIInkładnym

PRACOWNIKOW
posiadająt=Yl'! b krosna tkal'!kie.

"

P RACOWNlKOW
posiadajQC)'cb nuu'IY0Y do krawiectwa cię.
kiego lub nlft.5Z)'D)' kuśnierskie
Zapewniamy wysokie wynagrodzenje w systemie akordowym, premię miesięczną, Hcme oagrody, dodatek staiowy, "trzynastk~" i inne.
~~

Rołnitta
Spółdzielnia

Produkeyjna
Kielce-Dyminy

PRYWATNE PRZEOSI.;SłORSTWO
POSREIlŃICTWA \\ SPRZEDA2Y

l-łunó\\ieó

26-600 R..\DO", ul. Sw. WACt.AWA 2/,
tel. 266-34, 265-83
ZAKUPI:
krOSna tkack.i~

3) tycIorys
4) odpis dyplomu

SAMOClIODV wg

ITJtONA ;:,

LUD"

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

~~

.....

4211-k
~~

PKP ZAKLADY BUDOWNICTWA KOLEJOWEGO
\\ RADOMIU, ul. M. Curie-SkJodo,,"skiej 18,
.
tel. 281-01
ZATRUDN I Ą

lN2YNIERA BUDOWNICTWA 'ł praktyką
na stano\\isku kierowniku działu kalklllaeji_
Orl..'rujemy atrakcyjne warunki placowe oraz świad-.
czenia PKP w postaci deputalu węglowego, ekwiwa.lentu za umundurowanIe, zniżki kolejowej l bezpłat
nych leków.
2-t

"nysa" to\\.os i mikrohus, "polonez" dostawcxy
"t rul'!k", " tarpan 2315", "if." wy ..trof.

Konkurencyjne ceny.

RADA PRACOWNICZA
I)RZEOSJF,BIORSTWA BUDOWLANO-l\tONTAZOWEGO
.,8UDOCHE1\t" YI RAOOl\1JU

'Samochody fabryCZnie nowe lub utywane.

Krapkowil'!e tel..150, woj. opolskie.
9-k

PRZEDSI~BIORSTWA.

KOMUNIKAT
PRIEMYSlOWO-HANDLOWEGO
W KRAKOWIE
Z dniem l grudnia 1989 r. -

środki .pieni~ine

gromadzone na raChunkach bankowych

Od-

w

dualach BPlI protez osoby prawne i fizyczne oprocentowane są w następującej wysokości:
kauc je mieszkaniowe
środki

40 proc.

na rachunkach lokat t.errrunowych osób

prawnych I fizycznych:
-

OGŁASZA KONKURS na stanowisko OYR(KTORA

3-miesięc-Lnych

6-miesięcznych
12-miesię<."U1ych

100
130
160
175

proc.
proc.

proc,
proc.

Kandydaci przystępujący do konkUJ'aU powi nni spełniać Dastęp ujlłl'!t
warunki:
- wykszla/cenie wyisze
- potądane jest. ukoliczenie studióW podyplornowych (kunów itp.)
z zakresu organizacji I zarząlllzania
- stai pracy na stanowiskach kierowniczych minimum 4 Jata
- dobry stan zdrowia
- preferoy.rany wiek do 50 lat.
Olerty sk ladane pne7. kandydatów powinny zawie r ać:
I) podanie 7. motywacją ubiegania się o stanowisko
2) kWCti'tlonariusz osobowy 7. fotografią i życiorys
3) krótka informacja kandydata o jego zaintereaow801ach I osiągnię
ciach w pracy zawodowej
4) uwierzytelniony odpis dokumentów sŁwierduających posiadane
wykształcenie

5) opinie

6)

z popnednich miejsc pracy za okrt:'s 5 lat

zaświadczenie

o stanie zdrowia.

Odsetki naliczane są w sto!'Junku rocznym.

Olerty wraz 2. dokumentami należy składać w d:dale kadr PBM ..Budocbern" 26-600 Radom, ul. StruJa 26'28 w ter min ie t tygodni od da&7
ukazania 5ię w prasie t: dopiskiem na kOpc'.rcie ,.konku rs",

Zaprasumy P.T. Klientów do naszych oddzia- połotanych na terenie województw: bi~l
katowickiego, kieleckiego. krakowskiego,

o terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poin!ormowani indywidualnie. Zastrzega się prawo nicskorzystania z oferty bH
podanta przyczyn.

24-miesięcznych ł dłuwych

__IT''9:II ;I::;~:~~'~fr~;,o~no~,w~o~~s,:ą:dcck
iego, opolskiego, rzesl.OWi warszawskit:'go,
~

4515-k

Wstępne informacje o prL.rosi~blOrstwu~ motna uzyskać u kIerownika
komórki orgnnlUlcji i 7.arządzania tel. Z91-81, wewn. 19fi.
18-k
I-JUUUU! • • • • • • • • • • • " • • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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~
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kraje 'wia.ta. Aby watwić t.alat..... !enJe forma1noścł w pooLedtlaJld i t::z,wartkl wydłU:!.ono
e&as pJ'Ky do gocbin, 17. Wie-lf, Q56b poprr.eataje na 2IłoGie
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mie<'O MOlowiecl:iego

ce-nt,ol!'l~ch

ZWiqlków s.póIdr.,elcroici, ktimy
w~stępujQ
joko <ep.t!!zenlocJo
WSl'fSlkich -"ókhie1c:ów
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Ich łWiqlkOw - mOmo te formal_
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Protecbli;:biorttwa Hurtu Spo-tywa.eJo ta p"yeolowanie
(.a takte "Za ponleslone w
zwiąuu z tym
koszt,., pięk
nej kolacji wlg!UjIM!J. Zoslała ona
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lełm,.

te

Wdtię,eull.
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samego
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O swe prawa do
t

ąwn~j~
W)'lr.edI :I tego nr- •

bo mu 86g hl
T . . . . WrardOMliw""

sercu nit. maj.

• KIo poloty kres na rko-manii w Pol~'!' Jeltem samotna i wychowuję syna, kt6ry nadui,ywa
narlEotykbw.
W Skartysku
jest
..-ielka
kHka narkomanów. Kto pomot..e? MUleja do t.eco nit!!
I'~ wt~

Pewneco

_ !Ue ....... ier•.l

r,a..

zadzwoniłam. że wyrabia·
narkotyki I jeden milicjant
powlt!!dzi.I, te pnyładą. Nie
prz.yiechalł. Narkomani
woi.4
susz z maku i do telo mlJi.
cja tei. !Mę nie wWąca. J~
narkomani po SUSI: do Ostrowca, do wsi JacenlÓw, Wał
nlów... Ludzk!. C'1y wy 8óga.
w sercu nie macie'!' Takim
d1.: ieeiOm niesu:v:'liwym. biednym. sprz.edajecie !Ust. z.a
worek
100.000 zlotych.
zamiast wyrzucić go w gnój
albo IJpallć'!' Co w1. ludzie.
kupicie t.a te pieniądze? Nie
bolele Me:, te was ukan.ą?
Slyst.alam, fe w 1990 roku .....
Pohce nie bc;:dzle wolno s.lać
maku. hwnie to gospoda·
nom nte będzl,e na n:ke. bo
mają :ta niego dute pienłądu.
ale je~u:'te me nis1Ct.I\ stare-10 suszu l sprnedają go w wor·
k3t::h. Pytam. c'(.y na takich
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'lu)". apeluję do poIilÓw. kt6rych wybralijmy. aby przyś
plenyU
ukazanie ~Ię w tej
~prawit!!
mądrej I dobrej
ustawy. Kto odpowi.e za to, co
się dzieje w .. Benzylu"? Ozie·
ci, kt6re się nnkotyzują, Idą
tam. II pracownicy sprr.edają
Im aceton :ta piwo lub w6dkę.
albo .za wino, I Inne odurzające plyny. potn,ebne do wyrabiania nark;olyk6w.

'lU

Jeuorsk lego JIe "-:ol
w gminie Pawl6w)
Prymas PolKi o

~

sn'erI(łJq
doo lmion~ itruki",...,
spóldzieklokl.
Likwld<Jclo mo
dotycry<! ogniw ponodpod$towo·
wY'Ch - ~e łych, które obec·
nie nojbol'dI';el się bUllq I pn.ed.
stowiojq
Joł.o
repretentoc:łO
ws;1tS;t.kh foPÓldl'ieków.

P~ed1Iowicit!!1e

do

Piszą

W ... J.str~b.a. Pn.ytyka., Wo-

"INMidu}e

T~mc:zosen'l WQr~o wtedtiec. M
n:qdowe, Iftóre I tok
pod presjq róin~ch lWKi,ków
$łojq się COIOI bordtiej ograni.

i

posolu.łat.

ma jest około 7 t,.ięcy. Z W'Tlicr.en wynika. t.e pu:1.pOol't,
poMada 170 t)'6l~y mles.zkan...·
CÓ'A Radomla I okollc.myoh
gmin - Jedh6ska. 9karr1l!tl'.e·

, W kolejce po paszport

P<Ołellt~

Clone<

w.r9uru~1i

biJoOOWy •.. pot:r.ekalnL Rol'JlJll\le.
my te br\\u:lIl'lOlkI. ale pr()6<lJl

LUDU

Matka

w
\

.

N

przez

rtv

I go~ar·
stwa dOI1lQwego. PUJ'pomoijb'lkłl, je od s t yesn ia .. 1

In,.
kWh

:>pn.ęt

płacl.m,.

tychct.a6 Z,1.3d

1",50 si (doOmacLll tu:

zł).

Skartrska

Chlop _
nauczy. się rach ować

TlIkie kara.wałowe kreacje lKuponuje IOdslli Dom Mctd,.
"Telimen a".
CAF - A. Zbralliecłcl

o ..... e ceny lo oOecll le temat. I'1Un1er jede" ren.mó..... wic;:ksr.olict Polaków. ObHcr.amy.
pueliual'1\y, zastanawiamy SIQ ~ or.eCo Lrr.eba będtJe
t..re!.yl;nować. Z dodatkAwego- oJwietlren~ A mote z wy;a7du po :r,a.!rupy do t.ocł!.i? Podwytkl
wymun.ą tei pewue 05r.c~
noścl \II uzytkćtwanlu niektórych ~H!rgochlonnych urqcheń.
Oto kilka przyoltladó .....
poobor.u energii ~leklrrycl.l\ej

ze

(nnwisko. I adres
wladom.I redake.fi)

• (I'ragmeut
nyeh
reOek~j(

t.ek'w~

prat::YI.

.. rubJ1l~ {II

nC)wsze

,odz.lł'l

typy

!"p.

dziu). teluko (l-Z), pra.lka aut(NnatyC'zna (O.5 god:t.~ny), odkUr:taCl (10-12). dmuchawa ty_
pu .. f;vel" 10.5 ~Qdr..), 100 W
t.aró\Ą,'ita (10 god!...),
W Maz.owieCkicll Zak.Jadat::h
Gaw ..... rnotwa do ..... iech.ieUJmy

był starostą

pewne,~

tu na ziemi
wlona:
Specjalnie
nie
nazwy powiatu I s
na dworze kt61ew
pneclet ~)'kły toin ~
dz!e
nauczyc.lelem
fesora. Pra,nę Id
wall:ę,

ie

Cru~'ZC'lyn

ki mur6w kokloła
były zborem ulań<
kogo naleta! ko!clól1'
czynie jut w XU VI
dobne wiem. Pan PI'"
cbyba dobrze w~. ~
w. ani w Pol_o ••
nie ziemi wlosttXO'l':'
rianiUTI
me ł.ltn:ał.
td

nadmienił. j,e

dl.

ojca lu. arcybiskup
lak byt c10tetmlm
dobnie 1narnJ'
dola w Grusu:~ie l
dzo Prore..~r. uwa
nuję I manI nadziflt.
będzie mial o to, ClI
lem.tal....

cHa~o

wierswwaStanisła ..... a

Co wyłączyć?
Z czego zrezygnować?
HM1ió.....,nepwl1" (U-15 go.
dun). radioodbiornik (t00 gu·

• Z o«azji 450
,,_dania
praw
Wtosr.cwwle w połow.
nia ubfegłelo rolr.l!
się w kltejszym
tur,.
sesja
naut
której wysluchałerll
temat
..ererat6w 1
m.In. Profesora (-lI
Pan Profesor Dok
miejsca
poświęci!
k!mu rodOWi Sz.alra
w drodze r. Kielc dol
cU/wy "Zgubił Andl'lt
rańca, bo
ani 110....
nie
powiedział.
A
plasłowal on watne
'ka na dworze kI:ó

si<. ile pru:~i~ie .... «t.eroOllobo .....ej rCKb.luie łmies*a·
nie 3-pokojuwe w blokach,
kw=hnl.a
pa·lni\:owa. pie(:yk
pwwyl ~tywa się około
ł600 m .rek. ,uu. rOC1lllie.
t m nek. "at" kot.tuje 0b«nie 11.5 .1 (dot,chcsu 21
ul. Prz,y z.apaIOl'lyc:h _'l.y~t...
kic h painilk.acll zui}'cie w cią·
JU l ,OOr.i", wynosi. 11,8 m
sześc. 13'''''-

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

Ile

beduem,.

C'Z)'I\IłZ.?W~1r;.

kaniowej •.Umon1e~
dom,u poinformOWali!
opłaty W1.ftltn~ u.le
Chnacza to. te·Ul
lokatorskie o pow'
ko lo 56 "lI\ kw. ezyl\.'ll
lie ok. 100 tys. :t.
I je.51.eze. ceclY bil
na naJbal'd~.!ej uc
p.rz.erz radomian tr
dom - Warsuwa (osobowy),

5 130 (

~-68·l()rJ

miej.sc6wka. Radom
H10 zł (o), :17'10 fp),
Udi 4400 d (o). _

Lłl'D8

ILOWO

k, jakiego nikt nie

STRONA '

oczekiwał

O1mowa Z dr, JERZYM ROBERTEM NOWAKIEM, polityk:ienl, politologiem,
tanem CK Stronnictwa De.mokratyoQego, autorem m .in, .,Węgry_ Trudne
.. WęJ"ry: wychodzenie % kryzysu"

~.;.bnim,. Nble. k JHI
. ' r.ak. IłU, pn.-ycb..
" pna ddennlkan: I
• Co .;ę wydan,. '" '",·\e.
lt111 r.T
J)!brC! pytanie. ale tet:;o
.ę ,,·.,-darr;ylo
nikt nA
I 'pnewldr...et I nie pruL Ja tet. Obawiałem
1Ii'Ó'"...·CU"pewne obaw1
nadal. Ul mOie dof~ do
lJWll)'ch .-n.an ." ZwląloR.dziecklm.
Obawiałem
;e br.k .-ukces6w .cO"lPO.Q(h I 'Ikala ruchów lIa·
IVJ"ch moc" sprowokoWać
do,ma·ycJ.l\ą konh"~

o

m.uyłem

w

CIle<:hOf łoWIICJI,

o pn.e'm1akt6Te
r'Oost

pn~rr.uctt

ilyby

reformującymi

1.1

.Ię

I WOIraml. Nie prtYlem jednak. ile pru·

~

1 n.,t:tP!" tak K;)·bko.
I lo ale 1)·lk. w Cudlo_

e.., .. na

j.

~Ił""

w

Ellr.pl"
. .ej
r..-arantll}e Nt
'II·r.calnoU ret.,..!
,ueJHlan

Ir:ratye:my,
w~z..ystk/).

-

o~tam!ch

W1da-

lti.oowraQ1ncM

h
0111 Je-;ł

upar.ntowa-

t5 proc. Co wlęoceJ, mu·

odcblalywal: na dal ....
przemian ~

p;e,;;z.enie
1ch 'fi

Pol~e. Pneoc:łel

lJ Cl:Y CU!ql bc:dą mlell
~"ieJ

nLt my wGlne wy_
Prlga l Berlin w ch,'Cu
dn i pozbyły .i( zap!.u

o klerowru-

rtuc,~.o

:011 partii komunl,tyn..C1ftl\ol;lowllcjl nadzbr
MSW jut _.wu)e nie:\:.trCU1Y wiCepremier.••
Dłaew,. Cli, Itlón.1 wy_
lnU pilnieJ, lali. .,b·
.aljaAT Prsuleł bLk.
.plsk.wld leWI!
.. IDO ..., wlen,.t. _
.s.ta.b r.ubielll reLe I ...
1'1
d.
...zpomania

fi

wc,

~h:.
I

inles:dca.ńc1

te

C2cho!<łowac:j1 pneł.y

cnw

"n ....t

uJe nar6d,
I!\"IkI

~itacje

lerp!eń", lam
a n;e r~e

:r.okuU owe

ny

prowalhąC'C!

do

ion:rch lr.()mpromh6w.
Ale kil Ir..mpr.ml. IM'
Ra Hdkcle
prud.lęp

••

klłryeh w

.let1('.1łI
Dl.

~ę

Iych Ir.u·
.141 lu6wL

m,łll

pnebud.wę

l'

.nlll....
wla.".'.
• Iw.nenle ~uhanll '
ITnkowycll,
Tlt, ale SIl t.o ~y2..k
IIlOwane przez; centrum,
tyWljcte TnOIlna m6wIĆ
formach. Natoml'ft w
je nie imienia się nIC,
no~ltlatura. RSW UP
:.I}e IDOnoool
!nrorma
~ To łJlmac2IC!nle p"oce-jtoori. bardlO nlebe~
IJdyt
,,~
w)"1wala
ulll,

p

.tJ.

~J

(biJ

ener,U
..;

T, r'zum.wa.le mołDa
..ltne edW'r6clł: reI hę 'limaeą,

,d'" 41-

kld.lr.a ,ub.id alę r _
Ile lIDa 'ej llfe.JI na
J jak, ..łddm~ w kra·
",Iednleh. C1:)'łby rlla';ę lIa '.bre wypaU·

Pobudt.l~

p ~~~l~a ~~J':dł;

rob!l:
aktyw-

kupowała ~pok6J ~ieczny

u. cenę wy.leJ ,topy ty.
dowoJ. Prl". okaJ..)ł wpelnłe
unied.bala nowe in_tycje,
lł1i.ł park ma_t.ynowy w CKclloottowadl nald,. do ftaj-

dzie
T811 po

qoWIIl:ert
by

n,~.

- Polit,.t,. IIHIpdalaJII błę·
.. ,.. ale Id .dlr.rY""aJIt prawd,
• .lanle kraju.. Dni jui aa_
wd w NRD mó""l .Ię . . . .
Ln:eble pew"eJ .b.. itkl .lap)'
bel.weJ. S,dl:ę, te ,er.ka
prawda • •,.Iuadr .... pedarewJ Ju' .10"""" prs,.uYA\
.polenneJ .palil. C..,. ~·..,.t·
1r:1oc paD.lwa red.au mU'ą
pr:adU prua te .. m. ce P.g·
ka J Węll'ryf
- Tn.eba pl.cIf .... kUkadz.l~tąt lat k~:l:tycoweJ ekonomli. Węcrów cz.eka to ,amo eo na~, NRD mote b)·f 1,\.
ratowana pr~t. RFN. No
I
wariant ete<:hocłowackl
ekipa Hu aka t Jakena robila to Mmo. co ekipa G.erka

bo:"dceJ
pcze.Urui)"ch
w
Europie. A prted wo)ną kraj
~" ulieu,l ~ik do 1(1 najle-piej ror;wwlętych w .w!ede.
Jut były prl"emier St.l"OUcal powiedrr.i.al. U na &Tanlcy null!ialoby po!'tawić ~klpy " ~
lł ... :wn!em: ,.Tu leiy Czecho,"'wllda, mUteUM pru-mY'Iłu
. Ięł.klqo r; XIX wieku". Po
odejk!u Mi.rej ekipy pra ..... da
• • lanlt: państwa W!I~je u)a:wn{ana. winą u to mOCII
być oban::Ulnf ~ronnatorty_
- Cbd,łbym
ler.. .poJ·
race na prKelY u.cb.~e w
naszej etęłc:1 Eur.p)' a inne•• pUlIki. wldacnla. J)aIj I'd
niemal WlTYK,. _
P • •")'.
CIM!:t, WęVZ)', Niemey. mi~'11ł
• • ..I'tlr.... 1I a Zachede.. , .
reorle....dl w kkrunk. z..
ehoclu. O.nana te, "~. .Ię
Nt d.łn. ale WJ1Mwl.u•••
~lnlUlle
b;tdi WJ'pleranle
.pl"wów r ..."JHkb I ł"bu daanle- .Iatec.
ru,,~le ...
kom.le .... u ·l(k. pt~ . . . . ._
• .Jem _ Atjatów. A .n.«ld
ZSRJl nie ltrIl':llal b:rc m ...
eD.nlwem. aJe vu, .. no""aI se
.w,.ch e.ul"opejU;leb 1n~ruów.
Gd.de. ą ATani« r8,,)I;kid
~1t:rIU1C,ł1
I r •• yJHj.eJ ",dl
ManuT
- Bardw U"udno to ~niĆ.
MY"I;. ie tneba by r8c~j
mówić o ,unicach. ~r.nc:jI
r6tnych. grup. armII. trału:)1
w KPZR.. Inne. ~ą ,ranlce
GGrbacllO ...... ,inne LtlQCwwa.
Ale łep-ej Ich nie tprawdut.
Wypychanie Ro.Ji I EUTopy jest .... pychanlem jej w
nowe Rilp,allo. A ~~~, ie bl·
nleje
WY'ttarcuaiąco
d~o
eaynni.k6w
mo'ltCych
klanWlć Oorbacz,owa I Kohla do
w~pracy.

na

choćby

pieniądze

plerk-st.lojkę.

w~·~tko.

okolicy potmu\skleco he)telu .•Saur", Do walki pnya.

-

rrtaaa • t.

...aJlle "a

-

Banho rnotli .... e,

.,....1ętI ...1e
4Mwladezeuia
ZSRR, ,d_le demll'krarJa w"z·
_liiI. talde f!In~je naf'Od.\.·~,
k ....,...111. ~a.n\eJ Hble.

~"dokl

~

będzlemy

w
mieli

j,e

.u.unki" R~jAAaln:,

nit dajmy na lo ... Ukr8Iń<:aml.
Jelit ba.rd7.o "'''aine. by w no~J konstelac}!.
POlllka nie
an.alada lię 91 l.f.oIac}i. 1, pow.
t.ónę ra" jelucze kluczo..... y
punkt to ~.tja.
W pn,en.lold
by",·ala
....wn., I.... ki rewolucja "'
II.." . . mOdleade W)'eurp1"'....Ia l "" ,,·ewat1n.n, ltI&e, d ....
dtodzUa . . ,.,._Ie I ...·,"'-e:lU
. .,la ... lal .lę
slowlK, ja.

.Uft,

granice?

s-ą

Róbmy w!ęc
by Ro!l.jan:e wnal{.

ie w micJ;lce prqpinl ur:r..c:~J. opartej na nIepewnych
..... o_t.lnlch lalach rządach
PZPR, mate po'awić .ię au·
tentycIla pr...,.jatń I Ulula_
nie ~poleczeń,tw •
- 01101, Tn.~ba Jednak p:l._
ml(lać, te .ys1C!.m .lallnowlIlr.l I
n~sła1lno", ... 1r.1 tłumU aie tylko bele polityttne wew"llln
PG"ICzel"óln:reh kraJ6w.
leCI
talr.ie Ich stosunki 'ICWDęt.n.ne..
Dlatego oorlho aię cle-~ z odpowiedzi grupy ~

Paderewski
był tylko pretekstem

kił Cre.euwell, BonapIlon e ~J'
StalIII. '" Pob~ I ..a Wę'ł"«'C'b
t.e IraaJte Jui "idał, upal
aopolew.ny '" )'I('a.'łl. problem)'
1IHIH!!ilal,..
Podobnie uczyn.
dzid ~ę w ZSRR. Ct")' pana
• d"niem motll",e Je!.1 pOja",le·
ale .Ię ,",' na.~zeJ nęjcl Euro.)'
DO'" eJ dyktatury, ,,1C'konleot.nle

I,:plly ut ..-on.one ~ldn:ej
oddth,ly polskie Do wieaora
cent.rum Pol:nanje aoe<tało 0..
wobodzone.
BctpoŚI"«tnlil!
Pn,)""C"1.Yllfl w~ walk ~ł
~il: prl.,)'ja:r.d do Poznania
nacelo Padere...... leao _ wlelkiCIO pol!lkleeo plani..<.ly l pa_
trioty, kt6ry Vi czasie I wojny
ŚWiatowej wiele uc:r.ynll na aroole
mlędl.ynarodoweJ
dla
~praw)' pobkiej. WI«d7.e nJekilóre
dotychc1.as
mleckie,
spr......owal,. włacbę w PoUlanIlU I w całym by>ł:rm ubone

1,_

prl"u ;k,m. obawiając $olę ma~
re~tacj.i łudnokt poI ... kleJ UI-

broniły Pu~ew";klemu. t.atn.,y_
mywać. się 'II mielcie, Ten UI-

nfe poduchal. PobYł
Paderł!W'llk!e.co.
w PO"Q)anl&l
wlelk" mD.IlHeł<tack
ludo.i poI&k~j onz kont.rp
demonslrac:k' ludnokl nlemiec_
Ir.I~J. Cdy Niemcy uc-u:1I uk.e-raf polille n.,1. kł.6ryml \&dekal.ÓW

Wywolal

k«owano

OONło

"",,Mo.

rtn.clanlny. Tak
walItI pow~tanla

7oóC1:(ły

do
_i(

wlelkopol-

~k:ł'łO-

W ci"i8'U kiJku dni ",",,,"ohodUlI poow..tancy cały PuJOtlah.
Przejm.....·an!e wła<hy I. rQk
niemledf.ch na~alo takie na prowinCJi. Do 3 Iitycr.nla 1919 roku Połacy opano""0111
wlec.

m.iłl.:

Gnieulo. W(gre)Oborrnld.
Su.rnot.ulY,

Nowy Tomy!!.. Grod1J-1t. KOI!-

elan,

Pll'.....,..,...

kOlltł'oIer/...,y"wy·

Kiedy 19 klt.e,o Jlfzedłu'*o
no w Trewlfli! ukkld rmejmnwy lo Niemcami po~tano\.... lenia_
mi t~o '*kloo objęto takle
eWalQllla .....jer.le w W!eN!;opol e. OddLłaly poow'ltańcz.e
Ulllano "18 w()~ka koollCjL
Po6t3llCl'Wienla te mial), p6in.ej wplyw na u..'talfllia Irak·
inki pokojoweco okrcila~o

m.In. ....~hodll1'e ,ran~ Pol<Jti. Tuk1at poko}oowy podpi_
-any w uerwcu HUS roku
utnawal Iblię ,nnicr...lą wyty_
CJ.OJl4 w czasie walk po_ta_
nia wielkopol. kiego. Do ulr:ty_
maili. h'Ch &lem pn.y pol'ce.

do CUIlll

dec~1

zaku..~ach
kopol~kl

odebrallla :r.I~ W:el_
I pr1Y1ąoc1('1l'a :th do

N:e'ni~ .

ROMAN OĘ8EC KI

.... 1111-""1(4111_

t,..

formy Io.podar"cu. l.amala IJbt op6r nomenklalu.ry I I)iuro·
kracll, ClLy te-ł: konaerv.··owahlby
ne<'l,)"IN~

~ycl~k'ej

koalkJI. pn,yelJoTlila lę takłe
IIeUlII. około 70·tY'ięczna ar_
l'l!a pow 111.I'IC1.8. kt4rakutecznie od~ra_tDla Nlemc6w w

W warszawskim Muzeum E1oR@rahczmm

- N~ wy4tlucwm ~eco. Ale
r..aaadlticle pytanie bnml: ja.
11.1 I)ylby lo typ dyktatury.
C1y kontynu!1'Nalaby ona fe-

&UllW~

pl.

(_.I.

kC!P.a I UooC!!:k~ d<')łYCLł~
.~o
atlum!en:a demon·
stracJI nie powiodły ll~ nle
dJ&tet;o. ~ pol:t)kom tym u·

łrdłftn,m

•

".ruawle

je

Z4.d"I •• U .... ...
• Kr ..........

CAF -

TOUĄoołe)'Ii
towanY'U wled1J~1I o I'kuUlIlch 5tanu wo)en-

te

Z_ M.lune-w.ko\

Dołwladcz.enla

dowiodły

wąlpłłwoAd.,

1I..lę

.,k_lIl

bnlklo aioly, h:c," dlIIltł'80. ile ICh

pobkle

"·Yłl.wf'

.. 1I ł'J

••• k.lę,. . . . .
M••' .... Un._

Dy4rtatura w .tarym k~
t)"(:W1ym _Yłu: JeM racr;ef nIemotbwa. My.lę. ie pł.ny Ja.

nego w Pohee.

-ue:

rau

t)'Cl.nia 1919 row.
DIld wyzwolonyml te~naml
objąl Korni ... Iat Na_
cU'lnej R1Idy LudolWj. W polowie ~tycw.ia cI6wnod()wodUlcym wo;"kan\ł po~ńcl.ynli
IOhtal Gł!np.ral J4l.C!! Dowbór •
-MuMliekl. Zr~calli4.OWal on
IUl.lle odd~taly powstańcu w
regularne je.dno._tkl woJ$łtowe8.),)0 ~ kon!eaale. tym bar_
dU'j i.e Nlcl"I"lCY, po z.dl.owte_
rllu poW"tanlA <.pa.rtak•..i>-ow_
cOw w 8ec"lIcl"ie, pm.Yiilqpi-j! do
Władu:

Jarocin.

KrotOl'l"z.yn,.

Ir..........ał~)'and'

W.r~

PQWlf.Ial'la.... ch Ulk~la sil: w

pv.łowie

bez

.ilą

ładnycb

nie ulec!.)

IjęJDl)apOdQrk I.

-81'1 "·Ięc.r,,,dlłeia 1&11 r.,

_IHalll.\\ iły rR,
w kliry_ fUnt:ln 1.0. co
In llę ,",' aUł P"", d:r.le'lI,lkl
lat. Prayehod.tl fi. pana d:r.lcn·
nUlah I pr~: Cel lJ.lę wydan1
w łwltde w rolr.u l""

akunnył .lę

cnl._

- To Mra.wne pytan.e. ftwtJw,.ydl włlrlMltów jet;t nlell)'cn.anie wiele. Być mote padną
OIItatoie
ł:/Mt)()f'l1
.tallnl~
mu.
mo.te
oowr6d
t-Ię
.yt.uac. w Cb.nach. Mam

kilku
..wj(lomych
U.lI1\.ł·
jęcydt JJoę uw-odowo Chinami,
_tyscy m6 ..... lą. k> let'TOI" ne
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