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za dolara t.ądano 1900 al.

"Napadło

mnie trzech" ...

DOK O Jl" CZE~rE ZE STR, l
dali mu kU. . dCMiOw oltlrym
nwZQdzlem w okolicę azyl, po""OÓUlą(: krwotok tętn;.::y. ~nemu JózefoW'i S lat 41 udało 5i( wTlwobodz.it :& r~
lIapa~ItÓW I do)U do na}blitsz,ych zabudowań. Po wy-

powłoedz.eolu

IłÓw:

mnie tnech_"

.;Napadło

_Kil pn.,y·

;::'~k~donoW.1
Prl3'byla

kaf'dka

I...di;an.

<

)edM

~AA:r' K:~':.~ ~~

poeMo-

TECKA, FIRL&J. MLYl!IU

wła. ałe nil pof'ntOC było)ut

aa p6mo.

wal k.omunikat,
czytamy m.iIl.:
1.1.9. r ., ok• • od.. Ił
J anilłe""le l ruch .1<,
.puwoow lamordO'WIł,
r.u,n~ę t u j J6ura S. W1
Iy kryminal ne W USW I Iii
w RId.mi a &y,"M"A _
0lle.ull,a6oów Radomia I
He.,. w au&elelpołd •

totwierdt..U

zgon. Plrł,)' z,marł)'m Jnalulono
138 1,.5. z1. :.ecareII: trwarco-W1, lańculz.dt I d owód 0&0-

_ l.l.e.lfIal e ,...ulkłcL
temat UUc.b

tJi _

mębyul,
11,16,..,, ___
Ir.a r a .. Radomia d e ' lU .
a oaat.4; pnłe , PO d ok ___ '

~ł$~~~;:~'i:m;~;w=: ::r~;::c':n~~~
letnkb d%.ie<:l.
Nabchmi.a&t pod~ ake)!:
po.kiCo.......~
t. uiyclem pe6w
lOńczy.::h.
Doprowad:z.lły one
łunkcjon.ariu82.,.,
WUSW do
lDiej&cO'WOłcI K.h\.'1I.1y, po uym
.waciły trop. W I:wl,,;dt,:u
t.
J*'_ad:ronym
łlc.dz.twem
WUSW w Radomiu. opuhIko- I
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nC1le.61 a~ pomOC! lic::aYIIIf

lWODY nwl omlldeb tak

raJ'.
W powyUt.eJ
motna kontall,łowae ,it; 'fi
1-15 pod 1)1' łełdlHl u łSł5-3ł-16. ts-Sł- J I. U_H·M
191 «(lał" dobę) ona I.
U\ jednOlllk, MO.

SLO"O

LUDU

STRONA I

przywozić

Nic, tylko

Sondaż

w sprawie nazwy
nowej partii

OOIloRcz:&NIE ZE STIL 1

podatku obrotoWe.IO pobler.od wartości pojazdu powit;k.noDej o
na.JJaone do.
Wyrob,. Ipi.rytU~ I !hot-

M,O

prad\ent )ednalt musi miel!
konto w banku I powinIen ~
re)atro.....at IIę w WUS, Idde

0ln7ma identyfik.tor Itat,...
tyczny Pnlny reconem. Wyni_

ka s tqo 'a.mo, te osoba n ..

%y<:ma nie mote wywidł \owarów u lumę: wit;k,;Uj ni t.
1\0 dolarow.
JdIJ tb04&1 •

WIIIK W P72R.I.I~

J .... _I.we.. . . . .~ PORiI: _
Sejm

obe<aeJ

kadeoeji

w..~

d emar Jt..-AWlIkt pola.fQr_
mowaJ z.ebran"c ta e pn:;;rc«owIniich
!Clubu Poeel*.ieeo
PZPR do :r.jatdu. H astt;pn{e,
jut we własn,,:a oronio. deltolacl dy'Skut.owaU nad proj(!tk:taml

$ułow~h

pn1w6a, ~
kaidy podtUny mołe Ip rowa ..
d.al6 bez cia necI,. sa !GO d~
larów. Z kolei od :ZOO dolaró",
d. 50f obowi"luJe 110,owanle
Ilawkl celnej uynaUo_neJ
w "'-Ylokokl ID proc:. wa rtoj..
ci iGwaró"', a ,dl' wartejć
pne,.,-letloD7Ch
arlyku l6w
prscll:.racu SOO deI. ItoluJe Ilę
taryfę
ce.IDIt
Importowan"
Warto okuat rachune.k ukuJ>U, bo Cd,. pnywoiflcy 10 n~
ma, mUli Iklndnt ojwt.d<:ze ..
ni. (pod
odpowledzl.lnokLl!
hm,,) o ",.rtołcl towaru. Jest
przy tym walne ustnden!e.
IdU
lIoU _otonych
prudmlolów
,uk.zuje
....
pnevaa.ennle. h.ndlo'l\·e. wiw ..
«al li ade.Jsea naUcu .Ię ._
Plalę wedlu,. tu,.f,. ImportoweJ. nie . t.. uJ4e :ladn,.ch ule!
A .te epl.ta (.mporlow. dla
towarów PO"'IUCbllle d otych_
c:r.a.a Iprew.dunycb:
Art,....ly .bJt:le. pOdaUr.lem
ebNłeW)'llt "'mo<:hody oIObowe (<<I do
towarowych
nic Itę n~ un!enllo) _ st.w_
ki w,,"OIII
20 proc:. od Ich
w.rtokl celnej plus 20 proc.

cliowe: lOG proc. podatku. obroto"CIO plus 70 proe. ltaw_
ki <:elne.j u w6d1r:1 Czylte, •
splutul. Wino I
wyrob1 wlnl.rskle oraz pIwo
100 proc.. podatku obroto_co
plus 25 proc. stawki. Wnoby
tyton iowe. 100 proc:. podatku
obroloweło
piu.
$O proc.
staW'ki.
Pozostałe laryty celne. bez
podatku:
motocykle %0
proc. sławki <:eIneJ. nadwozia
samochodów - ZoO proc., siInlld - 5 proc. opony l dętki
30 proc~ przy<:tep,. campingowe - %0 proc:.. a pozoalłlle
15 proc: Artykuł,. spotyw<:ze:
czekolada
35 proc.
IlłIwkl
celnej,
cukier burl<:un1 10
prOC., marcaryni 2S proc.. oIe.j ~jOwy 5 proc: .. I llane.et.nlkow,. 10 proc:.. herbata I k ...
wa 15 proc.. kakao 30 proc: ..
mlcdał,. 5 proc..
daktyle 5
proc., .nanasy 10 proc~ man_
darynki I
pomara6cze
10
proc., orzeszki laskowe w łu_
pinkach 10 proc., • bel nich
15 proc. Spr'Z('t rb· 40 proc..
k.ucty vide<! narrane 20 proc.,
nysie 4G proc. Prostki do
prant.
2.5 proc... perfumy I
wod,.
toaletowe
Ił proe.,
nampon,. 20 proc. lakiery do
wł0A6w 40 pro<: .. deaodoran ty
10 proc., mydło 15 proc:.• puty do lt;b6W 5 proc. Od%lri
iłoe sk6T,. 40 proc..
dł.!nsowe
100 proc. u

do.kwnen-

u,rup!)wa.ru.. proMICje,_
li.ty<:zneJf). \V trakd. obrad.,
ktÓrymi klerowal [ sekretan KW a.J4a. Pru poh.WfJjt)

lormow.lIo rÓwnlri o p ...ey
WoJł'wOd&kiclO

n.-

z-połu

le'lWw,
.pelu~c :r.araum
do n,lonk6w PZPR I or.anluelt part,.Ja,.c:b e akty.nc uC'USlTlic:two w spotka111ICh s delelstam1, podc:u.
ktorych kon.ulto..De ~
projekty dokumeQtów l}udow1Ch.
(ki...)

po .....6dz.tw. 1 zobow~!oe
_ Westy" do zamienc:&eD1a na
lamach Maca%,)"DU .,5ło- lAr
cłu" specjall'leco otwiadcunl.a,
w Irtlrym m .in. przeprosiłaby
klle.ntów M nlepocoannknle
wywołane
oekwulniem
pC..
,.Najko~ Ie,j ... "We.kie,,",
jdtle ukauJo s.lt; ł pa:tdz.'-nLka ub.r. Da lamacb nac.eJ
,ud.y za )ej
W loserade t,.
"WetU."

'PI'"-"

r.ołJoy.rlą-zała ~~

Przed

'Npfow.dzlło

del.Ofla.n4a<:)c:
pr.<:y mojeco władu. Taka
SZU "Wul." (...J
prwncu ,ran l<:e. do~wolo
neJ rC!klamy l )HI; be2lprawna. ZMem (_) .. We.Ma" pow!.nna pon ldt cdpow INł1.!ał
~ u R8INSUJIłle dóbr
otobl.reh moJeco I.llklllóu •. t ..
l"ffIeuM. P. uwata. te. w nlet.ym konlrurentowl nie uchybił
a ponadto cb.lalal 'III $p01ecr.nym !nI.ere.1e. "W uwnl<..tl :r.a
dz1ałalnott

sądem

"Westa" kontra PlU
d a-ritl lJ.'J~j do wypowicduu:" w ~ do
:Jl.XJ 088 r. 4ót)'Cbc1uo'W1da
urr0w
uOnp~b i
uw_rela _ ) ' d a ~ od 1
'\y<:lIIli.

lOt"*-a~

nlent. to. mok
C%.:łsowy

"'b~ datydt.ubea:pica,..:W
Jub
.. W_

lnny:r.altłiMI~

:.;~!~~~
d'Z.ll.de...~ ,.(-J.

na- '

poI)'W m. lY te\eIGh6w do pzu
I. UtJrt-.iern, n.y .....~ r

INlIei,r w)"pOW LadaI!
eueowe~.

_

dótt7'Cła
&

koW

ANNA KRAWIECKA

Fachowcy
w cenie

teIn)

tów

cytryny

<:luehy 20 pro<: .. koul.łle ba_
..... tnllne. mę~~ 30 proc.. a
bll.łr.kl .dam:,Le l bawe.łny 211
proc.. rajstopy I pońoo<:h.r
10
proc.. obu_le lO proc..
ehłodzt.rkl I umr.tarkl 21
proc.. meble 20 pro<:.
BeJ: <:II
moin, pnywldt.
wszł'lkle OWO<:C cytrusowe I
kra)6.... tTOplkllny<:h, eytryn y
skąd li t; da, tkaniny baweł_
niane.. przt;dl.l: I tkaniny lo
włókna ntuczntlo,
tkanin,.
powlek.ne JUml!. 'led%le. jelita. s.dl:onkl I nn ioni, w._
nywa
~trllczkowe.
! u ~zone.
ryt, kattA: I .."ile!, r.boł.a.,
ro~ nattow<t I leki ZlwleraJI\<:e lruul!nt;.
Pr1.ellylkl pocztowe _ wy_
WO%1e I prl)'wozle ... %wolnlone od el. do wartości 1"
dolar6w. Pout,.
zostaly "'"
powatnlone do p""'mow ....
nla I<:h I nldawanla. WI~
<:ej S%C%ec6lów moina. po~
nat w Url(dl:le. Celn1m w Jodzln.<:h od I do II. a od I lut&10. ,dy wre~ze:le bt;d:t!e tam
dod.tkowy
pracownik
od
codz. I do 13. Otwonlt. n:e. war_
to. bo jeden jedyn,. te.lefon
JeJt bez przerwy ukt,. • 11_
nttd Jak dotąd bez.~lru te<:z:nle
lŁa ra
sit; O dru,!. Jutre w
"and redakcji ped nr &d...
412-5 1, w ..edtlnadt ad I. cle
Ił reJetltn.k.y
_flanla ..
n)'Lt.ha lta6w w
,,",,,wie eeL
Od.,.wle.m, aa IIle w "ajbUł
Isycb numeraeh PKC't,..

to.
kon.)wt.aJIlC z ałmo"(cry
..,ok61: korlik1)reueJ!, wy tonony u.tal prO<:H oblinon, 111
rozekae l dam'J9'W' rdclllf'Dt
(.J. KaIn;r. nadJ.ic~ :Le Wy..
soItJ.
rulLnyplc
'PÓl(
sc:wa"WMdUwie. n~ uJtca)qc
JJSycbos.ie wdd z. m~ -

S.,

mL_ ".

050bikLe, len repre~a ..
na pn.ez.
nueeo ins.tyłuc)a.
Plano,
którc wdęła mu. :r.a
Ue • W_a." uedaCow.l, po_
n.iewlli l "Gazet1 BarW:owe.j··
dowiedz.I.1 lit;, li bll.aoe: "We.t,." jeet 14Jenvly. a bez,po"'ed ..
nim ln'JtPUlsem był ly~I I, J,a ..
kl ołn.yrn.l x.e Sluac:how!.ckkh
Za.JadÓw Przemyl'"
.DrT.ewIIlego, do których ljerU
.. We.y" ZIW1'ócll się % otenl!
pn.e~la prU"%. rwOM firm(
wnystk:'::h ube:c.ple.cr.cn pzu
na wa:runkaeh skl3dkt mn!e.JueJ o :5 proc. - Poni~wat. t.
propoq<:Ja obe)now"ala l"Ó'1fnid u.bez.pi(:.c.~. u:Jlawowe.,
na kt6re "WHła" nit! pMła
deła uprawnień, uwatalem, te
mote to nara.z.lt. nau.ych khent6w

na

d~kcotne

płacen,e

.ładkl uala'lllowe.J, W r~
wie
łeletonicanei dyr~
"W.r'", "n.y~-.ł,
te lecc.

pi'.COVoYlik

.po~,,:t

Satd
jemny

poc\;mowił poKIW

P'".m

poKalktowat

wn ..
~ ..

pOU'W" samoHlkl.y i _,1,odr~-bneco roapatr'lbn,ia. 1X0000u~ j~oueJnle

cz,rt do.

!:.~:eu::~y~;~:ł:1.j!' ~ ~om. ~:~B~~~
li

p)"ł ..... 1ęIkJ.

po~a

rot.

niepr:.wld-

stwierd~

IDe! uau)e. KU

poz.ewwujemn, w..uódnie GIl

(GID
G.

Romańllll

łowo-

Prognozo pagody .

11;.0

.. N. roqlI'-'''I:o J• • odbyła
.t( wczoraj prr.ed SW, przed".
na

Od POC:Zit\ok~ pudnia oboWI\Dl)ą nowe. Ct!Oy na u.~IUGI
w
stacjach
.. Po.1mozby.tu,...
&ednlo podcOoiaJo o 50 proc..
nIe np. w)'m~na zamka.
'III'
dnIy,·;ach ~zy w)"fŃlUla S2.yby
- IłtlUllaly o ok. 700 u na tt:W.
robo<:toeodz.iuie. Ale cM z. te.go, cd,. u,t.Wlel1!e. zapolonu
kosz.tu ,e teraz 3000 u, wymi,,..
n,olcju wllilh.,ma-lu<:b.a"
- 1500 u, a w skrzyni - 2000
złotych. KJ.:.entbw na totaeji ).1k~ mn!ej nit a.wyłLle. Wlela
osób pos.ł.awiło aamoehody na
k.o~l<:h, bo 6IlIko l bm~
drOCI , a Inni drobne. nllpnwy roblą we wla,,"ym z.ak:r&.
Ile.
SrI\1jq sit; po ha11 umorus....
B1 pracownl<:,.. n6e tpIen.ą ~
bo roboty nle. w lele . Bu pr~
<:y nie. Sil ty.o ej najlepsi. W
sla<:jl ~l Br 1 w K~
<:ach pn.y uj. KcakOW1lldaJ dotą sympatiI! clNz.,y lit; diocrlOIita Edward I waii,kl To dobry faclloowloec. Do nleeo pn.ychodU! n.)ct.(kle.j kllencl _
prośbą, aby <:Iłot prz.cz chwl_
lt; pocłu<:hal sJlnlka. teby
'<prav..dzll d.llCUło ub.ier~
Ilę opony :r. )e<klel "'OI1y. I
dobru: się dzle~ te racboowc::r
... wrelz.cle doceniani.
Nil r.dJ!:o<:(u: dIi'cnolla M_
wardl ..... ::JłJskluet ...... f.~
n~ w .. fI.eoc1e rltmo-.

lIt:ron',.
.
~
. Jakl bQd~ I m l \eco-por&cedensow~

wpoc.r

(dl*.)
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nie
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'W.tne biuro

lMłuC

pry-

_~c~
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ko&.p" maMi!! jeaae w pami..d w.p6łne ~ wo)a" i ~do 1ndW.if'M,

DJdI m".m _ UcyJn,m u -

1uIOl6w .......ta.
dorobiehłu

H~.

..

JI'U'-

!ol)

-

.. ,,Jak .... n". ki nuwa med ~blo"'w.

"raco..,at ,.If

po
,... LMlIeCO

=~~

domaiII., w..cl ,.dę. Nie GIl . , , ,
iriI y pt'2rC!Id
wym
,.BetolmllorrIem
" _ _T_az~
_ iii.
łub

W IkNd.

c~k .

ToeM ale • •

otoe_

*""-

bapu._yeb. W tft'I -.:I ..,..,...
.6b bandJOWatwl ma.1«n inLił
t . .o ....1fD po - 1,5 tJa.
•
(lJ""I,Ylecha lo ... lo PkM::lta),
rn&II)em
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Nagrody z zysku
- obligacjami

potrzebującym

ub1e,a.Me lIę • powodSll!al_
• mandat deSe.ala na Xl 7Jaad
PUR.. ~" &. ale d.:iwne, łe
b" pMlfldlllę~rea. ktÓ17 w ~
biec_ej aplall Io&Jmuje lIę
ł,. .... r.błenlem p1m.ięd.,.. Ift~a.ł w '-"I laier"" Jak
...Ubb'

Na........ spr-'OOW. . ..
J es\em r.ea.1W ijc _
wsp6ł
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Handel
;ak w szatni bez lady
...... mn•., ,......

Wit
UI~ M.", dtCł. tC'te clo 1000' " - pOkllrllJe Ipni!d'IIH:,rr.J J/ fII"'. K""f!CIĄ': _ ł

IICICh ••• r« c"'l/.

••

_ _

b" ł1

S... iadez.y •

ł,Jm

....kaII!71M

tn1".

łorm ubl

___

I:rnu',

~

... 8wiłJII "1Fl"aoW~ w kj
""cne .baJa
JedDak d.behelMOW7 """-reoł1'" wed h"
kUn,. pani. ~ _)'Ia
alejah ...łf"ldeD& h-Dr,. dla
f'Obo4.nlk'. lub __ nt.d - l.cI"
lN'M)' I W. inteną ..,..e44:
....J)'..... l .....elerewal..
- W '..tie lłot)'Chcu __ycC
-aów muMn7 (IIbalit, łIJe...
poJ:by~ Dr: crwetID robobl ieu10 J.aftUllaoAow."l.. Nie __
drłA; powodó w, dla b6rr)'dł ... ,..
lOk.o W'lkwalllikowan,. ~
. . w mojeJ WrmJe nie miti1»y J.Webia f ~J ode mfllIIłt,
Dib, wldco<:leia. Hłll ... t.M.

"lWI

Stereotypy, które trzeba obalić
bard:r.ołek

.......... . . . . . .
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sprzedał. Pret.yd:ur.1 Rady Na.

oświa ty

Mieszkania dla pedagogów
Kieleckie Kuratorium OŚ..... laty I Wychowania od la t
.....clel. w tycie zas.dę, te pr%)<
k.tdej ukole budowanej na
....sl
pnewlduJe alę r6wnle!
mleszk;n\:! dla nauczycielI. Są
one z;łokallzowane w obIeklach wolno ItOJllcych lub w budynkach szkolnych. Mieszka_
nie jest bardzo watnYm arcumentem w
pozyskiwaniu
wykwaJlt!kowanych kadr do
pracy na wsI.
W latach
IN5-89, w rla_
mach t zw. Inwestycji czynoW1ch or.z planu terenowego,
wykonano 66 mle!'u.ń. Nie
Jat to IIclba, kt6ra moie
pnypraW1~ o zawrót Klow1.Na
tyle jednak sta~ chudy portfel ośwl.ty. w lplerany z u_
kladowego tundunu mleszka_
niowclo,

J e dn"m
zdaniem
W 11:0). kiflecklm Jedlinie dtcl!

Kielc, I 5'-or':lI.ko
mllUfl! - po.lQ:doJq oUlomD;fIlCZ"C, le·
l&-/oniun, poiqczenll1 międzllna.

rodowe.
WoJ"'.H~d.ltuo

ló:kllmł

w

dll'JlOnu)e 5.1184
O"OfnllCh

Obee:nie w róill1ch .Cacliach
bu d owy ~ IZ mlenkania. Bę

to zarówno domy nauczy_
jak I mie!l.t.kan!a
w
budowanych w uynach lpolecmych. Domy nauczyciela budowane 5.1 w: La.
lowle, Mirea. SIabonowie,
Ddaloll.yc;w,h, KozIowie, M ••
loco.uzu, RaetawicaCh, Mor owlaukadl, Mllowu1cach I
C:r:yictwlcach,
~
dą

ciela,

nkołach

nnjlepszą

Nie

..

IMk4 nlll 10 III', mfen·
57,2).

kdców, knlJ -

W 6JllzkolilZCh
pot/leTo. lI4Iukę
.ldw, Pr4tmlt 27
n'ch ucz .. "ę rua
111 zmian! •.

.

pgd'JtllwoL"ch

ISJ,7 f .... "CZ·
proc, 'l)Ol,6d

11

ł e:ęJcfowo

Na 'i/.lqc mlenkllZ4CÓID
re·
"lon" pTZllpada lU m kw. ~
wierzchni
.klltpo~J, o 4: m
kIL', ",,,lej nU p,=ccf(lr,l.
w

::a IO:fo~ nap:i~oO~~:kl:~;

..
ltan,!ła w
miejscu. a Mło_
dzletowa Sp6łdllelnia •.szansa"
%Olula
pozabaw:ona
SUlnsy: otn.ymala dccyzJe: odmown~ na
10kaliVlc Ję dQrnk6w.

M =d~~~ sm~~~~~h r:;~

wcląt wierzą, te w J(.
dniejowłe coś Ilę unicn:, te
I tu kied" b;d&le w:c:ceJ uzdrawi.C%1 nli pnen1.:adU1t't)'

Rada
Narodowa Mlal'ta I
Gminy w Jędru.t-wle na 0statniej sesji podJc:la uchwalę
pne~lu w IWOje władanie
Pned,le:blontwa Detaliczno-UsługowelG w
Jęduejowle,
powolane,o w wyniku podZIału
WPHW w Kielcach, Będzie to
przedsięblontwo s:.mocb.lelne,
Jak było pr1Cd
tllk uelztą
kIlkunartu laty,
o

Radni nie wyraalli n atomiast z,od, na p rt.t'jęeJe wr amach
d e« nlrallzaeJł Mu.
leum Im,
Pnyp k.w.kleh,
Prawd~
m6wląc nie bardzo
w iadomo dlaczelo,

I~tuacj(

mleszkanlową kieleckich nau.
c:t)"clell próbuje 51(: poprawił
r6wnle! popr:l.eZ ud.:tlclanlt
patynek na Indywidualne bu_
downictwo oraz; na remonty I
modemlucję m!e!'lzkań, a tak.
ie. na uzupełnienie wlr.ład6w.
Na te cele pruz.naczollo w ub leelym roku okolo 400 mln
zlotych,
eca,)

(51.4

lordyjskl. Ludzie chcą budowa~ rodzą się. Inicjatywy
natomiast władze nie potra_
lią upora~ llę z pnYJOtowanlem dt.I.lek
budowlanych.
M.in. % Inlcj:.tywy
młodych

rU5Z)'lo budownictwo patronackie; z,a wi4uła .1-: Mloduelowa Sp6lddelnia Budowy
Dom6w
,Jednorodzinnych
,.Sunsa". Okualo I!( je<!nak, ie po odpr.cowanlu 1y_

Komu potrzebne?
- Muzeum rin;ansowane bylo dotychczal z Wojew6cWtie_
10 Funduuu Kultury - m6wl JaDun ~fo4h.de",all:I. dy_
rektor
Wydzlolllu Kultury I
Sz;tukl
UW w Kielcach, Przekazui.lłc je wc
władanie
władz miasta l ,miny dawa_
liśmy Im r6wn!d tródJo linan_
sowanl.. , etaty I limity, bo
jel't to Z(odne z duchrm cułÓW oru politrk:j r.z.qdu.

etlt

J

t.o jc:dna z

boca\-

:iZyc:h .... yc:h «.-pozycji w kraju poWNlęeonych A.daKowl Dycaslr'l5ll: !emu, Piewa. Poni(lz.i. malali
poir6d pl6cwwian w)ern)'ch
miło6ników, tt6n.y po wielu
~bi~.ch I
pG"'%Uk:·...·n.iach

Ood,lJmy. te WRN w KIelcach podj~la uchwale: o przt'.
kazanIu RNMIG w~pomnlnnt'.
go
obiektu kultury. Mamy
w!~
teraz do czynlen:a z
ciekawl ~)'tuacJiJ pra'A'flrj.

kraju.

(ell,,'

łZpllllledl

Busko

PKO czy szkola muzyczna?
je je6t ladnq lajemnlc:}.
te redukuje się etatowy aparat party"'y l.
w najbli.t.uej pt'ZJł'I.ZIokl ma
on w1n_[~ ok. Ul proc, obecne,o slanu. Tym .... mym t.waJniają .się pom:e:>U:t.en.a W budynkach kom!tel6w PZPR. W
8w.ku radni Zllu'ero....'aIl. aby w cZ(:łel .;ed~by Komite_
tu Mitiako-Gm~ea:o PZPR
urtąd~ć tz.kol~ muzyczną. W
Il.stopad:ee ub. rY-ku podjęli
Wl~ III0a0wnq uchwal~, Idąc
~ ,losem IWO ich
..... ) bot'ców,
ZrC'H.lą pomYlł U: u.kolq mu_
t.,Yczną n;c
jMt iw,dy. taki
bow:em wniOlt'k byl ",Iastany k'lkólkrctnie w cuaie rozmaitych
katl1!lalJ:!
wyborczych. Zna!.azl S'( takt.e w ~

N

,lev.-óchklm PToeram1e

roe'AlO-

fu kultu.ry.
Takle rocw:ąz..a.nfe
wiada tet t)'Qe, -

CICIliIku
tłok,

podpo-

W

naa~

mut.yCDlym
~1
wiele dz.ieci rue mate
....."Olch t.a1ent6.w, ze

roDWl)ać

"W!%&l('du na cia.6notę l 0Ctan!-

cz.one motJ[wokl tej placówki _ m6wl naczelnik UMG,
Stefan Komend.. Ot:leena
sied'zi.l:la OCni&ka mu:.yetnrlo
pny ul. KoścluSt.kl to Jedna
prowiulB"ka. Mieści s!,= ona w
budynku, kt6ry był pneDlaC'l.OO)' do
rozbl6rki W 1984
roku pn,eprowadzono w niej
zell\on1 bi~y l tak... poiZOatalo,
Nadarza się ~ oku)&:, by
Da bazie
~l$ka
W'cn.yć

u'.

lCkoł(
muz)'CZn~
I stopnia,
Dla jej pot.z'7d) ~f)~y od
U do 20 pomlesu::z.eR, W sali
tonftnncyjneJ od c:zaau do
czalU
moina by J)06Iuc:ha~
uCUllowsklch
popisów mu_
zycznych, wspólna mote byt
nalD!a. ZbI;:dne wl(C są POwałnlej sze
przeróbkI. Stąd
zwolennlk6w 8.a.cha, Mozarta
cz.y Chopina uskoczyla InformacJa w telewizyjnych "Wiadomościach krakowskich", :te
do budynku partii w Busku
przeprowadUl sie: PKO.
Znowu to . smo: me wie lewica co tttnl prawiea. Ct;,tby Dlllt wndnlcJ nIe lulflIral oplnll lokoln~o samon,,-

du!

Od>1

elDIpot.ycJI lf.ęCa
UI74 rok u, kl.cdy to mu...

Zacz.ąUd

ją

s.eum kvpUo od proles.o1'()oIWeJ
Jall..illy
Miec:.yfl.sklej-z..e.wakO'llo.'lSlcieJ ltJlka teon1ch, au\ent)"cmych pamlą.t.ek po plNnU.. I>Pęk1 pani
Aleksandrze Dobrowolskiej - kustol'ZO'IVi MUU!lUm N_odoweco
w Kielcach _ powstał IlCenariUSl W)1Sławy I odtąd datu}::j
si( pr8lCe pny lrornadunlu
l
zestawlll'ltu
eko!pozycjl.
'I'l'Wały one ponad 10 I..t, by
WTeez.cie po remoncie popaulińskieco łd.utocu. w którym mle.kl rit I'1"IlUot.eYmw less roku wy!llawa ~rz.y
mała. 0ibec::1l, układ pJaatyccr.ny.

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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Folwark ludzki
~ O klDieciach
...tt
CI!ł

olo

kw

uw~ny,

były

w

Polsce tok:.
I kmll8(:.l6w

czasy,

t.

0,"-

»4 ni. !miol. Gdy jeu_

nie

ulochą

brlo

CHtł

,aiełlCJCJI\,
lUli lecie to bylo
słOruJl0o
dygoltanko prry
~. królewskim
I dwolodl
Pi<I~h. ouywlide., b,oIo to

wiejsko,
!UłI'llQO,
..,monska . W tIłO'IIfIe skJroool.
st;.j klRiet to był
~o.-oiII'f S10sp0dOrL 00 ddł lud

*,rszytl!O

sto""

~~ki J~~e;~,

ciII'.

'; ~ui:i!

To :tn~tll~e!~!:

, moMem. stało .Ię p~
~sk>em. obełtywojdq_ Powiedzieć d~ no kOSJoł ty
IMlECIU, ło jest porbowtć Slo
W$.I.lkic h ptow I godnoic:l...
,.bis.J. Jot da "go douJo'
,. lflioł w tylll I"te,..sr To
jett przykre. ale wnysdro wskolIIje f\O k), te bnłede lolot.... się sami.
joto t.o\o była dotqd, ckop06Ii llmieol. tyI na WIlII. Od
~

f'Óinll'l

sI~

t.

tyM.

byli ludimi woInynti. Był łoili
.dol, ut IIłOU ",b ~
.,... h kmiotka P'O'I mógI
""roć. a l. 1ogodnMi. joł. .yMI, ..at_10M I c~ M6gI
!ObIć, ~ chciał. WSZ'Kf.....
ftieli. i ......;.de 'CI potnebni,
ł IKI'" ni.ab4dnL Krłf ~
....W wojsko ...lbowon.
,,-ił wyłqu"io; I u.t.d" d&o"to. ecd:olwłet ..... koył.-.
.,.,.. Gdy nostqpllo _IVllwienie 1'10 rycerzy •• dach", I
lIbogieh
c/tłop6Ir,
bnleole
KłIł&pI.łł.

Uwalniani
~

.ię

od poddol\strwa,
rotwOntwlU. Kto

.iaII dobry .Ioft, albo

Illne

r.do roboty, wy6tt
no
,,,,,odcHlo gołec I "'emb poIl~

ni'"

IMtoI ub09iftl kmlołk'-. $y.
IIIMI. kmieccy cz,-.
.. Mio. I toM ptlyua:oII .:ę
.. rzemlodo., korlet"J }ednalr

wiełtief na og6I

nie

robłK,

ehfbo .. .. lrtóryIftł polołeni lll .
,et,. jut mtotłI bWece oby.
QOje, lu.iOOł ~ I "'eollne-

linie. Hle było Mowy o prr,.
CMOtIsI..
Nie}old
lIopllOl IObawftq
'r~~ ~ c.hło,. b6I'" - e ~- - . ltOtHw IOIl'lOl'l'ple"

......".....".

aar,te

'IIIodlO.

a-e.

go noll_oł, kaid, ,obił sw~
;.. chKiai ,,",klony więc.J.
IN tolrlch, 110 PJZYklod, Kieleoch, II'Ilenemlll. pnel wleli
uprowlol i defftię potO iródmlekiem. j,od~Q(: l'Ilerogod~! ptOdwo w
komMoch.
Srnr6d b'j'ł potdny. ole I $CII'I'IOW'(łtorczolnołt duło. Oopl.1'0
gdy km iecie oponowolI
miasto, ~stko łlię pomlena to. o hodowla , uprawo !Iem!
ustot" kmled. młejscy 10Crę -

:'ofs~I~-~C: b,!::ed
I lai zaltolo!

~~~;.~;.

kml.ć

na

••

.::::l:. jO~a::

n.kodle, te IMlEI:: WYJDZIE
ZE WSI, Al.! WlI!$ l
KMI!CłA
NIGDY NIE WYJDZIE
Nie !NI nK: itOfuego. gdy
IOanłe

rzqtbić

bNet., o j~CM gonaJ, idy
kmiet I'1qdd ~kimi. Mowo,
ocąwfłcle. o
m i.cilll nreGmełGnytll, potem.,,,,,
ZorOll,;·
.. lałY"'. 80 ltm ieć ",qd,., ItJ.
ropom ino o tynI.. skqd wyu.dł
I - konysłojqc I "fIrtlWniell no
-,.", vnędzi. - pułd kmlol:k<NII OIJtoOu. Mpt:; pod _
ckHn.
Z -.00 widoe. kto,. wsie
m. ",ojq no mlejJk'"* I ..... 0jewódd.. id'! un:tdoch
Iwych
kmieci I pn._ to lIluwq ""e
boby I dll6el woać do tok;e ło w ':ob!nłe c;qgnilto. o uwoSlfO na hem, l tyłu. A I Ulk
km l.cle Iq gOrq. bo wyływiq
li"
I j.SlCle km ieci •
Ift!ekie. Z tego powodu COłOł
.,cel ..i.uczo" nueo nęcb "" polOdy ł pł"ocuje na !OM.
No""" pOWlolo)e - J '. mi". ag/ukl stGII kmle",,_
~ Z tych fIOWY'Ch kmled
jq li_ Jul wszyscy! tllliecl.
wiejK,.. Iftiajocy. " lql44o I rłr
Onłtorte. lIttl.t nowego lyplo
"Ił iwtody, "racowIty I nie
ttnlt>. dcIed I tych ftOWYch
rod'd" kmleqoch uc.q ~ •
II'tiastodl I sq NI sto~}och •
bftied RoNDO ł'fpu. lmłoł.k
ktRi-*,- pog«nio. •

to""

""'lo·

~",.,..włe

II'IIf'ItkW
.~

WUJKf

410

WUf'ICł

6MIenIut- ()dy

na u~

lOdoła

poŃ

<»-

dl;'~ .donIa I ."..
..c.erI', .. lIib: "-go

m_

.........
·',..-tcl_
kM4ede """"dt J MgO

... _ 1 " ' ' ' ' - ;

Z wielkiej polityki
WTdl.od:d..,. • nka ~wa.lł:.e. Id .."

-

Sto~o
buł1d
po

WItO"'"
pani

200

Ił

cen.

kupuje
I IIClqc

olqdte ... ~je

1:

czte,.,
pl. ·

lednot-

NIo

storczyło. Drugo
star... pom
długo .-potruje. ,,~ .. tronspor·

...

. *

.

loli", lo "OufOl}'til'lOlll

IpoIKln~",

I nleloldny,.· wal.
.. PoIK. loc",

to polityczno

tIt
Ja

Jo*by po omocł u. Jokby po;o/lby pOLO humanir.

nou* ą.

""''''. C ręslo n'. wlodomo • co
IlXZą _. 1iPO'Y. o jałJe chofhł
iotJC.pcle ulll%we. 10000hnl
prz.'rLy$!ych rOlod.-ta,.., łfl
to 09d'"e hollo: o .",o",god-

~ o demolt. rcrc1. er plwolfl~
"',.. o wlełOleAiOf_kJ. Ue,",·
rtiq "nogolł polltycrll"lch łPfO
wloJą 'III,ol.n' e, ;le rtI. potne.
ber /tO'" ON w/adry, rwtI JaJllold slon_ls" tutI I/Nod wspd/_
P"KY I ,.,..-oUIOCP, ,.. .'6ryclł

mo był oporto "OUO pnM~o.

f::.Ch::~~~

;!.ti,:t ':

o'gumenty, oJe lot .....'ogi• •,,'PQ$obIące Ji~ do łll,c.,.,.1 '01_

p'owr I

_1_
PI"'.

prloawnlłJem.

. *

NI. ulrololo Ij~ .. ' odał1tl",
(tofi.
led"e
b /qUo. noplJon.
"uod_
rtawic10f 'MeT inł./lIIłf~
tHłi

e ddtlo/u"

,.oIKa,

e

1(Jlad~ wylqctnl.
tlUł '
łrIII mlekiem, nie InOgqc xdłlcy

dowoć . . no kupno. Spft...
dQWC.(yf'li rodiJ: niech poili bpl

I IOlci.ńClJ'

dwa

roą-..

wodq lIG
$tar'q-

b~lIe AG

poe;

IIoOb-,ł

I

lfrOłoch

_

l'llecsane, I roVI ,!dap;'
wolo dno. PodobN tot Jett
łeplei " It wtedy vet, ludłie 10 aynoJq .tę "Ioe Je lł~fII błyt.

wloKi u«OtlO _
I wiele novk

",lełI:o,
chude wyłrIęll
płacił • .500 Ił.

","t lłu5tego, be

...........

cyc,," toki. "slol roplonowony.
dwo, lny ",ie.iqce będ&io

l.pleJ.

"0_ c:r,Cly

}plUCI.

oby

lWI

pewno'

W ,.,...

1Ói.I'Irck

okautłe

tI. .

~

" ie5łllslll yd!.

To, te WłIyłdwt •
konew tol.ty od produtql I tyło
MIłV>o dliełlĆ,II • • Ię wyłwoł"..,a.
- chyba ostoto IIę -tyfTkoc;o.
iydo.

TYI\1CIOJeIft

,_6wkf ....

.to-poIskie ".ują ne .Ip06tł
OIlIbicJl produkcrjftJ'Ch. Prredet

~.:!:"'~ ~':~
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ułoru!e
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o wu~."
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__

•

Wc"

Z radio I telewllłl pł)onq .....
wo uspokojenio. R.fol'll"lCJ pn.biego plo~ SIał kupują-

Za

butełkę

,.;-rtI~IDI.

"ronłe

hi qieł

apG'O

pneszlo 14 milionów pododał
w roku.-A jo . . """~ 00 •
lt/'CWII/om l. Moich pięt będv.
dO'WQć mleko chybo tyłto ...
chwolę
oJcryzny.
KoIItuloc)o
wlko.NJe. le JeMem pod lt,... kq.

pol~ko.pol~kie

(HI"

". drugie(

'::::

9f)'Wojq I ~oSltomf. Mam " ' _
tys11ltCY kut I lop1cx:ę od ...tdt

p61 OI"OhOtlłO, UIofy bułkf, lO
dog lera, oaywuclo. tłu.t+ego.
bo dtucły jut .so.-o Z'IIlkllql,

tnolc,.nIe
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fe"""
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1=" . . _ ptOdtt".

cło . ._
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sklep"
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~
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~;O~=~ się r.la. JM, " Itunpłe ""-"....-aJę A..,.·
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~
W~ l ~

wo..,

obu obolów.
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Qreaioo lat.elóow onr-;""
_yłlt.ko
.olka _ ....

..............
De,
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PrluloW.jeDam",~

nuklearne
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It' one ,ednAk P'z~lrwG
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przvmfel'2ojqc
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Bigos
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"Cd" WO)('lecll DZledU-1
sZl/Ckl (pruu Koła Polskkgo Ul Wit'dnlu I ~u
ftlstł!r dla Iprow CalICJI)
przełDOdzll
roz obra.dom
parlamentu oUSł:rlockieQO. J
wpadło na
UI,odę duta
glOUlO kOplUIV.
Od To.tU
1Dl/wala DzttduSlvcki:
- K,6'1I1 z pall6w zgubił "lOUIł. Moil )4 .obit'
lula; po(bqc:' .....
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lVł'l4"fe,

s amorząd?

Ostatnio chętnie ~ęlamy do rożnych ugraniC"lllych
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.,btn\c9"ol.'IKHI.
Rad, nie lIą podpof"Ułdkow ll'ne hlf'rarchk'zole. lec1. IX>-

!~~:l~:~~O;~~I~II:h prawem
Sl.ru.kt.u.ra ",'I:rdz. lokalnych
jelt w tych krajach podC"lobna,
c:hot u(Jtn!t'owaoa Z grubua
wyodrQbnlt mctna dwa)eJ
CI"'wnł' t1PY:
• Ra.da wylania ~ swego
,t"na JT7,eWrd:l!C:tąC"I'Il'0 oraz.
UlT'U)rt. Pru....odfl!cL'lCy pelnl
tut"lkcj( buJ"ml"'n.a {meral. a
t.al:"t.ąd Je.o;t ,r'!o (V"~:mt'm ~
m«nler.ym. R"'t.'-Vi.lUflW!, to
C'h.uaktt'.ryD.l)l ,Ir: slkla pot.y_
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Administracja
lokalna
N-a QCU'blu pod.-.1awowym
admini-strac}.;l SDł"IIOn.:tdow.a.,
podpCII"l.Qdkowana
radom. Na Jej czele slol albo
pru~' odnlc:tołcy rady
(bucmif;tn., meT). albo orca-n kolec1akly. W nllkt.6ryołl ]allojach na cule lachowyC'h J.lu:ltb
_ol dy.reklw pocIlf'gly t ur'-"'n.!f'jt'

lI'f.łltrwwL

O
orJanh.acJł 1 slt'uklun.e
.pa n.lu admlnllln.cylnelt"o dec)'d.je rada, która I.w)'kle m.
_~nkMI ~ hntra1ę n.ad Je.... d.I.la1n_kl". Orcank.acja
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t

w De"luno4~ PI e t o d "r a t')'.
iloOWoer.etlłte w"p06&ił':nlC' ledt.
nIUDI.
r dTl'Ca uWBga ogOma' Na
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n ..ukuwe-technictneJ w krajach
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ne wl:t:.fe \o\.,.kllCJywlWlla adml.
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łZą r~lę odlt"rywaJ, ",.nalkl
p~liI yl)"lnr,
nat"mlul
e~ra.J
",lęku~ oOp...n,. na "'Jedz)'
f acb~wd - Ctynnlkl lct'hnicr.ae.
Kłóci .ię to r. ClCCl.owanq i
Q na ...) Ideą ~nokl rot.umlaną
jako w,itonywanie
admlnlstnc:Ji
prt.C1 lokalne
.połocznokL Do ~j pory nfe
malf'z.!ono *tItt'n-n7ch ror.~utń ,odqc,.ch tę 8pTucz....
noSt.. Nie da sic bo'A'!em ukryt,
te
zanądl:tanlt.
sprawami
WlIpÓku~neco pań~twa wym,a_

",'ydaWlym
ocranlueniem
importu SUl"O'Al'Ców.
Po wyr.meJ popnwie w I półtonu
1188 roku )eco końcbwk.a.
I
pl'Zll'lom b y l)' ~ bwd:t.o nlelton)'$łQe.
Do ~"'lia
patdz.lembta lt81 r. odbudo..,........U.-n,. mozolnie ubiec1oraun,. pn.kn1 te,o Importu
W liI5topad.z.le jt'dnak nut~
ki rwaltowne
uhamowBflle
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el ukd

bu6a9,'Jano-mont.ato-

wej i ~Ie - t:cochc p6tniooeJ. Do lipca .... ł.")C2Z'I l e mi
jt'dnH wolumen ~n.ed.ac.y delal~eJ, do maja N:~poI"t u.. Potem n,utvy oc61nY lIPA·
dek. Najpioenf tempa, p6inieJ
I be:twz:g~)'cb włelkokl O-

wu...tai, to l p-odulI:c)a rot-

n-te.
_ CIQ" jedDa.IF.:
łotn 0861Dr spad-ek predudl Ble mM·
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dem do &:ln·l"Klz.:c-i1"10 pod.
mo ....aa'..a l rotw:ąz.,.w
Natom! • ...t do pOJ"\łc:r.tt1rcll
Ik-t.a ~ W', ..... Itt6c-rcb rtoL.
:r.:lC)I: ulI-tawodawca m()~
,Kowat. c~to doU "
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oObeJIOUJ..
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...
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lub ~r
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ki ..
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chcIala - n.ru«.łu.ralny. .
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n.ach,.,. .tnlkturz.enau,eJ
ctu.kd!. bQdr.1e łwladuył
jej r<*lljCe otwarcie lię
twb.t, wuotol. ekspo"u.
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CI
byl, tu cr.ęstf' I IJ.:cał,.
Ja).le .ł\ ...Ihvne llnuttl'c.""WUtp6lkrotnojcl Tu duta oay IIIwd ""(.'IesjlT
Irpz.al~ się rMnlca poml~z;,y
- Prz,rde wn-y.tklm oJbl"'Z.ynajn12.sr.ą I na}w.Yt.ą.ą opbcalm.1e kłopoty f.abt'* tWłoqulne

I

nYti.em takim pndr.JZt.ałceń,
Ale tri nie cb(:( byt nalwnym optymW", Wiele t.:H>b~wa.nych unllln na mll!)!e
prf.eC\lYshl m..:t charakter pr.t.y-
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. pocltely f"nTw6dcy
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:te!'''' I ... ic pn.o\~, kl.
t.
~ p[)(lcr
Hel~1 Rub:n-

j ~en."

-

~l.

do

Z otwl;lrt1ch ok.:oW pI)"-

..Rz.ełl:t 8 :ab'lonu";

u~p61

iVle1 M" był na najwylrumufuoklm lapIe. W
.dolach modlili łię IlledO; flarey, w rc"t.uracJ;lch
t)'U u.crank:lIli turykl.ule - f.CiI1aJ.l .ic: prU<!
uolł.enl kelne-n,y 1. I\a·
'!Ił.

M na hotny,

a~ d1Jk r~t·

dIPi'9.'eIc. Domnule -

pro·
IIIf'lI - motnn było mó·
tylko do obcych. W!1.,. ....
R~munl by! I tl'lW.lIfzynnml.
O.,,'ar1.Y"~.Mn Prt,yw6drą NI

,
-

Zdejrn!-J but1 Pf).dał mój przewodnik. By·
unI. Słałam prud klaOt"
'lIIOlPIlI. dU~l:o bloku.
JIl-j

,..'Je

bu(y p6tn~ J,

państwa

R.

powt6n.ył.

.. m ien.ka·

P~pl"Miny:

tb )I ao:r.um'"",

te oni

dlC', ehod:r.It do mlllcjl.
.,f si(, co cudurz. ~·

rob! w kb domu. a ,UJ\\'·
• n,ym m6wi. 01.,. wldw·
Ił UChTJc:me dnw! 'A'eJ..
e do m'enkaJ\1 No ...~ ••
Tat.J t.utad J:W yc:r.aj. Gdy·
kW 1, lotatorów usłysuał.
h maJq dobry I nAwet

W: w pełn i
,dJ"bY nie
irle J)O'IOI'urnie strukw-

1cod'lUb)"m
rm poclądem,

lIutt)'c::jl

Spoda uch.l«l
Iłdów n. zalwpy ma..,.,
W ~ dzlealc·
łDlnl(!C'y 11181 toku 2I1rI1e.J-.
I IIę on o 3 punkt,. _ 1.
6030.3~,PocJlterech

lCb ponownie w~ n,y.bcIeJ
!e bU p~ ,,*07th 'fi mur,. flit w ma·

,.

Cqo- aa Ue łTCh ., Uła)'ch
• •a pOwlcddri. 1lł6-

IItf7l . .pocIari1l NIt'UJ 10'

uJJepld ,,/u)"y,1e,

w

.b ~rwuJe .Ię Jakli
do p"cdu!

da

~te

motn.a wymlen:t: itld-

d~edLiny, kWIta

Un.owwa ln

w 1989
e .....,;dentne

~:~::,,:Odn~Obs;::::

j~~':!re~~~=~~~

!Ue po .... ~t.m rozmawiolć t.
tymi a węc..el"lłk :..J , ,:ely
5; Drał; .ulOlC~ do.abel. DcO/I(
a Doca n.~ ma. J ...."!.b~
był lkC, to !JoN by IQ W11;b;('.
11. Mi.ŁH.:"<łJ" prz.ec!('.ł, rr )al
prl,)' .łtia1l1e mona~tyru Humor
pod wen,a-n:.cm "t./:C1 Bo.klorJ Spląc-ej. ML('lb)' e."l-;eb I
alej. ~y.t \.utaj. w ~·_Hda·
wiol, a Jut sloCU'CókHe w Buk(lwh'lle, by.lo <tuto ct.!eba i
(Iletu. wtedy je 8&l,'U b)1 B6c.

je"

• c.tery ...... adejMowałam
bulr. PlJJ -,tejklu_ Przdrłv.p.
Wltłam sil; po piętrach.,
Ja*:
1Il1d iGnln Da pruii. Ss ~kI.
W~tll:leco mojna , iC
ruuc&yf.

3. TlumlK:1.

rue

'Q

lTWWe ani na dnvUc:. To byl
batd.z..o dobr,. Uumacl.. wI\"C
uJów!łarn UC CClromnie,
1Ic
n !oc tOlWm,je moJl!CO py1 ania
o CycallÓ'W, 1,lu ich jest w
RumunII, co robią, jak b'ją.
Cypn.e - up:enlam
rJ,c:,
Rom, Cy.,.,., C~ml, Z'ceufH!r. NE. Cisza. Wic< la a'lowu,
je ~oet to Rumun,
Popp Serboi&nu plu ł d'*.ład
nle. jałt tb,ba nilu. dot4td o
CycanKh., bo miał ich ,...~6L
PClłem ~ynlll w hicclot. Nie,
Ci_
u a, UplwA łam JJ.:: do d.l.ab/a - wWbialam ich! WYF'U'
byw.IIl! 1. brn17.d kokhol.O'W>et:O

kojo

Wlecwrem podjoeochal pJ:'&ed
hotel, uli. buty I pn.e~
d(l moJeco pokoju, a potem _
obyd'A'oje bMo, uby nie bu.
d~ć ez.ujnokl tłumacu WoltO'Waneg:o l.a kialą - sfrunę-
Ujmy do .,dlIC U". G .. t. poct-

WQlk:-r, taWUn.!: _ _
do CycantN.·.
M ~n.kan W' baraka<:b
u
mlutem. Hłe mieli wody ani
h l.Ua. W oc61e - nic filie
m ieli, co ~lel J'O"II'łrmam
uoz.um\eć,
)eAi Ich samych
włałe1wle tri nie ma. Drzie.el
6r.oM~

d,mclały kląwlcalrmi n6łka

m1. takJopo(ane wta,n"

~

u.silowal)'
m ..dt
m~)sce do posadr.enia Coki,
rnf;'icz.,-ini m!ku-li anle14-me.

koblet,.

r~Jon 'rlłdmi ckl .. , Iloltl .. lnlucontln~nlal",
CAf' _

bo pneci.c:ł czJow1eŁ, kt6ry
Ale "'*-nleje nie mo~ m.eł: n ic
do powled7.en l.a.
4, Wf;CTZ.JI są tli, chcą od~ prawd%Jwy('h Rumunbw
od alanowi" I codnolcl. t yd:d lo fa4~z.yw"
~land.
Itd.dy chce mIet maenetofon
I NI f'lowane pn.eklt'radlo. A
JrfLe.mc1 do~ pacD.1 I, BUll'
dea rcouMLk! , klują ... oczy
aie!prawlcdJlw)'m bocac1wem.
ChIq>i t.e """ pchają .IC do
D11-Mta 'wrJadaJll ch.leb praw·
dJ.l.wym tOlRo'al"1.,YlVlm ~ fabryk
l W'Z('Cłbw, chot lam, w koł
ehocach.,
kaidy ma PC'-""y
pnydwl nte l)1ko c~, a-

le nawet sera l słoniny.
A
lama wJckc: - pobL• si( Mhlte w liklep'..e o por.
cje kt.-'l.YCh 1;)6w. R.u.. d14'a
1'1111' w mic !lącu ulana 1lI(
W:. dostawa I cdyb,. W"Tł·
rr s1e4klt'!1 tam.
tdde ieh
rme,IK.e - w)'staftz.)'łob,. dłe
tu11ł1j -

odb,.....

ftc

niz.r'n6w, lt.c ... l3lnic.,-tu~

'o _1f1icow!Hl!e

~a

.. *'-ym otoozenN.
Myjłe:
aic t,.lko o ap;w.cle akupu.
braku buldlu hwto_&o, ale ca~j roepod.arce,
S~J'.(
wl(o:,
łIc
~aT'le by loby
_parcie tycb pneobratel'!. Jak:imI HII'l8ownle pomyłlooym,

poCiraktO\\',at lUto

tnOBtył!:: da.j.1C1

~

n:m.c

..

pn.y nJo6f,

-

Jakle t.e "nafT!

P.rude Wł%.y.tkim

mct'W'O. Mimo

m.IICl:ned

roI)ecacae

Uotoaokl IIP'iI..... Uwołnleoie
cen II'I:WlIr:LI moiliwo4ć dorpodan ia się producen+.ów I ich
odblorc6w na płlSt.C'1.)'żnl~ UJ..-

trodflleń

Interesbw, a

!arIÓW

połi(1CUJ)'ch.

ołe pnu-

-

Na e. d.J.ie.ii

w,..llłd,a

te

ln&ewJ. KJle.raei nr.tuka.ki _
droAnoł,

ka,

W,.s.kle cenJ' młe
,p.wodow,..

maała., mięsa

IJ'

a~betpil!ome t.DIn1elMe.rał.
alc ,poiyd.a łyeb artykułów.

- Na Ul"ynltowiflll'lie l"Olnktwa nalotył się spadd: ~
nych dochodów ludnoki.
- Ale rolnie,. nadal domaaaJ" .sIę wyłnych cen Ikupu.
- Jut to dop:ero początek
pn.eobrate6 ... romlctwle. J~-

mGłę

.pet u n>ch,

łOI. SW!.l.l~n nądl.i

Bukareni _

CTK

Drak - znaczy diabel
pola • to pon.u~ooy kactal
kukurycb.,., a to z.a,polTW\lan"
marchewk(. Zam.Uklam, 1Lkd,.
kierowca G, I'I\l'UCIfIql pot'Ol:U.
m 'ewa wno, tebym dol. łJ)O-

Dobc'u,

., chahrple. Pod F'oibq wlf.;.
&lMia l t)·..qca lei Ir~ywj\y.
Ja Ulllpbcę ITLYwuę. 0(1 - rTM,Ij
llospoda.r&, p6)dz.ie du ,,·!Qt.;e·
nltl, Jcet taki ' biocod ny, .te 5~
nie boI. S:.edwl Jut dwa fU·
Z)', bo n.ocowal Niem('ow
l
F'l'""cuzOw. Je \ttury, :lr~Ul
~tan. d'Z..«"1 n!,d~ n,e InJCII.
Macę spllt. JM\'" J;ę opład
A ..... "''I(Uftl:u darmo ch:.e b
daJI\, Co do rillll1 BOKa: (,J.3
011 mÓllby lak r'L:ldz.it liwia..
tern, t.cby nawet wrObic la·
taly ~ dono ami do • Sf'Cur'ita·
le"?
M. tet mówi.., u l1,e n", Bo-

odstc;:pował

ym )~iem -statystyka
I

r

il:lłec"wencjon.ll'lmCfn

państwo·

...,.m.
SenlOw'nym - :I.Tlact.)'
przede wuynklm berdxJeJ da·

Jaollcb1)'m, a nie zalatwiają·
c,.m dorail'l )'eh. dz.kle.)l.z.ych
In\e.resbw,
Takim. IU.Ory by
ape.lnloal roł( JmpullÓW \/owa'
wi.)q.c)'ch. Rynek dmai.aJ ich
ak w ,..)'la I dłuco jesu:.ae nie
będ:..le ~ C1,7tlU. W kaJdym
!'uJe roz.po<:1.ąl sU: ).Ił proCleS eUmioowanla - ~ to
&Il duło powlocdd.c.lne u"ud·
a lanla :łyda producentom mc-eJ'*'ywn ym.
-

O tli pruriri chodaL

- Gooerllłn1e \ak, Ale II:QfIkTetne ,o.ępodllntwa czu.lJI li(
~oi()ne. Prote.tu}ą,

-

Pom6l\IDY

W. . . . . d·

warlOkl nI/Isycb klell!tenł. ty·
wI~ow,. "":troll' deehod6w IIwata. .ie: prudd la IltollU\
peirwłtę dła

inna.cJl

- Bo rl.eCl.yw:j""e wypływ
p!eni.lldz.a n a rynek )tst cillC-

katdego. Norma )tat w)'U'l.oO·
na l.CocInle 1 naukov.·ą leofi:J
wy!ywfenl.a Ml'odu.
Trz.cba
~rz.yfnal.lce.

}eili nad al chcą

W(:gr1.Y,
ml~'IŻ<IĆ

w Tran.sylwa.nJ.\

-

dr .. k, Co
m.ełląc dlabfol w('lcla '.ę
'oP
Ullkladowqo clnekul<'lC;I ł bad a ""s:ty~11l:ie lu-.b;ety pracuj;J ce w tej rHm!e. co :\1 Ona
nie mo.te m~ć dl.e.:1. \\il.;c le·

ka.n. ją troch( ,.,limic'u I Ił. tcd y M. płacu cały dL;el'l Ko-.
k-ianitl poCieu,.IIj" M

mo,\."

n,..
nunu6$k1e ma .to dwad1.lricla
w~ienk le

lat, •

tys.?

A

o D;Mach I Dccebalu I-ł~,.;r,a
bun? To do.1:Jn..e. I w Kons.tan·
cy ....Jdz.Latam nymGle ru.!ny?
Co 1. teco, u rz.ymsklot'? WYi'"
tan:z.y. te na rumuńskiej J.!em I, w ięc Pnyw6dca slu5U1le
w)"'\\'od-z..i hlstOlf"i(; paN.lwa
l
narodu od R:z.ym l.., właśnie
W kałd ym mld('1e su-ada. Tralan, albo Piata Ovkllu, Tott'ł
MI wcale lU fDlJU,ą 'A-'..edd~t
.n l o Panooll,anl o pnń~twie
Mad:r.iar6w, ani o Jaic: le,W lam
dynutil Arpadb,,', I racuj
dui,.-. P'r'%ft, ZI~y okre.
wypływu
bylo
W,. taUl od WD'oltu ('en. R6sł
n awis ln1I.acyJny, Ale ).Ił w
......opadz.le .prz.yehody powIęk·
-.aly li( w tempie !bUto·
flym M dynamiki "". .OłIłu cen,
Na koniec rrudnLa slla na·
bY"A-ocz..a p1enl~y('h Zasobów
kldnolel (mówle: ty.o o t.lo-.
t6wkowych) była ok. lny
k

&cmpo Jeeo

tlz,y

rr.l1~~

nli pruod

tiem.

ro--

N:(' mu ~~~

rod'zit I mdl.lt
- Więoc drak j(',l
~lw ,ercna utecor)'cwit' rł\łI" M I
nalewa b imber pncmycOTlY
od CYlon6w
Których prtedcl. nie ma. TaJe ji!k BfJ1ła.

mU '!'l..l mać sic: R<mlUT1amL. To

w!elki z.a.sr.cz.y1: kultura .ta·
ro.i:ytlUI, a prumyl-ł nGWocz.e,Co Ja mbwlC? Ze państwo

jol.

l. :undrołei.q u~til",Ó·.\· tfę.

t,. masz. dobnc_

l,

P~tA

Va':!e

AlCe_uu.l,

notdmlooy W5UJk'l wolnnsclq
pl)'Tllłcq
1. WlO8ny
I.udow,
p;.erww.y w Ił umwlil u·... olnll
swo!ch C)'IlUlÓw - niewolni·
k6w, To b yło w 1848 roku, Za·
ru potcm nap:sal
radoul~
balladę,
w klbreJ powttJlI'l.a
~ Ta,'Iu.c.':e horę,
alc rc[tft'!

:-~~ls.lę n':d r~l:n~~~

wAra,. Tat\c1,)'1l nawel -

w~po

m ina M. Dz.i~!aj? DLi~ia; nie,
Kon iec. 2,lIdnych r~ w uśc.'"
ku . 2:adoYC'h jp;~w6'''''_ Glu-cha
ciu...
Rok 1180 dob:~a;,;(
kresu.
Jut n ie JKIo."'chad. ni do Rumu,-

....
ne

JADWIGA KAKOI ,CZ,,,!:

proporcje

banłzJe,J

wydaj;1 się
adekwatne do nvWi-

woki na.st.cJ 'Oofpod.a.r-ki.
-

JdU la.k

du:ł.1I

",yda,it:m7

u. iywnoU...
-

_to

~ajq

wydatki na
kulturę,
odp()(:'l.yu.ek.
We
wtt.dl1lu ltanowlły 6 proc_
dal.kbw s budżetbw rod:r.;nnYM, podC'Z.3S Idy prr.ed ro-.
Idem - ponad 13 pr-oc:,

w,._

- Jak la uluaeja odbija
alC na naaych budieladJ ra·
dz.innyClb1'
- W spoe6b bardzo u{d...
nkowan,., Ka:ld.a pruci«- ro-.
dt.łna to kIne realia
Nono-mk:me. Inne poCn.eby, 0&61·
nie jedn.ak tneba pawled:de-f,
te W$kutek urynkowienia rol·
nldwa WD'6tIł - i to UlIłC2.00
nic - ud zJaJ wydatk6w
na
iywność, z. 39,3 proc, w C"lefW.
t'u do 49,4 proc, ".~ w"dnlu
1989 roku. W 100pocIantwacb
emer)'dtkb wtka-łnlk tC'rl się·
P 60 I wIęcej proc Udz.ial
wydatków na tywnoU apadn l
od 1ł33 roku. co r....ykle "'-IadCZ)' o wuokle 1.1Imomolc! $pf>.
lceuńst.wa. J<ednak w nil ~tY m
~odku b)'ło to w dutym

- Sa POBtcpu~ce 1'01"''''.wlen.ie I1Jwrialne składa ,iC
wl.le Clynn(ków. Jak pru'·
at&wla
-'C SUlla r'OlD1Clość
plaef
- W ob'c(I:,e 11180-1981 ma·
lala. W nMtc:9n)"ch 4 liKach
rosla, Od 1981 do 1"'89 :r;nowu
malała. Prawkłlowo'ć jest la·
ka, te w okresie recesjt ~Ięk
tUM s-!( teł1denc:;e rewInd)""
ka<:yJne, dochod1.l\ do cłOIU
nUlro)c Iflallt:une_ ObawLam
.ic:, te w IHO roku, kled,. to
ulo1ono %O-procC!nłowy 'P"
dek płac realnych. t',aJLtnryUD
umocni sIę,

d,, 4"rnł

AG'-IIESZKA SUCBECKA

t rMor!acyml dotacjamI. Obrc·

.... MenoJ,a Robotnkz.a)

ortOT'f1'U

'QO\vrodowa"e

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

-

D2ICkllję

ta ro:tmowc,
Ro~nlawł.ła

':

"t.

.,

' : .

I

"'ri

I:OlJOAOtEC (22.XII.-20J.)
'W na jbH b ..,.. czolle otrły.
~ lOdaA do wyko-

IIKIA

btdv.

. . . l tNc:lI~

IIAf'O'tOL
wb6tc::e
..łrio

Zdd-.IR

al l lIł

li..

bęcbiłltr;t lMoł

b.

ar-

do

-rn

l; tupał_

lucUiecklolt l

... Nie tpIeu II,

~qq'Woni_ błlbzt'(;h

Uln-

1ob6w. bo lJlU!;tCjo _te

_*'iŁ

Benc»sod,...

l"

ołIoh .~

t.ofe podejrzenie ~ pe_
Mi osoby, o więc spodnie Ol

....

komfet\ t ~rco . NIłI topom'_
JIOj • r.oUIOCJI .... ołnrc: h p.o-

WODNIK IZ, .L-1&.n.)
N .. będ.I"'ł nonekoł 1\10
broII l'IIe zw.,ltl)'eh
..-,do rnI\.

,....wdol .....

k:łI; ....

belo·

poml'llll. w6wcc0l • tyM,
ciebie nojwo!ru. ju..

00

dło

N..

..:JiPOmktof.łe. łutu lam.

a

W biD rok"
qmOClhid J ..ltn. I. t:nnona • .,.Dlercede........ . "Ihllall- aMlaI • ...-dan,._
a "keJI .. U . .... dolviw. TrułM Pf,Iwled'' ''«, . . . ._łał dobne udeoloMLrowan:r.
CAF-LebUk . . .

Meandry techniki

",_Nęokojq.

łłajslarszy
WłeCha

o GpanOW'JWanI.u
pr:r.1rod,. p~:r. c:r.łow5ek. '"
wielu Pl"7.)'p&dkach Jen bac<bJeJ n W. t1uomna. NI**'1
t,lko ab8I6Mc1Jne r_atar- oru I"I'IItł.odT dech*c,...
w"J)ar'l4I:
wnlo*ami & pcae
..,łlopall.U:qw)'cll.

po~watak
~

oJtreMJt kolejnoU

kchnl:c:WlTch 1udJ.L
I eh«
róine apotob, badanJ.a pn.ea.
loki pc'Ow.u... do odmlennycll.
wrlo*6ow, to ajanmieQ.l.a ocft~ )ako jedneco '& pwSlo1cb I najwa.tn.leJa:r.yc1l wya alM*:6w alkt llIe kwellt.

...;..

-=

wynalazek

aych OCGlWICb pn.yJmuJe MI:.
.II. lII)ClI'an'& t)'Qli ___
hW. - nIb, ~)'mi ~
cf.ami. -

aL

)00

,,.lQe,

ujdo

c:.towk&owi

laL

Orień

.wc. b,l

i

.t)1t.ał

.Ic

d.IIi6 ~ nie&w~
m..łcm.... Z Jed_J lłr'onT
ucratal be~

~J I

clNcieJ__
od e:r.asu 60 cz--. - ...

.t.u.'&

-

tnał

moł.Ihri..t.,.ąeiebw......

poły

~o taI:<IIL
A
prv.ecIe
"'-f1'łk 1nl
cMc..iI
...tun,.-nri kleUtamł l aie ,....
waJał 11M tob~ paa.ow.af.

Na.byckl

~

nan.ycll

pn.odII::6w umlekUJoOkl. potIłu
.ię d :r.iklm.
osn1eID
W'pł1'l(_ QI. icb dal.,. z-oc..
,.,ój. Koto wlef - mołe len
wł.dnle takt, jak.: tade1:t Ino,

,iw"

&aeIec)'dował

o

pn.etrwamlu
rodzaju ~. LecI. "'1kon,.r.tTWanłe wlasnokl plom!.en.I ~aJe n.ie o:r.naczało, że
pler:MII. ludirJe byli '& Mm! &ol
pan brat. Prud-w - nfe
potrafiąc wmiecał:
ca--

..,w.

ł7 wt.tJ.łek kierował!

na pod_
tn.,rmywan!e tu-u w wlecmle

p1onqc)'lTł ognJ.sku I '"" t,m
wycJ.el'pywaU
swo.)e 11'IO'il1wokl Itieraw:m~ lIJa"""*amł

spalania.

ZanJm pi«!kaotropi M lled wla a'lo-

U JIn1 ~palonyc h

ręc ZinM! polanach co Ida r::r.,.kt. sW: około 100 ty-IfQeY biC
leInu. - Ich poprzednk,. m ualell " ·Cte!n1ej wyodrębnit ł!
,ien x. otoc~a. nau<:'tYt Iotf:
10 podl.nym r .... ał. t ~aldt
spQlti'Jb k~an!łl iskier . N iby

proste, •

}NInc.k _

W __ ad-

a.Lt&doła.-w~llc

..

oe-
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łeo.rl_
.Qos1MoeL

ZcodniII s •
banb.ieJ

Trudnoicl

~
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-

.ó.m. -
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ka*k ~
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W')nIka.'"

w ....)'Ul ltJach.Ie
,.".......
QI'IliII" mwan_ noc~ &
~lcbrłDniez.)ota ...,...

atc uar.......... W)'warł 011'1 ocr--

)IIk..,~

& poow,u..,ck __
da6 lipOW'CdowalJ'. fil: wokdł

. . . wytworąła

ft1'-jlakłlil:~oII:"
-~""1ł&łeDlwtlc... cb..f,a...
~

hadd..
BuduJllc bowleza wJW(l(lne
l
WWele

oa... ~
ca.te,.

\WII . CO ......kI od
pncdo-

Alem ., procMaeb l ~
aLac.h,
łtt6r,dl nIIrt ~
.L Sta.hla

....... . . e:xconeco bó...
• 1a16qm

łtłJ'CllWC'O"POnMT~
do.d( clepe-o

*'-.

prawnJdl

...
e' ....
a .....

_Iiu lold. ...,.,.Iet • ,odU·
M . 8\il~ al OMbo oko. d
. .te UC'lUQo I do ct-od,
~ici . PodłI}nenfo
I 10'
-'roić "''"Ił bel "od\/.. W pray.
ałołci . . "uchof płot.k. Po'-Iti nojblJb.. !Mi 110 _ówi"CltOrtnere"'.'CN',Irt6-

konetn*c.jL

~

arwweeeco.

paa..

P*a

~

tam&w.

M . . . . ~włdII1"""

-Cld~l~
po ..eOniowl.eca - ___ ł

=~,C:::~
próbo.... ebjamit..
cą_

pokrC& '-'ot&

1lfJ&I..u.a. PieI"w-

.ec-

saekr-olaLku ~WT~łu
UClo)'łrilł UOf 1M k:n'MI
CI ft'I(Idrc, - tw6ft, plenr...
S&)"dt Iywtemów fUO<WfiI, pnr,ody.
Nie wnJ.ka.Mc w 11CU!C0Iy
Ich łlpekwarji "~1'Cb...
",ano cauwatyf, te dz.lęk1..He
radr;iitow.j. s Efezu (VI-V'\IP'Urk
pn.e.), E:moedokJ,eKlwl s. Ntt.rapa (V "'ide p.n.e.) or... A ·
f,lt.otelelowi (IV wiek p.ne.)
pOW"ltaly _jpl_
mi_I a4
tonUM)'CWleJ teocU
budowl
ma4.er~ a po \IPł,..,..... k.ołej
nego ty.ięc~La - około 300
Int te:mu - ubdt.U si.; Nk Ic e'c.rnen tana
wiedl.Y o piecwt astkacb cbemk m)'lCb I reAlkc Jaeh pebódutCycb

m.toct:r.,.

rlo' m l. Oe:r.y..-Uc!e -

bI(d6w I

~'IIn ~·ch k~jI:

w nSm TWe

brakoowDto.

Początek
d.U~Ue)n..e1 baor<ko akOtnr>It;ko...:me J \t'<'hn.lrł oPN'owiWIWil 01 -

~ w

. . .....

cq" pQI&.ML

W dnJc1.eJ poołowiIo

xYm
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met.

to diad.elo
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poawr:aa

(1Il.J"t*<*:ł

IMC'.....
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~

Jeł.

~
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włoiclwq
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N_'....w_
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- ........ .
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1ft
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Pt.IY.-a.'1-ł
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bIlbry.
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QOłOI:

CoMqt"')III

:::::. ';~crwadt ~
~ "- nc:qide

_ ....

ma

"~d_ .

jQ

IJo'ctoł

0been.Ie - W' ko~
XX
'lli'WnI - wyb ...at- b, ~ ....
te ludde opaftOWalłl ' -

1IioeNł- .... _Pll tałth .. I....
.. obnorr ~ mł,.. ·

Jemnlcf: ornla. Znamy ,.....
clet dlenUzm tlItJM'-Ma
do
"tatnlch e~ *lHowyc.b ...
t.cmu, połrarkn y "'-at ___
penturr ~u rnlłlon6w Ito~
ni I spala f w sUnItub

-.ol. . . I

J,ło.

n.tt.

towych do J5 boa w)"lbucho-

Wydl

mle!łł.4nek

lDuody.

w cl~\I ....

A)ednak najl.ots-

,1C1'Nl iw" a prac~ą daleJ._

SpaJanie w pnywołcio'wym
k6dle ~d l - generaotorze
lnaf:rleoIohrdc' od l fUUD!tr.atlm,

te.tm!c1ln. g UJ'fka<" ja
pod_
lJernnych ub! p al! w ~ w iele
Innych podob!.l)'c b ud a ń
c:tckająnar~...:'.to1Mt'e le1!~
ba dOe%cJtll~ ~ tc: sz.c~l!wł\..."O
k o ńca .

.. d~! nad UjPn.mIM'em

()jt!ltalt·d:r.!.e prac:ują
w le_ 300 ty .. ~,. la1

t..~ 

TADEUSZ S",'TE;CKI

_1e.8qdf~

• cbłctłoftIo. NIe po_lot
toWe lICI okotyw'Ol'l'e .rode·

.......

Mi.cłerplłwfe"'-

,

~~.

8I.dH1(TA ł21.'1..-2I .Yl.ł

Cakoj _

lot

...,...,

pkwIoflłł

długo. t<WIl!'III " le ~&leu

kil powoda·
Brf mot.. t. spof~1oI"
wtedy no łWIot IM""I oc.zolI'Il JedMgo bł~u W'lOlde
' " lIftibql.ł. _łoJ totem,
obr go ,we powt6rr-,t. W pew~
RyCh Iprowoch łądot pIsemnego potwien::lzen!o. Nie Próbul "Iaego łonowa!! no si·
lę. kittdJ dojłcie do c$lu mopewien

"'CI.

UOM,

Hlwe }tiR tał!:łe drogq ok,..!·
nq. Tr.o • dłut.l. ole .uk·

ces I

łat

Jett

:r.ogworO",owCIT>,.

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

SLOWO

LUDU

..... ,JNA 11

Rocha, lubi, sza nuje...

miłości

Cena

R~~·d~~~a~!:~~je';"~op::::::=~bf~r~,::~:o:.a S'::o~,~:

nil, z lurklLUm. Do~m 210 IW'. zł. NlbW nia lak du.to,
ale trzeba bW td obrquki. Drlł'wlec-liokaratolOe' Iq po 55 'w.ię
cy za "ram.. Dwf~ - 10 blłłob" Jakld 230 1".if('V. Kiedv' blllll
boniJ~tv,
Ależ

::

al~

łię

zblllW_

romanlJłUk4!

nie;

Marzll ;eJ ti( modna, biala
rukienka, Jontan.na welonu,
or"any Ul kokf~I~, ~ale IM'
.ele ... MOwię Jej. zejdi :10
zimnię. PoUcz.
Jelit niezblfł
gttJtowlIO, tiul<lwa kreoc)o .,
pr"WGClarzo kosztuje 520 tltl"ecltl, to Ue t,.-::ebo daC UJ
naprawdę
.lZlIkownltl mod~l'
Welon za 60-'0 l".ięcv, Uli
~e nroilc za '51 Do CIlIDUne"o eleganckI kostium
%
"M0411 Pol~kJ'" %0 150 tlllię
Cli, jeUICu po słar~" cl!nac/l,
wvłu;.om.ll bhaka z jed1DGbfu
za 150. Buty. koaieU"!'lie d .."e
pory,.moczll rię 70 tllrillcłl
ra.tll dwa.. RojtW:1I blłłll łlic.me
'-CI .. Modzie" po 15 tllrięcll. B:c.
li:z'na td musi b.,c ele , ~ncic.a
nG In! jeodlfl'lll d.riri. to ż~iu.

Po::'1I

w
nU"rze oba

J:dn~(~~
iłublł.

Ta

"oloU)(! 10 kieleckich. s.lcl~pod,
jako' mJ rię nie widzą, klpor-

ne. nijoku-,

nie lGnie -

Iti(}

do UO tll.!ięcll. LApiej ::Gm6w~
na mi4r, - ulICie z dodoUco·
mi ikoU:luja JJ5 III.!!("('II,
Z
matnialem wlIJdzie okolo

2~1J.

Kos.::ulo mu.si bill!

ko.

piękno,

nlecznie z kr"tllm. zopi~'em I
r ótkaml. Widzialem takie w
"Modzie" po 27 tIlJięc~. A
j(lkle 101n b~"ł "arnitur~! Ma·
runi~, ale dlq
bogac%~,
%0
1".lłC". CW wlaAcfwl1!
motM bil pcN.:ale~ i c~ dodalkl leupi(' a:alotH. Erł'/e·

"J

noWłkq

muchę albo krowClt,
• jaku, % jcdwabhl. %0 45 'II'
.Upki telo_te .za '.500

tięc~,

I IlltarPl!tll %0 15. Jr:szaa ba·
IV, Mjłeplej .'up.klej .AI;"i"
Z'G

t"riec". PodIic%_

"

We.eld S10ietnie karm/4 te:
.. WInniclI'". więc mot. lom1
wotajq &O t~liec~ od oUJbil' phU" lI:orla 1Ddępu.za 5
RCUV dwcuiclełt"ia Jrię~ osób.
Albo s.lcromniej lekko %0'
k4sk4 f Iładkokl ~ lodami

!hu

Telefonu zaufania
już nie ma
noweco roku

w Kielcach uwiesumo

dm_

lałnołt
t~le1onu
z.au1an.la.
Pruz tn.y lata mokła było
dt. .... onlć w trudnych Iy.tua_
ciacb tyciowych pod nume.r
433-41. o aym ....ieJoIttotnie
Informowallłmy
na nM:r;yc.b
lamach. CodUc-txaie od rod%.
14 PN-Y tele.fonle dyłurowal0
(rlN."n~t pn.,rt. ca~ noc) na
zmIanę l D pł)'Chol0CÓ"'4'. DzJę

ki 161nlooiu tego telefonu byĆ
mok udało ..Je uratować nłe
jedno luddcle tycie.
TnKtnołc! IiInaIlsowe zmusl-

ezyta ale lf)'IIkUJJa 11'01161.

FeUItU

JC;IO O~y~~

wy .dlGly

alIleao.

Jej pa-

D7Jerł,ytialde,G.

ubłeelello

roku poO-

o anulO'OllPanlu :r; naz.-

la F.

1~ ...

Woje ....ódidliego
Spec)aJłetycuueC<l ~ dla
NenYOWO I Plychlcmle Chorych w Mouwlcy do u\\f':ieaenia telelonlcmeJ pomoc,
lud:llom Jdespuowan,rm. chorym. samotnym.. Nie doczekano lIę bowiem (tnaruowe10 wsparcia ani od dysponen·
tów fundus:r.cro pn.edwalkoboJowym (a,a<:ma CZ('Ść lelel0n6w dotyayla prob~6w
alk'ohol1kbw lub ich rodz.ln),
I,pł
od
Innych
tmtyłucjl.
Smutne to, .. I~ praw&iwe.
.
(elu.)

Ode'ft:yń_

(euJ)

W

ł101.a1.(;e

pra»wel z&m!MIZ'

:1. '" '3 b! ;~~~ .:!I~•.

piku" .aformulowano n~
ł11e:te
IIC.aneom rakt:rcUl)"11J
rt ..... lec"dzenlt'.
te
do Klubu
MPIK na Cu.rnowie al. mi.1
kto
dopłacał:, w
_lłpJku '"
U)""'
p1ac:6wka _aJa b,ł:
z.1lkwkSowaaa.

~~~b)"row~l=;

nie umowy aaJmu pru: wl.~
1ok.alu &'-1 ,,M'mot.ury'".

cic:ie.

Okollc:UtOłcI

.. cUa

mW~ wolaJ4c po...
1ftOCI(. Złoe~ e1łwvriU wfęc
tO zodało ut S4l11OC"lIodzla I . .

))ObkU'

JWud

dekli w dnrgq llrall(.
T~

'ów

nM

wypowled:tenla ale
J..ne, bowlesa w

ltwi~u ub. r .•p6łddełn" 1.1_
~
J.w~DeJ
opłaty u.

naJoe"'
n~

pod l"1łONm

umowy.

roz.wl~ ...
Wyrazlllłmy r.,co&;:

tę .t.wkę. Sp6t<kieloio
na.k umowę wJpowloedda.la.
IDolI

przed ZZ c:zterech lelleapuecl dwor:ec
ra·

podJet::hll/o

koLejoq. Cdll reQulO1CGli

chu"ek, jed" % aleh 1DI/łzarp

nql kltrotcq/ • r(ki 180 Il/sł(CJj'
:lotJICII. JAk n.G J.:o",~nd( lOUII"
ClI c:ml/chnłll 10 rótne .Ironl/.
Nie uciekli 4Gfeko, Qd,,! zorgo '
nizowallll
,,"'"ch,"loJt
pruz
tGlc:s6u::lcllr:" ł mlllcJalltów
c"'po:ICom "'Jqć trucia mla.zkollc:6w KolI.!kleh:
ZO-lelnleQo
J"rollo",o B .• 2J·lelnlelJO MllrllI'
nil K., ZJ·lłlnlego JeruQO J.

po'.

munii.

kalkulacje z pię"'d::feslql
;:mienIq.••

.ię

'G;:"

T~::~·gro:tlk::ji~!C ~:
zapowiedzi, w (lbu noIZJłCh. po,qJiach, po 10 lII'!/;'
mszo 60, OTgallUck lO,
kokidnemu 5. W USC taniej
- 200 zl Ul :glouenfa phu 5
IlIlięCII opłatll
na 2 IlIgodlljł'
prud iłu.b~m. Ml!ndelJlohn n4
orQ(lltach. /roU:IU~ 10, o uempan 1O.ali toutów 35. Zet·
pro,zenio nibll 1łie'drogie, ale
le opł4t1( poe...1owef Skromnie!

cU.

Uczqc. Irzebo

"'IIsłoC

: 50.

O

lilmie wideo nie ma eo morZIIĆ, ole zd,ęcie
muli buc
kolorowe. TrZV poz~ II. 1010:

",0/0 .zo PO tVrięcll phU" ze JOD
odbuek po J lOO jedno.
Zapomll~Ufm~

AłllbMj._
'li f pół

o wi4zanct

PoUuV'oJ1 C01 Cz te-

poml(litaJ.

miłłofta'

To

Ch"ba .Ię
prz I Id n k ·

motłi~.

(mo,..'

Koncert
polonijny
kona pletni rc, lonalne I Ir. ...
lęd,., • łym aamym kaneerłem. ,..,..,"," taUe D. JaaoeJ
Girze. Jat ~ plerwn.a. '-,O Iypu wl.,.ta Da Kldeeczyłnie.

Płacić

GI.~Jallsta

ZW PCK oraz w"-ysUI.c
zan./ldy rejon()we nadal przyJmuJą od 0fI6b Pf"ywatnych I
Inst)'tucjl wpłat)' pienl~e.
koce. połcIel ł bleliUl~ - dla
Rumun.U. War unek je~t jeden ofiarowane necz.y
musUł być nowe lub w dobr)'m slanie J c:tY!!"!e.

Akcja z.bI6rk.l l.Ostarue
kot\ar.cna 10 .-tycUlla br.

lO\-

PreuI ZW PCK
(-) dr M. Partyka

czy nie?

_ W I kwarlale br. po.ladacllC samocbod6w kro.jowych I RWPG opojemnokl
do 900 cm sr.ek. placll 50
tys. :.ł (bel: "aulocasco" 40
tys.). do 1250 cm lzek. 75 ty>;. u (bel: AC - &O tYI.),
do 1500 cm 1ze6c. - 11D tyl.
(bez. AC 90 t)'I.), powytej
1~00 cm. ndc. 105 t1••
(be:. AC 135 tyl.). Znacz.~
nie dro1eJ placą poSiadacze
zagranicznyc.h aut. I tak kole}ne opiaty wynou..q:
Ul
samoc:hod y o pojenvlokl <ki
IlOO cm st.ełc. - 110 tys. (be:.
AC tys.), do USD cm

4.,

luk. - 170 t)" l . (bez. AC 10 t)'l.), do 1500 cm Iz.ejc. 240 ty.. (bez. AC 90 tys.)

I powytej 1500 cm

IzeŚC.

-

35D tYI, (be: AC 135 tyl.).
• Jak wld.ó ubczpleue-

Dla

.. niochodowe zn.e"lllle
podroła ly. Widu
po.!l.daezy
ealerecb kółek wyrek.trowuJe awo,Je poJaro)', bJ unlk~~ tyeh opłat. Co pan
ta·
tbI: plaelć PZU czy tet o ie?
To uo:wmlale, te na.m
zalet)' na. kilentach. Radl.(
td, by p1acU~ ,.autocasco·',
choć ono
je.t dobrowolne.
Przecie! na kradue1e I W!Qmania naratone są I .. mochacly wytejestrowanc, kt6re
ltoJą w caratach lub
,.pod
cłvnurk,,".

knolowal Uch)

Na d,.aketekę
upran.a
11 bm.. O &OdL 18 OK •• Bu•

III!.

do. kuUuraln0-04wiCllowJcb RSW
mgr Lae,...a Bret..ka

Krew 1("-t .Iale polnebIla
r6wmet pa('jentom n3~zyc:h
up.tall. CocL:..enn:e ok. tS
proc. krwi wydawane JC.~t na
ha._lo "Ratunek" do n:lł/ych operacji. leczenia kr ..... oto.k6w, opar:.eń Itp. Z3chqcamy .poleczeń,two d<l oddawan:a k.Twi nie tylko w
IYtuac:jach
ekstremalnych.
Kaidy
Pfuclętn;e
zdrowy
c:t1owlek moi.e .. ra:tY w roh! oddal" krew n:e ponO!<"l.."lC
UU.Cr.erl:JkU na &drowlu. Spo •
a6b pobierania wyklucza jaIdekolwiek ... katcn!e.
Prosimy osoby. kt6re po
ras. plerwu.y oddaly krew o
zelanoanle .Ię do stac~ I
punktów krwlodaw.lwa
celem
\RJ'Skanla
It'(ltymacjl
H()noro~o Oav.-cy KTWI ••
wlelok.rotnyc.h dawc6w o 1&13.mnle się celem dokCII\anla
wpisu oddat1la II:rwi.

Ubezpieczenia samochodowe

Wlłkklt'1
lołIalu. uchowule
.ię w ~
Dłeuo:tumla.ty uaiłuJ4tc la pojredcict.wem
pn.,. wpro.·od:z,U: w btłld OPin~

nel placOwkl kultwalnel.

wojew6d:t ...... k.elecklel<l z..1
oddawanie k:WL dla orlar
traCicznych ..... ~·darz.eń w Ru-

Ul.am.)

d:n~ u:!f,.<!:lap~:.ai"'YCł!i

~;:t~IaC:. I~~w~w~

OlU. Slu4ba Krwi w Kie1cuh

Pn.ypclmlnamy kontc) wplat
plenlęi..nych PCK: BPII I siedli .... w Krak.wle 11 O K.lel.
ee StZIt9-Zln -13Z.

)ed-

pubUUIWl pncz uknoc:le wlakI.
weto po ..... odu fO'l.wl.u.n!a z nłml

PCK

fonre IlIlko do dwud;:le.nej
AJe dopiero co zdro!at ch'eb.
I~tko palrut", jak mięso znów'
pójdzie w górę. Do u.leRla le

Pletra.ła.

Od. e!lutneao ez.uu wR"ód rolfl:lcclw l Dauezye:leU SlJI:oły Pod·
nawowej nr tł w Kłelełc:łl to-

_a -

d )'l"clI:c;;

Wo~w6dl.ki

t..kladaJą
wyraty uwall!a i
podz.;ękowan.a
~polecllCn.~l",·",

• Ile wynllU~ uber.plec:ze·
nla qmocbodowe! pytam
dyrektora lU Inspektoratu
PZU w Kielcach., Ireneusza

z .,afronem
W Il"Udn!u

Ir

Z.uoząd

PlPnqc~i,
M
prz"klGd Ul
,.sOł lykach". 50 I",ięe-U od 0~bll i zabawa pr;:" nutgnelo-

W c:awaridt U .'Jcs.nla II
..odL 11 "'7O,",pl '" Ir.leleokld
h.,.Uee ll:atednl..ad eh6r Po·
laków • Hurar,. JI'Od Whm l·
ą na UkralDle. Zelp61 w,.·

Smutne, ale prawdziwe

Z poc:~iem

r'CK
dZiekuje

• Noworoczne ubaW)' c:holn·
kowe dla dzicd proponujc
SDK "Witet", ul. KatcwwkowlOka 20, leI. 55-231.
ZapilY aa k",.. prawa
Ja.'ldy prowadu SDK "WIte1".
In!ormac:je w klubie.
•
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SPóŁDZIELNIA KOŁEK ROLNICZYCH
w KOSZYCACli!. I. we Wł08towicach
28-510 KOSZYCE. woj. kieleckie. tel. Koszyce 14
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SJ'OLDZlELN1A MLECZARSKA
W LJPSKU, ul. Przemysłowa 3
OGLASZA PIlZETARG
Da sprzedał niżej wym. samochod6w:
l) samochodu eh:tarowego .krzyniowego ,.atar
A 29", nr rej. RAD 238M, rok prod. 1983, eena
wywoławcza 1.000.000 z.I
2) samochodu cięt.arewego .,nysa" typ T 522, nr rej.
RAD 2.37H. rok prod. 1983, ltopień !.uiycia 75
proc .• cena wywoławcz.a 3.875.000 zl.
Przetarg odbęd zie się 15 liyeu:ria 1990 r . w siedz.ibie
spółdzielni o godz. 9.
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywolaWC"1ej
należy wpłacił: w kasie spółdzielni w dniu przetargu
do godz. 9. Na pojazdy nie sprzedane w I przetargu,
ogł asza się li przetarg w tym dniu.
Pojazdy będą, udostępnione do oglądania w dniu przetargu od god%. 7. Pojazdy zostaną sprzeda ne w takim
stanie w jakim będą znajdować się w dniu pn,etargu.
Spółdzielnia nie bierze odpowiedzialności za wady
ukryte pojazd6w. a takie Ulstrzega .obie prawo unie.
wainienia przetargu w części lub w cało6ci bez podania przyczyn.
133-k
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l) przyczepy skrzyniowej D 46B

2)
3)
4)
5)

opryskiwacza zawieszanego AD 27/53369
kopaczki do :t.iemniaków :.; 609/2
brony zębatej U 274
pluga ciągnikowego U 023
6) parnika elektryct.nego Ił 027/1
7) silnika spalinowego S 47
8) samochodu "star 660 M2"
9) ciągnika .. ursus C 360".
Przetarg odbędzie się 15 stycznia 1990 r. o godz. 10
w łwtetlicy SKR. Przystępujący do pnetargu winni
wplacit wadium w wysoko6cl 10 proc. ceny wywoław
czej w kasie SKR najp6iniej do godz. 9 w dniu pnetargu.
Za ukryte wady spółdzielnia nie odpowiada. Spnęt
nie sprzedany w l przetargu będzie w ystawiony w
n prz.elaTgu nieograniczonym w tym samym dniu O

~~~a się prawo unieważnienia przetargu bez po-
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Puchar Wyzwolenia

limowe pilkorsltie derby Kielc pomiędz, lupołoml KORONY I
BŁĘKITNYCH ,lal, si4 jut dobrq
trod,cjq.. Itele<CJ s""potycy
sportu l. sporym lainte~_niem co rollu cuujq no l'I pi .....
nq próbę sil pilko/"I' I chot u,.lo lOIIl,.,_OrKI je.1 ona .., ano,..
molrorch warunkach, gdJi nie lown. pogoda ~io futbo.lis.
łom, to ni81mienni. derbowJ meCl o Puch", Wyzwolel'io Kielc
gromadzi no trybunoch .,.Iu widlow, ktor,m nl.stro.my ",r61 ON
śnieg. Tok powinno b,t taki. w tym taltu, Jako ie •
nojbłij·
nq niedziel, ł 4 st,cznia dojdzie jvi po 11:11 pi,tnosty do dmowych derbów. T,m roZHt gospodgn.", m_au j •• Korono, o
podelOs Irod,,,jnego spotlonJo orgonllocyjnego je/ dtiolou.e IIIpowiedzieli, fe nadadzq j\lbileunowemu pneciri .pot.koniu odpowiedniq

Bl iże j
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w
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1'1 40 minut. W rOlle wynlIlu remiłowego nie b~zle dogrywki, notomio$t zdobywcę tro_
feum - Pucharu WylWOlenio
nuty kome.
Kielc _ wyłonią
Sędzią głównym spotllonlo bę
dzie Kn,utof
r Kielc. W
etosie gry obaj
Slkołenlowey
będą mogli dokonot Iqanle 5
zm ian w $klodoch swoich Jedenostek.
Trod,c,jnie jut dochód ł rImowego meou Koron, I BI..kiln,ch pnekolon, lostonle no
zakup spnętu sporto.eta dla
.,chowonkó. jednego I
kie.
leckich domów ddecko. Prrr
.ejłcioch no slodian PRl uL
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.,m
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11
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uczniów ólm7ch lr.1.&a, 1ltón7
file tylko $pr-obu}4 .wych . ,
w rywalizacji ape>rtowej & r"
wleśnik.ml. ale równlef pcwl&-J., blIte] pnyz.akladową -.kolę
łl: leleekieJ FabryIU t.o17. Tq-
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Pon'odla nod sprOW'l'lY'" pruprowadz .. nlem .potkanio
ClUwać będq dtlaloeze kieleckl .. 90 OZPN Orol. sędtiowle, którz., spotkają się Ił(! stadionie
Korony • dniu me-e'al. nl._
dzielę o godz. 12Zochęcomy kibiców b, w nledzle/ę wybro"
się no łpocer
no sIodian. gdyt obo tespoł,
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tego
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Czal"lle pJ'2l1tl'lłOwało t.. iI·
c.::eJ'WOMCJO "'Kollcrw.IIro.tu"lllłiole'.

JWOd~"I6w,

'!':..':,III~.o.=i~~O~=' fl

Mizoi
łllc,

łClFleU

"",UlW • wieJ IVp" • •

pom.woJ

włlM Ul

r.,.opj.e ro-

.:te} .io brekujf' (I'ro"e]O, Itiu-

"'0:11111. \łon"'II. BlIlflllJ ...tU/IJUlM .o/"':q do n/O).
wl,klll/C" hll"ktlC~"
p10ch••
("lIló", ł .ktllOnem",,) - w... •
Iw6re., 1Iri,,: Arlll"IIIIIIIU nJe bł
~ mtd' IlIlw.VO l"lld/O"ia. bU ,.
''''II'''łowor..", "'1Iilł u.1Uj
JIIII; Umll!'f"llI,,, -- lHl "lf'Ikl tII'_
łiI:':(1O konIUII.,II .. , '" tv", ,óu..
"fd ,;,.. jólO ""''"'MI IIrrwlltOlorl
U/.ehod"U:j.
rUi' 141
j..1ł oJ'grnlll'i.q, UńIł'Ar;:e ,pne·
z.7 mili dolo1"Ol" f'Otł""'.
No ,"IIrg""I/":
II' III/Ich lO
I Jf) arll"h/!łA.k/e wilia błllll Ul
Europ/li dnJ~ pn"I/IClm(' j cle_
UI/'II
:r4ł!u.ioll.q ,iCłW4JHlIIIC,
t ....

I

No

d,,·,

,j.

f;IOro-

st.OWO
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LUDU

Co nowego w nowym roku w Przysusze?

• Finał obchodów kolbergowskich • Amfiteatr
wparku. Prymat dla wod ociągów i budownictwa Już
MOWI TADEVSZ TOMA·
dania to - wykonani t' amnSIK _ NACZEI..NIK MIASTA I le.,na w parku.
l GMINY PRZYSUCIIA.
• Houln.nnięty lOslai w
• I'rz)'lucha wkran.a w fI W.rlZawie k<lnkurs na p<lDlnik
ndny rok olxhodów Ir.ol~r_
O'k .... Ko l berCI.
Z tnech
,owskle h I temu J ub ilł!USIOw l
nagroch:onycb
projektow je·
podporqdkowane będlł ,16w_ , den ~due prz.yjc:ty Jut w najne wydarunla w nlldde I re- ( bllbzych dniach i r6~nlet w
elonle. W czerWł!U br. w IIt t- I lityurllu rozpocz.ne ~lC: i~"ł:o
11,1 rocznicę śmier<::1
O kara
~eal!za(:Ja. Monument wzme_
Kalberga wielkiego etnografa, slony zosianie przed dworkiem.
~)'lIa dem!
pu.y~u klej, koń- f
Wkrbke:r. masz,.-n drukarni
C"l)'my 6-Ił!lnl okreA popularydziałowej w t.od~ :r.ejd:de 01UUlcjl tw6rcy I jego dzle/O.
norratla O. Koiberra. WyblTrwaR <lst.lnlc Jut prace przy
J.ny Jelt m cclal,. lelewl:r.Ja
prsyJęla równiri ten tł!mat do
d w orku Dcmblitsklc:h. POIUtal)' robol,. wewnętrzn e, wy_
.. Wlł!lkleJ
kananlc: PO.. d:tdi:. mal<lwanic
Nie zapominamy r6wnie::: o
i k.~me tyka. Od J kwldnla
Iz.arej ł!odzlennoścl. bo przeeromaduma tu będzie ek,POł!-et nie d3 się uniknll(: proanJa mu ~a lna . Kłllc}ne Iablem6w dnia. Najbardziej tra_

I

er,....

i'I'lY'Uakiru

d,.

óow~.

po

. "lIorte-lta!e"

W:tOOlt:.
d(MUwC%. I
dotYł!bcu,

s.mo:x:boturma ok!

WJjł!h dla wed ł mlod;;:lulI_ Rourllaliim.1I 11'Ż OJtTtll dn
pos::cZltD6lRl/ch loklod6w praCIł ł cukamV ..ci Ich zam6IOieftkL Sądzę. że b(dzie tlł<'h Imprrz co najmniej kliko, «na bowiem nie Int wl/górowana - 50 'Ił' .::1.

w

jabłka
1.1_

n. prw\wor)' I do I
mr.taltIl, .IwoiInU,. n- piaeu

macche ....

mle,l«'.,_
tac:hodn.m
odblOl'com. Takie .. til'y" - dlto4nle
Ulik
zd.lęcJul
mo".. }ed.n~

o.

ra.zcn.!o prlewoz:(- k:lkun.atoklonowe I.dunkl mroionek na
odlecly-eh europejllokich tr'Mch
W Pr:r.ytuate nie uPOffi!naJa
rowo!et <I d_taw.("h na rynek
kr.jow,.. Owoce

rok u u blf'c1ym, powinna być
p'l'7l'kazana w 1!1t l r oku.
Konl,"lIuo.an e będ!ł rebel,.
przy WWOUł'nlu bl.ku konl u nalnero dla. 30 rCKI7ln. W br
PrlygolowuJ e.my r 6wnld do
sprzedały 70 dl1alek pod budown lCh"<I JtdnorodU nne.
• Robimy wl(c
wU,YFtko
by nic prze~pać
plcrwlUlo
pólroeu. W ezerwcu, 't chwlllt
wyboru nowych władz sam~
rządowych .
jej,U, być mate.
ua-tqpią na~
Inni, pnekatf'my Im zadbane •.gospodarstwo....
J . MADEJSKf

BIAWBRZEGI. Taki blłl .en, p",anJa .IderOWClrtego do
IANUSZA MARCA - dlł'"tktora MiejskcH:imh,nego mrodku
Kvlturv·
W najbLiżnvm c.2uie rozpocllllemlł cllkL uba\D choinkO)-

Na placu
- "tiry"

W JuJ.

p: nas to. It popu_u .\Ilę ja_
ktlU I iloU ...'Ody. Z,,"lęuaa.
my więc Ie.mpo budowy stacji

kJ uzdatniania I b,drotorowni. Inwf',t,.-da
rozpoc.zęta w

kandyzowane

Ulaiw)' .I~ jut na iwlatec:tnycb It<ll.ch. :'>froton)' St.p;n.k.
marchew I truskawki.a pow_
suchol'. dOl'l.ępnc w aklepach
'PO'lY""uych - tyl,:, tvlkn. te
:r.nacz;nie droU:ze n:l pr:r.cd ro.

k;em.

CO s ię bawić?

PrZVDotowu;emV się równieź do ;fapewnlen;o milwi1\.lk"'l
rozrllwki pod.e::o.. zbliiaiqcvch. .iC' jeril dmoWJICh, Plallujemll mJR. projekcje li/m6w (takte wid~) :WIU wiele konkunów. dllskotek, itp.
Okazuje siC' jednak, źe o wiele u lotnieju",", od postawloneQo na wstępie jelt p",a"le: Gdzie rie bawić? MCOK
dllsponuje bowiem tlllko malq 'wiellfcq (pow ok 60 m kw.'.
Silą rteull organizowane w niej imprezv nie mooq mieĆ
mosowego charakteru.
Mieu:kańCJI BIQlobr:eg6w od lat czekaJq 'IQ ukaAc:enie
budoWlI nowego o.łrooka kulturII. JdLl nie zabreknie tak
trudllllch do zdobI/cia plenledzlł, nn.oe.tllcja powin!f4 ZOllaĆ UkOn.cZOIIO Ul pOlowie br.

Handlujmy...

czysto

KOLIeni.c:e. Mle.i.co--A e tarIOwiEko nie: r6tnl li~ od tYłięcy
teco rodzaju pJac:::6w w kraju
S2Cteg61nle wiele uwał bu·
cką warunId !pr .tedaży mlc:~a.
Kto c:boć rat. -robił Ulkupy u
domo:roclet:o netnika wie. te
urącaią one
wlz.e!klm u.s ••

l\la df~"11

W Zwoleniu

mówią

połowiczne
rozwląunla,
Po
prostu po paru lataCh wr6c:1my 00 telo. co było. W tej
chwili np_ jako dyrektor ZOZ
- mogę w ra,:.ie potruby od-

"nie"

delel(Ować

Podzwonne dla ZOZ?
e;! problem
wy\\'olal w
Zwoleniu nlem.l, bu_
rzę:
prtt.k.uc llutbę
ulrew!a pod lerenowy ..morąd I (Inan sawać A I tej pull
ny PClzosc.awlć ebceny lian
r uuy!

T

-

lat

(\D,.,.'

Im•• )
P.I. J.

18

Jesll we<:ydo,..... Ć.i( na

to P!eT""'Szc - trzeba rozwili.'
uć Ze.p6ł
Op.ekl ZdrowOlneJ. Ten w Zwoleniu obejmu·
je iakte gm.;ny: TcUlw. Kaum6w. Prz.ylęk I PoI!unq.
Oz.nac:uałoby to
r6wnoc:z.ełnle
"oddan!e" pod nądy tamtej~h rad narodowych "mln_
nyeh ołrodków ulrO\\lia, 0znaczaloby, te w._p61ne dot.qd dla calego rejonu plaCÓwki. labGratOorium bada'" ana Ilt)'CUl)'ch, pracownia radlo-

l("!g~cz.na.

nawet
takie

apteka s.:.pltalna a
pralnia
(obsiucujqca

tłobek,
który miałby
pne)qć naczelnik) łłutyły
by tyłko ZwoleniowI. A jeśli
I sąaiadom to za odplatnośch,. Tylko jak.q, ł!:Z:y 'Ił

na to cenniki? Bo nacz.eln~
Ul Zwoltnia nie mate z.godzlć
pa.c::jen-

.Ic:: na finansowanie

tów :z: Kazanowa. skoro będzie
miał p!eruądz.e

tylko dla

IWO-

iCh.

Podobn4 arl"umenladę wylIuwa takie dyrektor ZOZ w
Zwoleniu,
Aleu.oder Plec:z:yiiski.

-

To prawda.
struktunI
służby zdrowia
z ZOZ na
c:ele, była dojć mocno krytykowana - wyjaśnia. -Jed·

nak moim
ulaniem
nit!
apra""d;;:lIy się pn.ede wuyst·
kim jedn~ki bazdt..O duże. 0bejmujące

łwym

1U1~;iem

ponad łO Iyt. ludnokl. M.nlCjsu - tak le Pk nalta, m~ly
I mają swe phuy. Nie m6w~,
it pozostawienie ich w obecn}'m
ks.:z:t.alele lo nnjlep.sze

Motn.a

wy}ścle.
je nieco 1..'llOdyflkować, z.utanowlć .Ię nad

uedukov.'anlem
admlnlsl.rac}l. ale - dop6k\ nie ""ymyśllmy
nic::
lepuea:o nie
buruny. Dotąd nUrt nIe L1proponO'A'.1 dobrej koncepcjI.
Je.tem pr:ekonMy, iż dop6.
ki nie sprec::YDJjemy aposobu
fltlaf\!owarUa slu.tby zd:rowia,
oplacanla peov.~ył!h usłuC
nie powinnl""y i.t(: na t.ndne

lekarZa "t

o~rodka

w Kazanow~
do pracy w
Tc:z.o.wie IS.p. Czy b(dz;e 10
motIiwe jeś1J pIerwszym ma
,,'kierować" naczelnik :z: )ednej
gm!ny a na-ctępnym - z dni·
glf'j?

AJbe._ w wielu mit.h'c:o">oł _
ciach cdlle
lslnle.łlt
ZOz,
prsydlodme mlC!$ICI, !il( w
l,.dI samych budy nk.ch co
npital lub pomoc dorun. Jak pOdzldii kan ty Hsplo.-

tac,ii

dwa o,nhv.
- nac:z:elnik.
I
npU.t. (ma ił' fl-

pomiędzy

un~u.ni.
d)'TekQę

na~ać
wojew6cnt'A'Ol?
Tyc:h w!łtpU.·of;d nuuwa Ilę

mactlnie wlęceJ_. Na ralle w
Zwolmlu powled.ll&IUl .,.nIe"
wobec planu rOlWl,unl. ZOZ
Ale utu.eja nie pe wności weale dobrze nie wplywa na atmoderę
utrudnionych t.m
lud rJ._
(db)

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

s.r..OWO

LUD U

Dwie centrale: międzymiastowa i międzynarodowa PZMot. pożycza
Z automatu - bezpośrednie połączenie z zagranicą Lombard
w Radomiu
I Nowy spis abonentów

w :r::~amlt~ran~?::::I~
zYJnym!

pre1l:~r

Ta ·

de lin: 'la1l.owl«.kl pow:edt.:.::al
1. w Pot ce polruba demo·
kracJi 0._ telęt'onbw. Prawda
je<.t bow_ern taka, te uJmujemy ~1~lle m,ejsce, w EUlopIC! pod wIliędem Lczbyaparatbw lelefon:cUlych ł 'akckl
rOl.."bw, jakle prU!lt nie .. ię
prowldl.!. Na tę n:echJubną
111:y Iyk( Wpl,-wa niedobtlr
:!Ipnętu. n epelna kadra tel.;hn:CUla, no I jak w wielu re·
~rtach
br-ak lotbwkl.
Radom nie odstaje od o,bl~
ne' ~ytuaej! krajowej, PrlJ'Ulać jednak tn.eba te plan
roku ub,ellelO dotycU\cy telefonizacji w~tal tu uulllOwa~
nJ'. a nie w n,ystklm mIal10m
sI<: to udalo. Spo,lądaml le~
'm!elej w kl~runku nowoeu<noAel I wldat jut elektl
R

b.dYllku, które,o br)'la
1IV}'TU'. ponad Inne 'IlIachI
- pn,. ~. Plbud,kleco. mon\e",ane będ" JuJ ftleb.w~1D
W

I

dwie eenlnle: międł,yml.'lo_
I mlędlt)"llarodaw. Izw.
A~' orn m leJU. llbloret.a
Jedna bn dru.-Id nie m o;'\"
runkcjanowat•• :&alem lneba
as yj lrc o kh niemal Jedno
ereln,.m puckazaniu. ~ałl~pi
lo prawdopodobnie w roku
199:? W prt,.padku mid_klł'J
«ntrllli us lolowaDY 1I.os la,Ile
tzw••,... tem hlupa6skl typu
UPC I b(d ... le ~ peDtlł:On~
zelek tron l ... owana. W t ej s prawie. prted dwoma dniami, do
War.u.wy udala lię delecacp.
• radonulr;le.-o WUT.

w.

Ek ~ploat.atja
5O-letn:ch
IItaJe się jut prawie
n!emoiliwa - mÓWi dyrektor
A dam
Jsnu.
CU.!l najwyulY r ounonl owolt
wren,cle ..stoJak i" 1: 1;39 r ..
ltulące do d usiaj.
ł-O';e
bu
wplywu n. jakoJt POlOSta)ą
111.' kable telekomun!kacljlle.
slara techn Ika leh łąc.unla I
eu;:st e lt8wll,ocen!a. Brak.JJe
mon terbw un.qduń.
kablo_
wych. Powinno kh być ok, 30
)est._ trz.ee.h.
un.ąduoń

WUT

ehwli4 ul'1Iehamlenla noweco ustawu cł'ntrlll
t,.l_o w samym ' rid pnybędaJ e l ! OO
no _
w1cb pof4nei. Będa.le wted.)
m.ina a alItomaiII teieronica·
n~~o ~~ • .)·e się np. a. Wl cdniem, lak Jak dlleJe si ę lo
dotychcul "' dru.-It a lro nę _
"I~ ma
bowiem problenlOw
by Ie s lolic,. AUl trll k.nw~r 
IOwae ze maSom,.ml w Kad",
mi u , Jedno t yllr;o Jut niepewne - ile monel I Jalr;lcb tru·
ba b(d:de ""1'a.ucll. To Jedna z
anomaliI. WI(kno'c !60 aulomalów nikomu > nie Ilub _
brskllJe łrednleh dwuduesloziołówek. O produkcji
iet..nów mUlą udeeJ'dowaC w'a _
dze CftIlralnc. a to l koul
\\')'IOkl, I problem 11. Icb. roz:
prowad.uDlem.
W tJch .Slty. lklch t~leJe
nlclfDycb
ukłócenlae:h
Jest
Jedna juk6łIla, która wiosny
nie c:aynl. "kate Ilę no"",. I Pll!
abonentów I będale OD n a
bl ei~o u .. " pełnl&n l, lla r y bowie m ..deu.kt"aU a.owa l alę 1:11_
pelnie.
J ERZY MADEJS K I

Z

midelll

W pomieuc.enioth redo!"!Ik~go PZMot. pow~IClje pierw_
Jq Iombold w t.,m miej,cie.
- Będziemy poi'fClot pieniqdn wuyJtkim
polr'lebujqcyM,
pod zoslnw Klmochodbw, clqgników, mostyn I urrqdlcłi pltem.,lIow.,ch, briut~lIi1 I pop!elO'N
wortClielowyc h - Informuj_ r.liki Wolel.nczyk. kierownik b'u ro poired";ctwo PZMot, w Radomiu. Genelo!nie będliemy udzielot potyerek nn okres od 10
do 30 dni. PoczqtJ.owo w kwo'
loch nie wfęhlyt;.h lok lO ml n
d. Bę(lrle my pob+eroll 10 proc.
ąa 10 dnI, 20 proc, ln 20 I 30
proc:. 10 mlesiqc.
ZOIlowy nicsolidnych kllentó",
spnedowone w dlodzC!
publicz ne, licytocji, o docho.i

będq

łO.lIi

kosę rodon'Uklł'1I'0

PZMot.

Pomogli
uczniowie
KJ",.~&l.emłlC' ,. ' a .,. '1'.
CMdelda uleld_"IU de re_
41akcJl eumlu.uenle bupl.tnej
n.ta lk l., li p<Nel:lłemu Ju1 wie_
kiem IIIltie."inle Sllnltla ulll_
111_
" Raja"
5ub .. bob~

T"", rllZ~m. oktua.hd.
JlGnu,ęclI '" kroju. pod
o~"oIł

Aft~ł.,

k." _

nom
nie.

A"",Ie,Uco

Anlldo, .ta.,iodlo ID jury. fct6rego pr~ewodnlcJqcq b.,lo " ...d.
Krłfltlłna
Kasf1bko a: ..TP··,
b., Wllb rot ,poi,6d 16 dziewe%ąt 10 fttJjlodnidUJłCh '"
" eglonie.
Ponl
Agnfe.zko
Pf'ZWJ«hoło nlemol pTostO ze
ZłedllOC:onvch Emiratów
A"ob,kleh. a
"I~

konkrełlł~ %

zdjęciu:

Miss

PolonIa

Aneta Kręglicko (: II.'.
wej) I l wicem;" radomian.
ka. A gnfeuka Angefo, pol1 _

e.tu ubleploroc.much zrna"at\
o koronę.
Fol. A. 2uchoU'skl

..

. 'anla IIA. St&ranll le 1I ...'I ..

na Broni

;"~łi
:~:~~~.:.~':i':~;~·~"· ·:::;,;'~~f:{at:,~1ł
N~ e:::z~io:t: już ~~~C:'~~~
:;;:
na Bron' or"aJli.a:olOOnll
ni".
~j

tu przede \OulIl'lkim drogi
zll.te po J5.ooo d ta .nu:blllo kupił %0
m.ln d,

J.s

<I.

'golu'lkl piwo od Z
wina po~. 10 tli'. zł

1->

ó"._

ne '.Ia')' a u kcc.scm, Ilu uele.
wlaJekl~la " Ra i". kt_)' __
.trop . u.ten", (c d"l1:kll.le mle_

•••,1 Icb
d.1Irł~ret.

1939

m.,lljmy edm6w li

ne

Du-

Z/UlolQwanll wobec d:W!l~
nikarZIl t.gorOC.:nv TeOUlamłll
blłlra MLn Ziemi Rodomskf(l'j.
nic dał um 1:0 lł1 indogoumnia plłtanlami dziewc:ql_ U
:1I.kctllłmV jednak
ft4l'l&f,ka
calej cf.lie.ląlkL Sq to Aonht;.ka Jllno., Beata J"rniołoU'.tka.
Monika
Stęivcka,
1~4hf:la
Br~owtowska, Unttlla
MGłk
\00, K"or:vn.o Bednarska, Reno la KQ,lor. Anna Kobtl~11\.
,ka, Reata Pod.iodlo I U",< lUla Pu>tr(łUl.ka. Z '''00 orollo
(od J$ do !ltfVCl" 'id br.p-:"_
blłlDO.t' btdą no :grupo\OclIliu 10
Pnll.ieee) wlfłoniono :O!lO"'C
najplękntcjlla
radomlanko
1990 i kondlo'datko dą tlłtulu
Min P~OTIia.
lm4d)
Na

nie

lej p.r....le. Jc.łnM'l.unlc wla_
ta • .tarla 410 S t keł,.
PaUla . ·•• ej ar t. Nallcs)citJ_
lIa p. AIUlao Ch.jnaeka, .or,a_
nl.ewala ,rllpę mlo.bldy I
ro"JtCe"1:la Wfaa I nimi ,.nu lll-

.elll'"

KręglIckk,

I \Oit"tmlU Pobici

pa",l.a

gemM: I

(ma4l1

Najważniejsze

- pomóc innym
Klub HonoroW)"th Dawców Kr .....i pow~lal tu pod koniec
lat śiedemdzJe,lątych, Od dwu lat preze'uJe mu por. Ad .. ",
Fldol. 70-lecll~ PCK I lO-leeie mlcjskiej orlanl1llcjl w Ra_
domiu b)'ly okujq do uroczystego ~potkanla z krwiodawcami w n:eb e~ich mundurólch: HI~lorit: ruchu cl.erwonokrzy~
kie,o w kraju I w na~zym rellion:~ prl.ed.,tawil pr(!ze~ Zar:l.I\du MJ(!j~k!elo PCK dr Alrnd Swi~re1:ł'w.kl. a gratubcje
u dobre w)'lliJtI zlot)'ł przew,dnlCl.<lCY WoJew6dl.k!ej Rady
HDK por. J 6a.d Kruk.
M ówi 1I0r. A. F ldos:
• W trzech jednostkach
Czyli WUSW. RUSW i oddd.~
łaeh prewencji do HDK
nalety
150 osób.
W ciągu
trzech kwartalów ub. roku oddaliśmy honorowo ponad 53
tys. mllllltców krwi. Spotkan!e. o którym mowa. spr aw'l,;»
nam wiele sa.tySJakeji.
- Tym
b.rd:deJ te byly
wyr6il1l~nl. I na~rod)'.
• To takie, ale przeclef. nic
t ylko t. te,o povw·odu. Jeśli u j
naV'odach mowa - dyplom
dla nasuJ organizac ji odebrał
l:asł(pea szeta
WUSW pik
Zchltl.w Ralr;owskl. MówIę o
tym celowo, by podkrdllt
Je dnocl.dme dute zaintert!80wanie
kierownielwa
daw_
stwem krwi w nasuj ..rlr~
mle". Zrenlą, ma owo zaln~
łere sowanie
Inny
wym!ar.
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Pilnui szewcze swego...
Molo n:enu krytykowetMmy nfelctÓfe I t I e f y da/olo/nokl
Gmi""ej SpOIdzielni w Suchedniowie. Mówię lo, bo .om nie
jellem ber winy. licu by! wl.c '09Orte"kl grymas no JokCtŚĆ albo
proki~j no I m II chl.bo nonego powłłednl~
1 piekarni
,pó/dl,eluej rodem, lo 1n6w W'j'.otenl. IlN1lkich lorkoń no doić
ubog, osortymenl podstoNoW'J'ch ortykllłów łpOiywcz,ch.

°

chc;olbym po'
Co jo 10m jełlCle laborTY.
- o łlo
lem, Wuystko było I nowe ob(oce - obcasy, coHl, ~tej bunlledawno
łopr.noWJ'. joIr;ei
p6!przyu,.."
1863 /..,I'u,
brandzl. I spody lwone ."r
wd.pnqlem do... s ł e .... I k ; .'
gdyi pnez m;strlÓ'l\l kop)'lo c u
g o wOf$llotu uslugoweg:) pod
d o 10m i 1... 10Ic'9, I'eukl,
$p64~l,e'Clym uy:dem. Zosl,)l< m
glonIol, .onp:e, łtydlo przy ,,;cn

T

,m .•ozem

V" .. d,.ee

fal" och

dob~

~uehlldnjowJk"'j

spółdl,ell't.
Idąc
ul<c:kQ PowltońcOw

~:~~ WI~~b~2,~i;~~t.noA P~:eo :;~;~ks" ~;~"!i~ ~11;!i U~l':~~~
nerio '''gO' .... olulOIU w/dolo
mi II. tolto jakby cotl..cm
"pned ....ojnQ". Więc. no 110' ku
doić obuemym 10bOClylem
w
potron5erwowych
puukoch teby, g'N'Oidlitri I gv.6.dlrT lót.
"ych fOlmlolów. o nowel o,..e
maleńkie dfewn;on.e kołki, kló·
rym!. gdy nabito IZlmienno (e·
[ówko, lO Inyrno się bulo ja):
by tOWUI Iton_ilo z n,m coloit

p.o$I •..•
M;slll Wi.nbjin~j po,..iedl'cl,
fe Iwoje lerminy w .,:o!hetnym
Hewlkim ):unszcie rolpOClql ho,
ho, w 1936 .otru, o uayl I'ę te!
powroin,ctwo I moie dlatego
lok dobrze umie dtiSioj d.:)lcw
Ikfę(:OĆ, gdy Je51 mu
poln~bno... IN Suchedniowie o~lodl
dop iero w 19"9 roku, tu m~Ic;I.
nie poltowil lobie domet l
kowolklem oglódko, który lokie
mu doje wytchnlenle~. 1 uwala
sIę Jui pnecll 10 luchedn.ow·
,kiego rodaka, obywatela.

I'IOUQ swoje buty do nCłpr:twy.
No póI\och widię 010 nędy
dotlukich kaloków ...,post"",o·
nych jui pnez mlstno no "Io"c
do odbioru, torn tn6w - r)O ... c:1
kolofowe dornskie upilkL
_ Pon popoi,.,." mówi m,stu
pokolujQc mi biały """"'ntny
do,."ki pOIkolo(.rek. piękny nod
podl'W, tyle tylko, fe dlle .. cry·
no w n'm chodlQCO _ IO'WO(:I1ilo
lomym C2uMiem "da" o klowętn-~ i
pcwntolo
n,eduio
dJiufko. 0'0 pon Wienb:ń,ki
mów;, ie no ten ttubek ,,'!Od·
lai," toki sorn bioly kowot .. 1r
motefiolu, pnyceruje
tok te
nic n;1I bo;dzie znae ...
lud:;e więc. CiQ"le pfI}'nouQ
,woje obuwie, o sq lo jut w
więksroJei tóżne OdidoJY o gu·
mowych cz, inttyCh z Mo'JYW
utunnych spodach l tnebo Je
po rtOWemu pnybowoe, kleić
1'10 gO/Qco oby .. obu." był jak
nowy.
O ceny Iych ułlug nie p)'1olem, rotum;em wuo~łe [l mu·
Ilq one być lokle, by l y. lo
spółdzielni był
s,ty I PÓ!llot
mlll.lO Wienblńlloiego - c o ł y,
Soplem; sol - etyli mqdloj
głowie dołć dwie ,łowie ...

"O

T~~~I:i7~~0 lo!~~:::~~I~ T::ni:!~~IQ~elt

łteweów I pan Weub,ń
s~1 był jlJ ~ierown;. iem
"ch.
nlcmym, nieklórzy kolldlY ,y.
lulowoll go nowel "prelnem"_.
ole lo Ilole dlieje, new\lwo
dlllioj, to downe 'ęcme l rydelkllm, kowadełk iem I kOpylOmi lloJe lię jui pnelIłoiclQ,
mlodłi do terminu nie rwq się,
pol niĆ nawet no lo nil chcq.
Allłcl IlN1rie
c!Qgle jeucu:
chGtby lu w Suchednlow;~. prą·

Wzorowa

ł~~l7.i

mówi, le po 36 loloch
c:ęUiej procy mo 200
Iy"ęcy
emerytury, o terol mu.1 kup ić
węgiel I lo kwoto WYllorCf1 o·
kUlot no jednq to~, o J~mu
1'10 cotq limę potn_bne. Jell pięć
lon, wilflC kto tu oglupiol - on,
cry ci co 10.Ie ceny dlo łwloto
procy wymyilojq'
Ale _ Jak lo mówll - pjlnuJ
Stewae swe!JCł kopyto'M
TADEUSZ I UTOSZ

Rarnawał przed nami
ROlpocrql się tultowy obuęd tomowolu. Tlodycyjny CiOS go.
dów I 10trywk' lowo"y,k;_j uiwlęconej lotkami. Onlgdo; udtiol
w wesołych lorkach / 10lf)'Wlroch limitował dostęp do publiCln"h lal zabawowych. Potem lobiegono o porlnlfo lub porln.,łę, o dobolO'Nq "poClklfl" oS~lły I w/oJclwie wurst/ro.

G~yb~ot:~dJ~okr::l~obcJ~

wspomnień
l
udlJo/u w
kOlnowo/owych lobowoch PU'
blicnych, to ho, hol No gody
CI"olo lię l ulęd:"fe"lem. Du_
żo wCleinilJ
m/odtl dobielali
si.: tto l 'im, kiedy I gdue
pójdą "0 lorke. Plly ołOlil U·
jawn:ły ~i •
• ympotJe I ,rowiono matrymonialne horoskopy.
Jedne ołceptowono, Inne. dl·
montowo/y rodliny m/odveh.

leucre ki/tongleie fol temu
Ioonec.o o/etto tomowo/owo by·
wolo bo"oto. No 'oidą sabal.
oddzilln/l uflqdlono Iwy'll po
dv.ie 10b(1W)' loneelne dla 'ił.
kuset por. MioJto by/o wlldy
puynojmnfej opolowę mnie/·
ue. Nojm:ClnieJ br/o chodzit
no tonce do 101/ liIfOiy poio ••
neJ. Potem wybielono Sol:olnl.
I"b
'obryetny .Iub odlewni
"Neptun".

ee Ji. do tego celu pom/tu,
CIenil Sołolni loJ/olo S',ow/one
puel polal. Budynek stroly po·
Jornlj mo jui osf~mdlje"qt 101.
Od dawno nie mógł udl.... ignqć
ci4toru kilku._' ludd. Silach
b,lo wchodnć no IO/ę, 'tólej
pod/ago glolllo zwolen/lm. W
byłym "Neplunle" 1010 POlostO.
ło. Jej uiytkownicy
lobaw iłU.
bliClnyth nie ulzqdlOją. wynoJ.
mu odmawiają.
S"oly downa zom/rnę/v lWI
podwojl pfled /roll1owo/owyml
gattmi. lo/r polllebo pieniędcy.
idq do impel:r010 oświaty I wy.
chowania. Noddowloją plltdo·
wfowq Clopke I (hybo dcsloją.
Więc "dlie maino ~Jloleć w
'ornowofe' W lodlin"ym M·'"
Zbyt dosno I sąsied,; pl01.lIu.

Iq ..

SYlWE.SIER /E.DYflAJ(

PO ~1~!rkl:!:1r:~~w6~J
w)'U,b!ano

ku produkcja zwlqUJla )e~t 'l
nekq Kamlennq. Aby opary z
chemikaliów I sptllln nIe Ilkodz!!y najblitszemu otoczeniu,
~rzeb3

do

społeczne.

Od wfl/u /01 konec/tJ 'ornowo/ mo wie/e wso6lnego J."
nie$lporornJ. Spotodyclllie by.
wojq urlqdlone publiczne 10·
bawy taneczne dla Jpolecznokl
miejJ'leJ I plzyieldneJ. Nodojq.

Ry •. E. Bonka

wieków

Wyb61 lo/dol od koncetlu.
no lobowie topelm/duo
I Jego olłled,.,. lo C.lftqdzonlem
zabaw dochodowych przepada·
Iy orgonlzocje społeczne, Imly.
IlICi_ / 'omilely rodric/e/s/tJe.
Tokil lobowy piryJpotlOty g.o.
110 no clle OI"anilOCyJne I

Ryt. E. Barska

wesoło

czniowie wydzlalu odJew-oia.eco konecklelo tech_
nikum łwlłltowaU Dde6
Od)ewni.... Inaczej ol! .laral
koledzy od t.ellwiak., bo bez
rantu, odznacr.c6 - poza jednym, które otrzymnł nlet.eJ
podpl~n,. tj.
medal nltoly
wykonany
prlet. uunl6w.
WS%ystko
kabaretowo, kon_
certowo, jplocwaJ~co, choclat
t~kowych prtedmlotbw lulaj
Ii~
nie n.ucza. Nluczycieł
TMO. Knyplot Jakubow.Jkł
wraz l ucmlaml kła,y m:aturalnej 'lOrpniwwalI I wYltą
pili z procramem, w cum
ktOre,o bawili "It:
wnYKy
obecni. Wychowawczyni klaxy,
Barbarie KowalcJ.y'" wdedykowano, specjalnie na ten
dl.ień naplsan;;J
plosenkl;"Och, Basiu ...", a koletankom,

U

b" takowe te!

bm wiele rzeczy I od poef.qt_

Jącego

Na

je

wyprowadz.aĆ

wyuJ

almos~ry. StĄd lo"tajq wy_
w!ewane na}cz~ścieJ nad Skartysko. Do tego filuly komin
mlerz::tcy 8S metrów wysokoś
ci.
Nie ma lbyt wIelu wkibsklch, którzy by dodekall, co
lię w fabryce wyrabia. Brak
sklepu przyzaklado\\.~co, nie
nie moina nic kupić, a Lo się
d:dslaj tylko I1cr,y.
Podobno
wytwarzajq farby bltumlc:me.

m:aJdują

.I~

w'ród odlewników, pararra~
pIO<.Enk! "Monika, ach Monika.
dz;e ....oclyna ... odle\\ln;!ta". Zarl

wodoodpome I dla: pr:r.emyhlu
okr(toweao. Zakład nie ma
obiektów labytkowych. Jeao
w)'cl::łd nie
jest atrakcyjny,
lre':t~ doŚĆ u:ct.elnle prufilonlęty

drzewami.

Zu to w obn;:ble pnrku. od
stron)' głównej ulicy imienia
Tadeusza
Koklul!lkl
~toją
b!okl mieszkalne typowej architekturze wcteme,o soc:rcalIZl1lu budowlnnea:o. Dalej u-

°

wagę

przyci<lg.j~

unikatowe

kutalty fUlgranowej budowli.
Nie jest ona ani st.rołytn.,
ani staroJwiecka. Miejscowi
m6wią na nlił
zameczek. W
dokumentacji
zabytków architektury "stoi", te Jest to

neogotycki

pałacyk.

O kwalf-

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

Karnawał

W Ostrowcu sprzedano
3,6 tys. mieszkań spółdzielczych
i tylko 53 kwaterunkowe

'l'r1)."I .... k.... '

c ....

II.Sc.lnIh)Jnelwilt.
II(:.~ C'b~I .. 1
n.'>l4 .. 1"'"

t ...

slr_llI'<"lr.lc ... k"..lyp'r.C') lin-

W Osllo.cu, podobni. 1011 • in"lch _mialiloch. sllo"crył ,", uluIm
szych c!lonków o ","o<unkoch
olOb chcqc,ch • ostatnich mi.a.qcoch slor.go ,oku kupIe: no " spłot kredytów.
lnOCVlI. mnlejue bylo ZOilII
,
.
ler • .owonie kupnem !T\,&ukon.o
olotw,I,jlTl. t
Cjq '10 nOJ~o ru,c h oSledli
kwaterunkowego.
osoby. ktore do kan.
lpółdz,elctych.
_ Od wn.inio do gNdnio lOco grudn:o tłołyl, po.
- WH}'slkle OłQbt. kłóle no·
oplniowołe-m 160 podon I IIi komu
don.o - powledlloło główoo
tyly podon'o do 20 grudniCI ub.
nl0 odmówi1iimy mołllwokl no.

","uy.":.

~~jg7~e~~~n~:':!~dT~:: ~i!u _zo::.!~ed~~~I-::~r:~;!ty;l: ~;f& i:L~=o::lo n::,I:~oth~
ek!ploolocJ'. T~deułl KO$moclń·
.ki. - . Noue mr.ukonlo byly ICI.
nIe, jOlr boruCI. toń."e od

powiedział
d't"eklor.
RPGM
KIZfUlol $Iiwiń.ki. _ Wnystk'e

°
formolnoki
:O:~::y~~~e~~'ohm;~~~~:: ~~~t::tro~.:~~ ~~~~ul

W)'dt loł

tolotwiol

=::1 0l\1li"'.

§:iJ:~~J.!§.~;~~ ~:~t.~:§J:r:~JJi~~ ~~~~1:';;;·~!.~-i~:
"I.
no~

n edtag;e _

nojtoń.

Iłe koutowolo 4a~ tys. tł. o naj.
~:..: ~ ~!=~h z~:h.wybu.

Nle utolollSmy cetI -.:IIug
UZnOl'\Io, co aynfły irI.
ne ~drleln,. w kroju. nlezgodnie uen:tq ł prowe", - dodol
pruel. I,.nilłclw Hołod,na. Ce.
nr lI$Iololiimy wg .skolnilto
ustoi onego pn"l resort finonłów.
pienjęd,y Zfslrocie ze
własnego

- 'Ie

spn~i, 'oltolił

- Wbrew powu:echneJ opln)!
- nic. bowiem wJZ)"ł"-le pien!q·
dle wpłacone prUł loł:otOfów
pn.kOIOliimy od IOW do bon·
ku no splotę kredytu, 1<*; Ul'
clQgnęl1śmy
1\0
~ tych
mlenk~.

.leszue więcej lolroll. bo ok.
2,5 łys. .przedolo O.lrowledo
Sp6kf-tielnio Mieszkaniowo, loj·
mująco się wylqclnle ehplooło·

nl~., Joslon,e w noue' dyspo.
zrcji I pnunoaymy le no re·
monty budynków
becnle w obu lpÓłCłziel.
niech nie mo kol ..j.k. CI.
kl6ny kupłł! mlenlton'",
co lOjęło im "",ele nOlu mimo
Wlelołt,~ych
"""'zyt w odmlnl.
.vocjl. lIob,1i dobry tnleteł. Te.
ren ceno la l m h. toinie od
lU",u Do kllkunosl\I roty. nie li.
czqc nowego wysoWega- opro.
eentot.oloolo kredytu.
_ Spodzl_omy fię kolejnelJO
sztlM'mu 1000olorów - stwierdtilo
Teruo TkoCleflko z .. Knem lo·
nelr". - Myśl •• te wiele o.6b
zdecydu}e się no Ilybkq t.płolę
kredrtv lokolotskl.go. oby ulllk·
nql! pIocenlo nowych wysoł.ich
odsel4łk. Czołomy no uaeg6lo.
111'11 decyzje
w tej łJlrowle I ~.
dzlemy ue-rollo Inronnowol! no·

O

Zaproszenie
Od nleda'.\-". reaktywował
dzJ.lalnołć Dy.ku,.,.JllY Klub
Filmowy ..Meritum" dzJalaJq·
CT Pf11
koneeklm
Domu
Kultury. O&lalalnojć &atnau·
lurowano pruclądem twór·
noki
rllmO'ol.'eJ
Andruja
Wajdy. Zaprez.entowanCl dodl;poe na nasZJ'm rynku kcp!e filmowe 1: d;rJelaml re·
ty,c;era. Filmy preuntowano
~ tndycyjnej tajmy w
sali
kinowej l wideo w klubie.
Dom Kultury. loko Jednostka
patronująca d&lalalno~cI ..Me·
ritum", f!nanlluje wu.y,lkle
wypołycunla. a podelal proJekcjI na uli kInowe; u·
ledwie• . • ledem
ollÓb. tyeh
najbord1.lej wytrwałych cuon·
kbw klubu.

u.

'" -

.. -

_, yaI.

le _b b(.l.lc
chtlal .. łMI"11II
'" ... r" .... lt. 'etd 11111.)11:.'

wlos.nołc :roJmo.olM mi.nkoll!..

u.nlto. Spn:edol,j,my ok. 1.1 IJ"
lokoII, nojwęcej wybudowonych
wIolach 1982-85,
pow,em, łe

h.l~l

o.tr... c" " .... ta,;;1II .. le.

w

łJ~

tysi~,

l

Rosiewiczem

Z

o·

:"~!~ ::::V~!.!. 0~1~' o~

IoI?twiono negatywnie. bo.
'MeftI ~e spełnIali warunlrów.
- W~u . obJWol.U uwato, te
'o""ol_CI t .... ały lbrt dlugo.
_ Nie b)'iiimy w slonie 1010t.
wić wsr)'$tkich 10inł_S&NOnych
w .r6ttim łemlinle. bowiem co·
ło proceduro
botdlO worn.
plikowono. o ponadto 'PI .. m'ę.
chyCZCl$łe"
nOllqpilo
zmłonO
sposobu obliczania uny. Poto·
.tałe osoby będq mogły \\Obyć
m!eszłlGflie po ok. 280 I.,.. d ICl
m kw. I IMiIdliemy tlę Marali
l%twiĆ \o joli: naJ&IybcleJ. Ale
powi.., teł, li spodziewamy .1.
• nojbHiu.,.m (.Iolie grunlow,
nych Imion pnephów w lej
lÓb

'.51

sprawili.

.. Iyt"de n .. ser'lluh.• \\lnir ae·
baw 0111 .",.k-h pucv","lk.....
.. pru",I'''.JC'D.I,. 011 .. " .... h lIlIIIi·
,,~-

II"'ler.... 1I .)'ftkler,

.n~"·

łł.O'-IFWH.L.f.H,

kIor)

R\ fi WI.O[)\RCL.l K, _ l'~ ·
oI .. hn,. ",I(C'
"llłlZł;.

be...

JFM

l. ie
..pmr.-.yntkhettlll.
t

".r.. yJrdłic de na-

!:-podlh,"amy II"

1!'I .. n łr. I.r

r.,\\\ul ..

.1\'OI~IC'Jo

)lM-""lb h"moru. lnllke,nHu;n
, ,"1)"1_'::.1 \ DltOZU\ .
(kd)

- Mom IWWne wqlp/iwoicl.
cly w porunaUu ldon,ach _
",,'ello SIC ANiElA ,.'SARIKO·
VA.lAR~BSKA
, We/chlobi k.
TIulnewa w Clechoslowocji
udo mi li, tClwneł bogole dzie·
le ubieglego lołu. Alo cóż.
.pt6buk... Joi wHyJI!;e po.
p(l~nie 1010, byl on d/o mnie
plocowily. ole I radosny. l wie·
lu względów. '(Jode wuyJłł,m
dlatego. l. WAo mie.,Cty lemu
""'fułom
'o mqł la Polało.
m/.sdo/qcego wSlorochowi.
cach. NIe mom,. ieuue wspO/.
lI.go domu i chodol wciqż
dlfeU /lOJ gtonico. spolylom.,.
Ji, ledno~ doIł uęłlo I lo la·
tówno w Cuchollowoc/l jol I
w PolICe.

Zwierzenia
Czeszki
Drugq lIIezwył/e woilq 'p'o .
wq. '16to lCldecydule o blliJltlj
I doluel prt.,.ul04,/ mojej oj·

KRYSTYNA DOMAGAŁA

Znam dualaIność Inn~h
OKF, ale tam :r..awn.e nie·
mai peJ.lla ,ala l po pro~k·
ejl odby'A-"3 d<:; d,.!'ku~ja wy.

... ołana obejnanym obruem.
Tutaj sk(lflel.ył się lHm lwi·
dwwie posuł dCl domu. C"Q'
na tym ma polegać dualal·
noU klubu:' CZJ' je~t lO dy·
~ku~rjny klub C~)I' Id k!ub
w.o!'owego
ołlqdanla
III·
mbw? Jut. Cl..as. by .,naczel·
ny" OKF "Meritum·' wrła·
·niLO .....·4ł pr'ac~ klubu
Złod·
nie ze statutem. bardtJeJ fClZ·
propagował

jt'CO

Clt,ny, b.,.lo ZWYCIęstwo demo.
irocjr. MClmy luJ rzqd Dorotu·
mie/l/a narodowego. prolyden.
lo Vocloyo Hcrvlo • .1:16,.,. po.
dobnI., lol wou WOIftJCI... ol.
ctyl o demołrOtyloci. t.,.cia
JpolOClnego. Pcwvrócll no o,e".
po/,tycmą g/ólWny 'eIormOlor Z
19M ,olu.- A/ehClndt>, Dub•
uet:
Od,ie zomlenłom I męiemr
Poclqllowo lomiellolilm., o.,e·
d/ił
w Slolochowicoch. Ale
po oJtolnich ..,.,doltenloch """.
homy
gdy! ,laPO 1yc'0...-0
ludnoJc;i u ncrs led o wiele wył.
uo nU w Po'lce. Slybci!!'; ,--ę
uegoJ w l,.cJu do,oblmy
Nolowol (brlJ

.1.

II..

dzlalallloj~.

Tu warlo

doda~. te
kamei
klubowy kos'1.luje w m!eslfJcu
tyle Ile dwa bilety na pod.
rvod:le C'lmy w kn'e Ot>RF.
.. Pegazie".

Wszyscy

łwiadczymr

na NFOl

(khn)

~

-

11.. 4"'1

1: r, .. ~nl P$S. J!I'n ro :10
Itonł.«r"!I'.lI"łdregarOł'IOIIq,aa ..... pQ-

dc",.Gb.,
...
11_"'0_.
kł4d"

rr.1,,1, PO

~ OoIbrJl!llłIle ""'.
lIqdł ItJtll7ido<e>J.
ro"cotł'nlu "UII.lldt:1I

u",,"Mlnl<OUOO*.
.to~

1111de

1id~_1lO

ro:~nle

polOfI'> era."

IIMlc:llo","'n"1i..tllldÓIO ~'''/łC1ł

I II.. "*,,,,-c}ł t'lft,,1

(prlllP"U"tolnll

ter""'"
.. r .. "lIo......... 511
tllld"dóW
","'.... JłCII - f'(I,t '"1). JoJ<.toIUI'I.. k

:~

pem .. Pe,.·exu". Sto~ tam od
momentu Ol"'"cI. do r.a.m1M1ę
nle-

c'-M:Iepu..~!UI~nl • •

kiedy ..'ręcz cburuc,. w .u.un-

Ir.u do przechodniów. orerl.lj,c
n.o.e u~lJIl. Obrauj4 Ir.....·o... ml
pieniędzy. Ir.tóry(!b nIe powsty.
d~leb1

Ilę

nlejedn.a hu ben.

Ir.owe. Ale.
olekt6r:z,. I: nich
lr.orzy"'J.II z d.nnowych I:IJgek
przezne'C1:Ouyc:h
dla
ubot;lch
mltuk.afleów miasta.
(klm)

r:;;::'::W:: :: :::::" ';!r-

..

:r."~~:- I~~"'łj:!=J;::;"{:iJ.

,.S$ ..Spof",""" cnoWllo! II.1I$ł. ob.,

Ul ,"IIIJ_ "'IIpr_dIClnlo kI ....ó'"

_n".c:h. Ma r:ekQ. Nie ... o'"
CZIISIII U> pelnJ(M «OWII zucz!I' .. lu

(:bk>"lIjąralllenl/.~llItullC!'
pWc:du> >CI ZlIldadoch). Ill!l'fftlllej ..I.
ułDłeron

i&c1ł!lullo

prumll.11ii'IOJIC1I

I .... /I",../lc:It. !lok Jak

to

",lala

t_", Je(lII"fl1ll.
jdl'"/c"", ..",roUlorld:-oIlV"" pow..,,,...

m'ł!J.'"

"'Im.

kilka "',

pod'clJłncurUu do

tDOdU połączone J

k""I4

r:rekl.ą

pocllo-
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dQ"ł!1d :rocIIOWllo!n4 b'd4C:O~

l'1li c:o, "opl"
nlnff'I'~"go
".~m
oapow.....:--IoI""'"
".n .onltor.
"I/rzd,\I'·.
Kl ..rou-nl"

'l:4d'....

t.

pl.lIUI, t...,.art'"lf "..,.,""

"'1/fll"",',<":~=:~"15~oc1:~j"0
mar

IAŻ.

Zo/lo

pOu/cll!1Ckz

sr..o wo

STRO"A 11

LUDU

Psycholog radzi

osobowości

Rozwój

w,...

I

l1li6...1
lDłI'
JADWIGA PO·
RADA _ NO·
WAl<-

R opanym
=e~::;~
na wieki M·
wlaóclA!llllacb

pIIrcholQłIC:rn)'ICh

bIoklc1.l;:T.o.ycb,

l 1POłecc.
I. oItree6w, •
kt6rydl katd,. nielle ta ~
trany konD!kt pI~połec:zru',

D)"Cb. Sklada .Ię

Nle\dle}ętnołć rovri4J.1Wan!a
weW't'lętnnJ"Cbl~b
konfliktów ł problem6w łJ'clo.
'~'Ych wynM:r:.ć moł.e I. aakł6-
cen wainydl atrułrtur CIfObo..
\Ił'Oklowych. a prwde .uyst..

&jebIe, otwuu
'wiaLI i właisnych reia.c:l Je

kim

obruu

łW>a«m.

Gdyby mołna b)'io &mmoWl.t cale tycie cuOW'leka,:.au\\..tyl1hyimy, jak W'U.1'lko &I(:
w nim zrnlenla. Nieunienno!t
dlaraitteryw}e t"lko .obowoU lI!eprawwlk7wl. PI~
Plt~. ~wne cech,. nie uI$.
'trnianom, mimo te ~
!inne zmienIt tlę Jut • •)'40.
To lItrwalone llItChowanIe a&ę,
C1.J pl'fJei,.,wan!.,

pr~

kt6rr

VI procesie adaptacJI.

wymaga c.1ulej unl~,
KOlInIkt,. t. roch\caml. nliOM
nutowst w .~ laIadnkxy
na dalsze koleie trcia i powfl
dawać psyeh6pal)''Cme ukladJ
tpOłecz.ne, BadIlCU OIObowoł
ci uieprawktlo....-ej tw!erd~ te
wiele cech ~ s-ycho.
pat)'C'tllłij

l. W pi~j f.a~e rollWOjoWflj (0-1 rok t.ycia)
najwainlejlt.1'fD. cąnniklem JeJL
poclUClłI b&r;p.~wa.
To
matka ~ potT.r,ebJ koołilllr;tu
unueicN.'C!IO cł1Jedca .
NiezupołI;ojenie
~ aprawia,
k dzieekO UC%,1 .ię reakcji tę.
bJwydl., nieufnoid. w Te1acja.oh ze trodowWll:lem.
l. W druCieJ fazie roarwo)o_ j (2......4
tre(a) ~o

"*

Na atlJęe1101: Zb.!,Dlew Zamachowlki i
CSM ulralr.ha W' Teałne JlAM.PA..

J _.~

...ojeJ oeoby, Po~ hl po.
CMIcle kontroiIi: nad włMrl1mi
reakc)amt OQS konkoli nad

otoeteDiem. Nadmierna trOllu
o cbiec:ko kJb Dadm1enw. kry~

t"u jeGo saobowania

prow.adóRf do zebuneni.a poCWCiII wlMnej \oIIaarnołci. bamowat roarij .-mod1::ielnłCo
m~ I 4hialaftla
poc:..ICie wtMoej odpowiecłDal·
n*i • •woje zachowan!e,
J. 'I'necia faza, rOliwojaowa (ł
- tt n*t)'cia) to okrea doł-

01'_

wiack7.eń

'Ile twł.atem
rodzioę

C1.. ~,. po'Ja

w)1cra·
m.1ft. ~

rówiełn:lkMoł.
n.auo.ydelami,
R{fdnioeJJ(\lłnlllba~

.wojej (Ibecnoki w tym wi&cie, N-.dm!eme ~ia,
ftJepowocbecv.. brak .aRepl.a.
eil ~ ~ do bldal\O~
__ poewela mr1teJ·
..,.j \ro1IriOk1.
w)'COl1wanla
~, biemo6cl, lI'Ibo ucbowałI.

Zbigniew Zamachowski
naD,. jeJt M KOD)', _
naj mote cawet l. filmu l & . .lnut)'. Aktor
bucho '"~' • tde·
wwyklo rozJelł,m ",arul-aele l
silnej olObowolk:l artyst,.anq.
Wlduwl It1nO\ 'mu ltoJarą
tlę prude .",.~,. ..*im
I, doJrtora Zebro .. filmie
,,8dub koehanł." l '-0 BeWHYn .. ..Zablj mnie lUno"
oba .. ret)'Mrii l.etc.
Brom.teco Of'U I'~

Z

"n;

'}'!MI"

Muzyczne

Je pah*w
""anW.,

WiMiawa

tJ"Ci,ał .. lłoiuW! I ~'\W!
na ~

lnI ..DeUkJCu" K. K.~
Kiep, ł W' _jo~ f Q..
rru. Filipa BaJon. ..Bal ...a
dworcu. w Kol\&JZkacla~. Brwalcy wua,a'oJlnkleco Te.trIa
,.studkt" - C4z.i. preeuje ak..
Walnie - oc~k 'o ..
spektaklu "u.ta mik", CIwu
Ipiewt"' l ,.IhlałMta uboea,.
ne", R6woleł '" tnl.1,...

'*ra- ....r,.

(spod lady)

tir""'-*'

mekJd,.~
hIoeaą

-

Sm;p(·"
to z(

,.,,,vie

SpcHlf/t'l,<
Id:
-

Jtd n', ''101IC

jeJ

bez

-

,

Il,7-.e Ito.ruu·

,MSw!

WIU;;

jed,..-

fJJO ~ to

JUIe\'

0,,",1 DrbW.

A clIaezego7

_ Do nL"
ludzi.-

Możliwe,

• kt6rr'"

f'O~"""1,: Wf

L.ekon
m6W':
- Nie

T.n k"'jI~, ••.• no,borcll:le)
mi odpowJodo.
-

BARWINIK POSPOLITY

*

Muzykalność papieża

zbadał KowołA: le,o

pił, "ie paU~.

".nuowot . ._

"Ie ck-

KowoZ.ł WCał ~h: I licie·
'l'oWC&łrięclo "'WJkia.
~eoo po. wvc:"oda!
- Zeb~ liC ... deftVWOłlJCłl!.

wiM1e. Do to; poc-,. ole mieliłmT jednak <*Nj{ pneko.~ o nłewwHw1t1l t ...

-

Dał

lencie

*

Jest ~ z.o.LlOot.elona krze...
..... Ionka o pełt.ająctJ Iodyt.c:e
t. kwtalOnołn,.rru pęda.mi, dodlociząc.yrN do to om dłuaoł·
ci.. Lłlkle ma eLptyanoJ.anc:oetowate, poł1Ikuj~e, akÓfU6..
to. kr6tkooconkowe. I w
tacb lik! pojedyncze, ~
niebieskIe kwiaty Ta włałlue
tJ.mo:r.ieJonołt ~ pę~no kwiatów ora.z w',.k '''c4cl ~ml 
eze barwwtlt. n A..... J'treo .powodow&l1, t
I "·:e'l'7A!blony , r•
~'I cO
.potkat
106.
C!IH'II
'. I
l.afośir .... '

k.·

Prcltodll córeczko!

-

.4. el'lIm

otwierają

do ~j pklHt*l., , .
n.adka na"", wir6d rnuq-

wet

ków"łlC'Ole.}onaIIMÓW'.

dawać w
~aeh I na
clul.ych plantacjach doIlal'(;Ując:: MK'O ...·ea zieiar*i.e1O dla
fu;::naceutynn.fCO,
MoiM bacwineOt
rot.maał.at

pocbodne weeaoe " '" loct.ulu nadeiłul~la lęlaleMlO,
w a~kacb tHS'etaITWJIJC-b.
.... '-Jaelt ł7ln7eh t aaNtt.w,.m _pakal. tył. takie w
mllJftO-le, "......uch 1'10,..,. •
aledMle ... le!da miZ(. I '" I....
,"odo)'l!b po6tadach cborl'b,

pnbmJ'Mu

~~lenlero8.JioyNb:r.

'ro-

~

bowlem pc>c1Ud.a t'ONłneco.
Ikrc::bu mekxlyczoe-co I bwmoo~o, opr~ wyobr ....
ni dirwiękoweJ pokrł.ebo.a jMt

puu:.

• ad2on,* ~
wlC*lll,
Kwit,n je ju:I: w p!(>rw""t.ym tOku po wy..chen.:U do ~~tu..
Dla
ceJ6w
1eelIn~a::r..yc.h
I
prttImJ',tu ra:rmaceu.tYCUl(>l:o
~ł)'C'ra $'1: J.ie)e barwidta.
w med,.c,.l1le IlId.wd .....
letallG _'11'1' IlIb .dwu,. 'ł
barU'lntr.. ",pGliteC. jako
dek ObDlłaJ~c,. dśnlenlc krwi,
.,,·lęknakc1' dołltcleule mor;ItD, pn:eeiwkrwolocw,.. ,. .....
cąC1'
!;-rew I POpr.włIJ",'!,.

papie-

A. wbrew ~
dobranla

umlejęłnolt

...na~u".PC'.~
melocłH d:ru,lelo 110M&, -...

"'"
_

tIl\l:l1o~n)'m

....PoIak.1

rom,

- CA:lI 'o prawdo, te duje
rllbll jecką łClrd1(Rki1

."

II __

Pawła

_Mltl~

prZ~Ite&.

Moto Magdole1Wko PI/to ma'
W ! k .1 jI t ""pe!UR,nm
klielU od (>" 'J" prllllnłer.ł(ł
r6tn. nab r fi r;ł, wlI i 10 koi·
C'U mówi ,.." .... ' ..... "wcv:

J.a

~

bo ... je" WIt,

po_

hlle

Saniew'łlrie

W1tr6tol _
&o takie w X ocIt...n-

~i".

~

.......
.,Jpiewam. .... __
c;iac:h", P1IIoielb me~ była ~ dobtANI hM'..
~ I .tłlnOWłła ~
do P6..... ....

Unie alb' t manenia.
Ptycholocicr.oe probłem,. ...
cIojnewania (LZ-I' rok

a.u

ołr.lIw

&O

wykłady

",.uri,jałco~M~·

powstaje pod wpł,
wem wwUwych wwreów 10&-

M, Broa.laftk

lub. pMta.wy

. . . .rwnydl

ohowan'- .Ię rodl1C:Ów.
A teru pt1IlI(IstawM: załt~·
cenla w J'OeW'O)u. kt6re 1IWria-

J iuf.tries ...

CAF -

atSobyw. 606wiadct.eD1a łIWią
UM l. poetUClem odrębaokl

wte6co_J.
pn:emlaoę materiI. B,.wa tri
POWItC-łt, \Ol' ...,odteDlu bblu

1.CbiW
I '" bl('lllllkaclL
W
ofklalnej .00med.vc)'t\~e

.lIje.lę

do (otaw Je~dt
WYizolowane z barwinka alka·
loi.dy, %wla.ncu w"*am!.nę,
"'~cynę I w'n!tanorYmil. Win·
k. ' llna I Jej pó",dłeł1'nne

Ponlewat
,pochodne

wJnkam~

I

~

pnp.nt,. Iagodn.e

roz.neru.,łę, nlC%7fłla krw1onośne: I. ,polepsu.j. kl'ą1en.e
m6:rgowe beg: uJernne.ao WJ>ły'NU na ae..rce. SIl bar~ prU'.
datne CMIOboro wwloku pocksJ.Jym - prowad~ cr.Qllo do
poprawy pamięci.
lIdolno6c:l
ko.-.cMtracj.i
i I»wiejau&:o
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towe,. apalellla t11 •
cl.1llaeb. konr:,.,tni" pi
wllIkaml.llę I jeJ
lyoleL,ane pochodne I
'",orami takkh dół. .JJ'ł
nik&, kurlanDwiec:, ,I ...
WAlia Iba,50Wa, ntlIdI:

I",iI
11,..

.

