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Premier Japonii

zakończYł wizytę

złotówkę

Jen wesprze
15

~~~abieg~I;;~ńca ~
Polsce premltn

poni! Tosblkl

Wojewodzie jeszcze
nie powiedziano: NIE
•

nlłdu Japunii
podeJmowa! oficjalnym 'niadan lem
premier TadelUJI !"zewleł:kL
Po południu premier Kalla
odleciał do 8udapen:tu.
W nleduel~ po lIpotkaniu
premierów JaponII I Polsld
odbyły lię rounowy pleuar--

n.

Wicepnmler Lesuk Balcerewl" wyraził poddękowaOOKOSCZENIE NA 8TH.. I

Zł.

Pn.., teleronoch redokc.,J.
n)'Ch w K!ekach i Rodofniu
u:nlądq
jutro w godrirtCKh

S.~tokra,MJego .fOl l pne.odniClqc,..
10f'1qdu WAL·
UM "ttTOSZEM. no ktGrym drMute.ono o 10f1ulo,h Ul '
ch • " Oi wktdneniu" k_ bjl loklodo...,eh NSZZ "Solido,·
MOt postowktn,ell _je.od,ie pne. inne OlIniwo tego

Jutra
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wyzwolenia Kielc

telefon

zasiłkach,

f1Gne woJ_ód";e I ,eJonowe
bł\lfo poirednktwo
proc, ~dzle mUe widzianI b,lib, kan·

,~:~o "~~I~o~::~;:nedoł~:::

głośny

O emeryturach,

,~

rocznic~

C .. N.... _

s~ta

9-1 1 pne<ktowiciel. odddo.
lO. zus. Qb., porOlmowlot
l C'lytelniłcoml no In~l'ItsuJq
c. Ic h temoty, doł)'Czqce 'fi
IIcleg6lnoici:

,td~ wlog~~i::~ c;'~tt~lK~:~%~d:ti~~~r:!i ~'.

.

Ja~

z mal-

lonką. Szela rządu
Japonii
pn.y~1 w ~lwederu preZ)'dent
Wojciech
Jannebkl.
T. Kailu doiyl tei wlQ'ty w
P"lrlamencie, ,chle przeprowadził rozmowy z marua.!karni Sejmu Miko łajem I[eu k lewiculD I Senatu _ Art dnekm
Słelmachow.1r.łm.

PARTII ROBOTNICZEJ
ROK XLI

KaUIl

9,0

" Wars wie

odszkocowaniach
• podwyinon,ch opłal e• st,un;u bleiqeego toku.
• Imion, w,sakołd łO'
sinow l ubezpieclenia spo·
łeclnego , w tym .,cho'licrw·
u,eh. wysokości składek ubelpieClenio.."h I odukodowoń 10 wypodkl w płCIą ,
w !lrod,e do p rocy I 1. pracy.
lopro$lom, do t"lełono"':
",e...,lo łno·renla..."h

Ha Fundusz Daru Narodowego
Ides FON spotkała !Ile: :r. lywym ~ewem. MUIl.elUlt Na.rodo"",,, ..
Klekaeb przyjmuje d,r" maMce "",utaić muu-,lD, o.,t.olo flLQ_
(lUI~ W1bo,acil lię o cennf! eupon,ty. MJD.. p. Kr,atyn, llo1t.:w...
otal'"o"""I, Cobelin bll.rdowl, (ll'" Ikonb1aw Machura pn:d:na t '78\.I:Ilki Stanisl••• PfIU_, arebrne pIIp.e~ice I kSl,żkC: medyem,
L_ UlU ,. Darem p. JanwIiLI Kuo:yilakiec-o. ktÓfY op..ku}I> li, eal,
II«-'" J tlm:t1I..a mut:fIUIT\, ~ obru KT%ysdQfa Jackow*le ca
"CbryJtus BoleJDY". Te I mDf! ~Ioty SIl Jul w Waraza,w:e, a
m\łZł'um cuka Dl l!.ut.c:Ptlyeh ofllrodawcO"".

• KiElCACH : 441-25

.. RADOMIU : Z9CJ.6".
Z okazji 405 J'oanłcY wy_
~1enla Kielc w d niu WCłOJIł1/D (tuPt: kllkulhkłlęc:lu
:nb.llan16w prQ'jęU pruciwicIele wladlo miejskIch
pn.ewodnlc:t.ącym MRN JeSucbaiaklm I prez.yden_
JJ.llIIstawem Cleslebklm.
a, społll:anla ObecnI b7-

lWydęstwa

Wielkie) Wojny
O}cQ'tnlanej". W imieniu odm&ctOnycn podziękował Wlad,.. I.w.Tu Dolllapla. Następnie kombaland udali sl~ na
cmenlan iolnleMJ' radzieckIeh
I cmentan partyz.anckl, Cdr.1e
&.ło1!'1I
wl.:4Ulnkl kwiatów i
:r.apaUlt 17mbol1cz.ne Ullcle,

• lecacja z. Winn icy, Krz.y1
mskl OOP otrZ,J'mala 'l:oWiec:unem w Wojew6dzJdm
OIenell. powrtalnn 010- I Domu Kultury odbył sic: uro-~ręi:zono
knne part ycz.y.t,. koncert, w klót1m wyk:e, medale z.a udzia' w
Ilqpll t.e~pól mUl)'CUl1 klelec_
jnle obronne j 1939 r .. odklej filharmonii " Vi-De", lo
:czen!a kombalanckle i rewokaUstkq Aleluand"
Ko:lIIIloe. Siedem osób otr13:dol.
lo radr.lec:kl medal ,,40 lat
(lk)

Jacek Kwiatkowski stawia 100 m'n
przeciWenereetyce

złotych

To nie dyskusja,
to psychoza
T

RUDNO $Ię dliwil. le pon
Kwiotkowsk' stowio 100
mln II, będqc spokojny o
w PobCf! nio będJle e·
nervelykJ Jqdrowej. Wklotce k,lku mlod,ień(;ów, belbosko pod.
Judlonych prr:u •• kolegów"
r
ruchu pJeudoekologlanego, W'/.
musi decy:zj4 W1lrtymonlo budo·
wy pielW$leJ w Polsce takiej o·
lektrowni. Ich stlojk to formo
terrory:zmu, gdlle agresjo ,kiela'
wono Jest paeclwko sobio soto,

te

Czytelnicy

mym. TakiII wymunenJe nJe tyl·
ko podwolo. olf! pn.ekrełl0 sen,
drogi parlamentarnej, DlIJ nie
$posob jui t nimi normol.l1"
rozmawioŁ. Puyczynq tego brak
od!ywlenio I ,ton determinaCJI,
którf! U1ocmio taburt'j'ły ston Ich
;wlodomoic1. Jeill wygroJq, lo I
tok UJlkodzenle CEę!cl komórek

~e~zt.,6~c~eJ~,~,t J~~~ro!;~i
llitu]e.
OOKONCZESIE Ni\. 8TR. 1

krytykują

Karać spekulantów
ak się okazuje, uc:e l lD.1
procq niett'lele mot,...
.ię dorobić.
UczciWI/c 't
ludzi mamli ;f'dnok to kraju
dużo. Nie wl/obratoiq
toLlI.
o,d, jak moi na Żllć koa:tern
{'''Illch. A jednak matno. WrI.tllreZII pfZejj~ .ię po kleiE/C'.
kich bCL:01'ach, SzlOD mnie tra·
fkl, Ddll widzę tom. iudzl ID Iile wieku. handhd4C1fCh C:llm
lię do. Nie brok tak!e, w ro-

J

rn, .. )ą, a:r.cz.eaołneJ os\.rotnołc:,
ki_e6w. Wa.rto o tym 5Mlmlę
brć, bo (I brlll wypadek. Jak ten.
któl'"y wyd,nyl sic: na droc1u
1:;·7. wcale nletrud"lo.
(TAU)

Fot.. T. SunAt

Uwolnienie
"Krzywoustego"

załogi

jądrowej

u

I'Prl'edai<lcllch, no.tolo'k6w.
Zoml4st )Jrocowczć, chodzić do
Il'kołl/. ludzie ci lalwo bogocq

liC ntllz",", Iwu:tem. Spr%lI1G'
jq temu, nie zawsze
pehte,
.klePOWI! pólki.

No bozorach towor6w .;:a!oL·ue 1.0 bród _ krajowIIch łza
Droniczn1fCh. Cuk/.er, kl6reoo
• ;uzae nie tak doumo brakoDOKORcZENłE

NA STR. !

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

Zdee,.doWMe dz.l.łan.la .....
MSz, • w ncu,ł ln.06d.
poro1itne r ..mowy polsklq•
RC-&ocjaton
Jc-nc-.-.
v ..
nau J pnewlawleltllrol par'tyu n";w erylreJ-kleh, a lak ..
mi~d'l1narodowe nublll w tej
sp rawie s powodowal,., te Jalo... m s , .. BolelIlaw K ny woWl''''
:r:o~tllla uwolnion..
Pneb,.wa
w suda ńskim mlHch, Pod
Sald.
Pobey maryuane PO-winni prayb,.ć wkr6ke
.ta
,\\':unawy.

suu

Hiecodzienny zakup
Cegły zamiast
magnetowidu
Kcnkureoc:y)le ceny w "Po\\-elde" sp-awirly, te pned .ttI~.
parni Prud&iębklntwa E~·
W Wewnęb"t.nrłt:o usta.wia ~
~ kolejki, S~ln)"m PD07temctesz.yÓ:ta~

aprz.Ql

ra.cb:lo\\'O-teIewl:z.yjny, Aby na..
by~ wym.anony
INICneWwid
czy kolorowy t.elOWRor łn.eba
niekied1 odttK w ..oconkudwa-t.n:y dni. Bywa, te klk!ad, ktÓl'ym uda a..If: wreacie d0stać do lad,. katf!COrycml.e ~
<łają: pro!JIł'< nie otwierać. Zdenloem
penłOł\e'hI zacbow8nle
ot)"Inalnet;o opo-kowanl.a. ma
DOKORCZENIE NA STIL &

:n=ROW~=A~.__________________________________'__
~_
O_W
__O___
L_V_D
__
U____________________________ ~

spotkał się
Wałęsą

J)()K 01iiCZENlB ZE 8'1'IL 1

z L.

M bm. preze. Rdy M ini1k6w
Tadeuu Muowleekl
apotkał
P( Vi Wal'lurwie 2.
pnewodnicI.Q.C7m NSZZ

,.so.

Udarnołt"

Lecbem. W.łę~
Omowlono _tu",n" Iytl.lac~

Pre-

.połeeUlo-golpodarcz,ą.
młU

poln[ormowal pruwod-

akut«ro ,,5oll dam ołei" o tam iarze wy&tąpienia do Sejmu
J prez.ydenta
:r. propol.ycjq
I.Dacznego pnyspienenla lerminu. wyborów do umorUj"
dbw terytor;alnyc.h.
(l"AP)

Ze

świata -

ni. za pned.I Lawione pru!:
premiera Kaifu 'fi Bttlirua

Zacbodnim

or.r1y

pomocy

dła

PolskI. Sklada II, na nllt
mln dol kredytu na ~\a
biluację polskiej waluty. "
mln dol. na pomoc iywnoiclową. 15 m ln dol. na .zkolenie D'\ened9.erbw, 35G mln
dol. - to kredyty gwarantowane przez państwo,
500
mln - kredyty Banku Eks:1~

f."

portowo-Importowego

Ja-

ponII.
Minister współpracy, gospodarczej ,; z.agranlcą
M.
Swtęc.ldd w~kazal. te udzial
Jap(1D1J we wapóJpracy JO.-..poda rcuj z Pobkq nio od-

w skr ócie

M 08K\V A. Armenia I AurbeJdu.n znalady alf! na prOI\l wojny
domowej po ostatnich, krwawyeh roU'Uchacb antyormla6U:kb 'IN
Baku. Trwa moblllucja ty.ięc" OI6b w obu republik.ch. Premier
Rył.kow o!wladayl dla radia norwetklelo. te trze ba ~de pRJ'
ut.ydu dl" woJ,koweJ zapobIec w1'budtowi wojny domowej w
ArmenII I Azerbejdbllle.
MOlISWA. Prnydlum Rady NajwyiAeJ ZSRR przyjęło wCIl.oraJ
dene! o wprowadzeniu stanu wyJ~lJI:owelo w Naeorno-Kanbacnil,
a takie w .. nlekl.Oryeb Inny('h 't'ł!OJlIIch",
elOlLlH. Brlell Hoptf:ker I byly lUf policJI, ErI(' h )lIdki!, 10uli ..... rtenl o ~radę lJtanu I spleek aDt"konsłytucyjny.
Premier II.NI ""UW uapelowal do pnyw6de6w NRO-owakleJ
oporzyc:Jt, by pomocll uahamow.e f.lę uehod:tców, luo..yeb ok. t y_
dlile. codzien nie opuucza wlIChodnle Nieme]', uda11łf! tlę da RrN.
AOPlA, Z bul,...-lueJ konsłytuc)l \llUn!'tł.o . rt.Y"\lI,. dot,._
eZlilec kieTownkzej raK partit kcmuDiltycznej. Dce~ję tę pod~
:kkl Ludowe Zlromad.t.enle BulprlL
8 tlKARBSZT. Mln~r GeDII~""" totpoc1łll dwudnklwliI .... b,ylll w
Rurn ulll l info.rmuJfIC, te BoM udzlc:li numunIi krOtlko-', dlueo\en'nlnoweJ pomocy aOlpod.lrc:uJ. technoloaieznej i pomocy pn:)'
r.w.lf"&8nlu u.łA!I!. 'rodowiska n.turalneao.
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nq lokie wojewódtWe
pomocy spoleetnej,

I tyle

wstępu,

komisje

po

którym

płHdatowidele
•.$oIldomokl"
wr6ciłi
do problemów łowor·

tych •

"Oiwlode.ren!u", genie
podł, m.in. łonut)'. te: .ł. gwol·
t3Wflołe drot.ją ortyk\lly 'Poi,....·
CM, o lWlqtkowc,
nie mojq

ror=~e ~O~~:k~i; t~

zniknęły

tvfłM

l ,.,.,ku noJtońne go ,
c: hleba. ' rudno o chucie

Młelo I twaróg. bIedo
coro~
l'IOłoraywlej zoglqda lud~jom w
ocry; A
nl.lrolumlole był,
pll.-V "W 5pn.edoiy m asło ; w

które Iglo$IoJq ułonkowie, o·
$l:n.egojQC. i. noswoje ,pOlKI.
Iq C:0f'01 gORZe. gdyi ..110
dole" llie widoć ,mian. lane
pel'$Onolnvch:. tok jol!. dr;eje się
to "no gÓfle •
Wojewodo I lego lostępcy
\l stO$unkowołi sł4: do łOI1:\ltÓW.
wyjoirtiojQe m.łn.. ~ wiele ł
nich powinflo się &kierować do

n.

łOmod,lel nych

Wojewodzie jeszcze_
nie powiedziano: NIE
,kupie

IIle

mięso; .ł.
moino
g.odzlĆ się I tołF: wysokimi pod·

wytkoml een biletów
MPK.
zwłouno te MI IY91lQ1 ~, ti nie
.ykon.,stono wszystkich rezerw.
oby obniłyt koni,: .. fle p ro cu" kuralorium, gd,ż I"Old)'$'
ponowolo m,;n, nodwyikf! bud·
ietOllfQ. nie ko.uultuJqc '-go le '
zwlQzkom' zc:rwodowyml; .. de·
cp" woj_od~ dotyczQCe Wlros tu cen 10 wod4ll I wywóz imle·
ci
d ostOtaQflo lit
05101ni.J
cllwHi pned. podwyłlt.CJ.
Ni.
b,/o CZOlU, oby slf! do n;'j
OOnleJe: .ł. n lełtOlumklle MI
trudnokl III pozyskiwonlu twoi·
nłonyeh prze z hond.1 pomle..,-

:~~ P'r0tn:otewld~:!
kie1.ckle fotolnle

pJ05~

liQ w

:::' ~io~1e C:~D~. s: ;r!:

c • •Ihz.; .. zbyt wolno JikwI·
dt.Ije .lę monopol w dy,trybu_
ep: .. Inll:Hlo o n eczowq inIOf'mocJ4 co do 101\1 b\ldynków.
które rojmule PZPR; .. rwiq_
leC pn.edstowlo te postu1oty.

•

•

,~

nowiq IllQcIej: .ł. monopole Iq
rOlbiJOtIe. W I półroczu br. np.
roz.porc.lowone zostonQ PHS.
OT ..Centrum" . PSS. PZl. WPHW
Już rozcz/onkowono; .. prowo·
dlono polityko sprzyja prywotn,m 1~5tycJom kupców.
W
KlelcocłI
przydzHtlotlo im , ~
dziołek: .ł. co
do budynków
~ojmowonych pn.u PZPR,
\o
woj_odo 1'1\0 do końca Iłycz·
nlo lH'. pn.edslOWlĆ netowi Ro·
dy MnJtr6w ten problem coJoiciowo. ultulit, klÓAl I nich
noleią Do pottii, o 1rt6re 1I;e.
W Miechowie np. b\K$ynek kc·
milekI zostol iuJ: zwrócony ,kor·
bowI państwo,
Slefoki był lok,el poNIZO'
nych spraw w tolIu czterogo·
dzinneJ d)'JkU$ji, by odnIdt Il ę
do nich nczegółowo. Um6wto·
no ,;ę 110 na,tępne Ipotlconlo ,

~~i ;}p~=! =~i!':

nJ. da obrIiłlcl cen
kom""lkoc:JI , c:hlebo.

uan~

15 =~~:=~~

del~ea tó..

nł!:

al'ffU - powledl.la'
lIa pn.ewodnlc:ząo::eeo
mluJll J6td Olellt1'.
Członllowi.

'WIIJ

Jall podala aluda ADN', ty·
sJ~ demeathanl6w pnypukl.
ly w PODlenialek ...... dala
.n.lurm .a -'e4bl~ la}n('j p ..
!ldl w Ikrlhllt. " ·M'-hMnlm. Te·
le""r,Ja NaD oet>:alla leh Ill!&bę
na 180 ,,... Wed' •• '('la iród·
la. .,."•• rja "")'lIllla!:!a.tę łIP04I

s p i żową bra mą

J...

~nladzlal~1I

w

N:1&eznlk

ApoIł.()1skleJ

wałyka6.c:,.

Komenlaloru

t.e

od c:r.aau
zamachu .. jelotyc:ie w I1l8lr.
lwrac:a~

uw.eę,

Paweł

6&-kKnl J an
pllCł'w"y

po tn

II

.r. pc.wod\l eba-

m~

roby lei.l:! w

ł6t1r.u.

Popiel nie jeat pierw.,..

soblńo6eilt

I>"

WatylIan:•• dQł.
kalCUi cr"PII. której
wlru.
zdoI.1 pr:r.eni"D.. e przel
bTa.mę. Od &Qł)oł.y kuruje

....

..,.10-

w 16tJl:u

i51ę

Choru)lt

łC"k.rełart

I\,"'io..
talilie IkUlI

Karać

stanu.
CuarelL

pral/l C'1.

w:~rowwsr::r~. ~
Paryakjej
urocr.y8le

ll".

~u

pn.łdata'Wiele:ll pop
dyakulOw.ło WC20-

w

Gdyni

nast4p1

wodowanie ma. ,.RaMatt.. .. cbneltnll

~Ie

U aU...

były projekty
deklar.dl
prot:ramoweJ i . t alulu nowej
p.rtil.
- Nielr.t.6re uwad po'Wlaraa.k Aę - mlnril KnYal'el Clei• .11.,.111. JM ... lele ał0e6w ta
t ym, aby pler .... uy rotddaJ daklaraeli dotytąey
a •. ~łcI
~IiCUIIlowej
p rz.aulełC
do
uch.ały o ukol'lc:Mnl u daJ.lal.

~71:~?~o~?!::e ~~

tej Idę
lak, jak

partii. Nie [J}ł)ia bye
I wttem Inuca

• 1r.6rc I pełznie d.lei. HI. mo.temy UIIawlł lIurtyny nad
tym. co było. Trzeba t to w
apoa6b zdecydowany oddlill: tlę
od błtd6_ I 'W)'paC«"ll PZPR.
Inny defeaat., J anlan ~by u_
tnał..
11 niektóre ttwlerdl*nla
uwaria w projekcie . .tutu

~w':f:.'IIN. ~~~:~~ ~

MaRula,

praco_le. Radomn:iel WyLw6r_
ni 'relefonbw.

&te p}'ł.rM:Ue jMt.\e

....w

Tylko tyle.

WJlC'h

C1OO1Iiak6w

" fe

;

•

a '.

S~lml

było...

• to wy, delepd m
.by ni. pawl.Or'%yłl
blltorla ~ lWI! kr.jowe
au .yborow do Setmu.
• nt. uprana.! na :r.lad I
1I000'feI ładnycb 16łd.
udbał.

:=.n:~~ł -Ul~~;:

~-'"'

n.

""'''

WFlA

AfANDECKA
Kiełc.

~

klanie dwunastej

na .
mie 1030 metr6w. J.k po
formowal d r Stan is ław Satlt
nadaj w .feruJanowick lm
talu pr.tebywa .., bardzo ci
kim stanIe siedem olbb, a
6rednło clętklm! poparJal
mi. - dwbeh ,6mlk6w.

Ambasador
na morzu
• KłDIa ~ o aobJoe.
- Od blillko 25 la, pr.au6t
RWT. 'l'uW.J ukud.nleal lit

Jn44

I...,.,. .,....

Ar~.

1I~ doT
SP nr I . Ml-.kam,. w Glledl
Nad Potokiem. A jak Iię

- Ireneu.t&

:1:=~i:~~u
n.~ ~n=~ pl'OJM! CU)t

.t;h:

*e I Redom.

ItIt-

okauł1' ~ łIadoy.

... '

lLNmawW

I

f9!

• n.lwatnlet~,
aby
11tf"Q"ma! jednołl: nowej pa'
Wiemy. te
dzl' ..tłom
łnt to bardzo polnebne.

ey

rit

rut f,lcór, - mandatoml, po.
dolJromi. Niech Il4wczq .Ię ille
Ut!%Cłwle I ... ie urujq "O krllZlift. I "lewJjdohloki "o.podor/d.
Nie tlllko ja "fe m.ooę lObie
po.ncoUt NI lego rOdzaju ba_
Ul'OtDe z4kuPII. Takjeh (v.';121
.q IlIaiąc.. Dlaczego Jtwarza
rit okazję do nletLc:zchct'Qo
wzbogaconia 1ft tvm, któr Alm
n 6e chet' .ił Il.CZ1IĆ lub praca•

kbw *alXl.kvw1'eb. ,.,. bard.:!

'.;

s-.

pnemyłlenlal'D1

dd ~liIl
alc r6wnlet. .,Dllł
Rybi" - prowadeR to tpOtb.
W.lt"mar Kanm ....1I1 !
Mlr.law p,.lłIall •
Pnedatawlll
lwaje
op!
Pff.edllUwlciele POP:
• do nowyeh wllld:r. 1'1.1
...yble1'8! tylko rpołrOd dei
\Ów, ni. t rekomendacJI. To

nie

brak

bruD lało:

ł.a w)"W<IICbJ

udlne)

apełnle

- Iludelllów, ~l_
.todft~h .krupuUw
zd.tlł'l'ojq tkórę z kupujqcvc:1L.
To % lIieh potoł'RIlO
zcUiIf -

CZ.J )eIK.em radomla.n.k," To podIt.wowy warunek JIn7 teco fI>"
Matu nomln.eji.
Co pani wie o »wobu 'd»'u._ •...'u?
..~.

C%y
chI111u1.l
tą ~a:odne za lik.
00 koao motna odwob!
wybrani do wl'rh lit
_k1 ....1U\ ...,ybor• .
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r.j t deleeataml n. XJ Zjazd..
Glawl\ytD
I.eGlatel'l1 'W)'mla.ny

spekulantów

OOKORCZENJE ZE STIL I
1D .klepach, lu wcole nie
bAli rorvtlUe m, IAlle fe leoUIOW(lt l&ono. Zn.iko jące % lcio·
,ków .. Rucl, ,," zapałkI I popił:
ro"lI leż możYWI lutoJ kupie 1)0
tuńelokrohtio neJ ce",le oficjal·
'Rej. To łQmo % papie1'em too,..
leloWllm.
Tak wł~ lpektd Qcjo Halo
," uvm,l legał"'rm, ailcl .r. alą
ale wIlłC%II. CI powinllG bre ki·
Q/J'IlO • colą N1'owok'ą.
Nie
do P1'%AlJęci4 Je,' pobkaiOIł !e
kombirnuorom I dOfmOZ1odom..
Jole dobrze pcSldric - przv• złoje uJdee będ.tf. do .k1l, o;
nM do hubl uczciwie pTOCUją·
~JL Jełlem .zczeg6!ailf obu.·
rłOtl4 tllm, łr w'ród
1>0.0:&'0.
WIOło

dom

Ir~

~aA

WATYKAN.
F a"d U
ma Irypę .ujat)'~ - olI ..... i.d·

w..

wybrany
ICłO

UIrpOłu
poft.anooddziełi!
Xl

Delegaci o nowej partii
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Grypa szaleje

klH'd)'n.'

~

wyratnl.

I Radorula

hntr.łI.

Stolicy

PZPR I

znajdU)l;l

woje'w6cbklch
. .połów deleptów. Klubu Po.a.leCO PZPR, oreaaluc)l 'J)&rtrln,.elI, Wojska PolskleCO OIllZ
pne~odnlCZ4CJ'
zespoł6w Ceu _
trelnel KomlaJI Zjudo_J l
c:złonkowl. ltierowDIe!.wa partu.
Ze.pół pełni
rolę
Pt'ZYrotowawt:Ul. ale od poz.iomu \Jcb
prz",otowaA będ:r:l. wc:bJ II».tIb ~wlanl. oru trafne
J'1)UtnycnJ~. wielu ldotnyc.h
~r .. w podc:zu IJudu
I kon-

SlIurm na sied zib ę
tajnej policli

za

Z;.~

pru.:lłUwlciel.

l.w!ru:;zcu kredytowej. Dokumenty podpłsaU mtnillłrowie
spraw z.ag'raniemych Polaki ł
Japontl.

~'YI

altład.zje

bowym

pokko-japotu,kjei.

"",półprac"

na Xl

~D&rft
t.atotyclellld
nowe l
p&rUi lewicy. W pon.-d '7CkIeo-

co powinno xachęcać kapitał Japo{uJd
do
Inwest.owanla "" Polsce.
Sczpośrednlo
po
rozmo.wach podpisane zostaly lny
d~kumenty nota, list I
protokół odnOszące 'łf: do

JI'Ilepskiej

ANNA IRAWIECKA

1"

nową

współpracę.

pn.edsiłJbiorstw,

no lct6nr !JW nie mo wpły.
wu. Zrewidowane jednok zoltonq cen, proponowone pn.el
Pll I MPK; .. PIH nOliN kon.
IraJf! sklepów: A Izbo S1cOfbo·
wo Ipt'O"Ndzl lO$OdnoU cen.
m.In. ehlebo, ole ingel'OW'llĆ w ni.
nie moie , bo pn.epi,y SlO-

Przygotowania - od finansów
pO projekty uchwal

powla~ ani poteJlC)alOw! tego Itr.jw.. anJ rul.SQTtI oexekiwanlom. W Polsce zawarto
ok. 1 t.,s. pn.edslęwW:t typu
joint ventures l. p«rtnerarni
zalranicVlymJ, ale anl
jednego ~ Japonią. Wyrol.iI przekonanie, te fi'tonny w Polsce
otworz,ą

PO

Przed XI Zjazdem

złotówkę

Jen wesprze

T. Mazowiecki
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Walki
czaił

I

L~
____ 1::--------------------------------------------------------------------------S

"""EROI

nsów

postny

Walka o każde miejsce I Kto się
czaił? • Pół miliona od osoby
nym ZwWpIN Sp6łdxJ.einl Inwalidów około pół milIonal Nie
ma nadal tabel płacowych dla
WTChow_có'" l opiekunów,
do chł'~}e łml.enn,
.......a ł5 t,aięc, zł. Zore&YC·
nowala l. t.imowych WCU6Ó"
Fedeł'ac)a NSZZ Pracownillr:6w
Budownictwa,
zg'0511One
I
pocłtnymane oferty iIvl)'eh operuJIt tylko .,lkom"mI IkR,..
baml.
Co
wobec \eco?
O Ue
smnld..o ..... ..ta.zUe
Uct.ba
d&lee.l "'yJe~yelllla ..rnowl*a. o t,.k powlnnlłm,.
swlęk.nyt Uesbę rale.bc w akcji
&l_wd w mldcie _ powie_
dUa.l wlceprez;ydent K~Ic. J_
81riJ~ O ...Ie t ......,.
w""""~. Die ma
Clynnt będlł 'wleWce, aNJ&-

ak...,..

nh1ł.le .Ię pilhlon.le.
d-'ałM
prętald khlb,. Młe.dI ..... e..
Utslłd MI,,""d chce tra'le PIW-

IIIrJ4

d Cl wlJ.nłklm

d. 'redowlaka
TrO, upeWDlt wypoesynek
dIleel...... naJ,oncl .,.'".",a-

" ...

Ferie I'llt: bę~ lałwe. '1'neba .Ię do "łeb pI"IQ',.iMowd a
!Ile pn""'f. Na rule ks'
esa.knle wlęłifteicł aalr.ła.d6 ....
pr.e", Jut Pf'OłT&.III k . .rd,."-.tJI, ~ '!"OCIkl ohGCld bard ..
.kromne. J.k Lo Jednak b:rwa,
weryflkaeJa ""lłpl wru s
Iłlerw..."m dzwonkiem, kt6ry
u.kończy &lmowe fene.
C ..,.
uClnlowle Wf'Óe1!. do lawek la·
dowolenl ł W7P0(!l-ęci'!'
(art)

W

o
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Obligacje wracają do "Ursusa"

OD

=~Uldo ble;~~u

pruliZly
talde
wu.elkie roultielnlkl { prZ)'d&ia17 obowiąw.jące ", obrocie rnaK7ftami I .p~tem rolnic&ym. W$z.:nUlo, co małdu
,łe tlę na składach .. Acromy"
onI. &p6ldl.lelni ,.samopomoChlopskleoj" rolnic" mOlą
zakupl~ bez biurokratycznych
cerclielI, protekcji I kl.lll:uletnle,o w"c1oeknvanla. Jetell
dYlponują, ocZ)'wikle, 0dpowiednim usobem ,0t6wki
LecI. (,8\y, jakle. u!lerwował puem".1
bez. przesady
pn.,ypnwłaJI!.
Ułwrót ,10wy.
Oto kUlla pnylr.tadów. NaJbardziej popularn" cll\Plillr:
" UH\M" C-330 kontuje 20 mln
JJ, !ltFP-J35 21 mln :&I,
MFP~tz z kab!tJą oł8 mln
d, "unus" U-181ł - Ił mln
d. Kombajn "bi'J.Ol\-.uper" ...
kabin!! 62,5 mln 1J
Nieomal coddennie do .. A_
,romy" I sk ladnlc ,.5Ch" nMł
chodlą
leleksy o kolejnych
podwytkach cen. IKJecó1n1e.
na
nanęd:z.ia
towarz.ys~ce.
Np. od 10 bm. kultywatory
1drotaly s 8:U t)"l. :&I do
1.6f1 t"s. 1ł, ładowacze
obornika :I. 8.750 ty.. :tł do
II,' mln :&I. prz.,y c:z.,ym dodam, te te nowe .tanow l ą
llw. c:enę wy tu. do których
ha ndel dolicZ)' sw oje. mari e.
Z re,uły c:o tydzień dr o1e,łe
t d ~ pr;z.ęt Im po rtowany, te
wzgledu na :unt.. n~ kursu wolut.
Jak na to .naleń· t wo cenGwe realu)ll rolnicy":' \,Ih elu po
produ n ie sta~ na zaku p
~pn.( tu I re z.,yp\uj'1 z ub:eg-

C"

°

(,11)

••

j~ ~

g;~. ~,;.,:;.~*~

C
nia

gly zallliast
Ilg'oetowl"du
r'ł

Śladem naszych publikacji
w

Powiedziałem inaczej

Mac;u:ynie ,,słowa Lu_
du" nr ISM...
do.
2t.X:U.

;:~:rl~:d~~,:! P:r:n~~

zOllalo ulanie' ,.Kadro, zlGŻOIla Ul chde; ",krze ze 110rVCh WJ/}adaCZII, CZęlto troJlajqclIc:h do hondlu pr':lIpodkowo, • więc Iłle mająca WIłslorc::ajqcej wiedzJl, bil po;ąt za:chodzące
zmla"lI
f
wlljjt im ncprzeciw".

l.

no

cach, ......)Talone prJ.n pn.edstawkieli
ruchu zwl~l.ków

!:~ ~~~ty~~:l~~:o':?u::' ~~;sr:!OV:YCh~pr(»~~~':e ~:~

kto ciebie
widział w
nau"m kraju" "".-wlad ~
mnl!. pod tytułem: "W oko-

Zdanie to w"wolal0 obun:enie pracownik:6w Wojew6chklelo Przedsl~bicrslw. Handlu WtwllI;ln:neJ(; w Kieł-

.formułowonej

ady:l:
zbyt

wlłpowied::i,

uwiera
ona slowa
drast"cr.n.ie opisujl!.ce

r~':~~~:I;;t\:un:~:=

chod~c"ch

Joroe:anycb prz.ydz.lał6w, tym
bardziej ił na stare pr:r.ydz.lal,. obowi4zuj. nowe ce-

;r.d u.wpełnlen le własnej
lotówti Ir:~~m bankowym.
pn.,y leJO wysokim oproc:enlowaoiu,
byłoby
po pr06tu
,am0b6j,twem. Tak np.
I;
pn,ydz.idu.
dUnlkbw T-Z$
zrez,ygnowało w woj. kieleckim ł rolnYt6w, a "zelOr6w"
T745 - at 13 n.bywc6w. Z
tego powodu teł nie c:les Uł
się
powodzeniem
oblilac:je
wypusznone przez. układ,.
"UrsUJ", Np. społrOd 38 obllpcjl uptawnlaJąc)'\':h cło nabycia cią.cnika MFP-235. klOre otnymala łrJeltd:a .. Agon}'.

ma" at

II

trzeba b.rlo nrr6-

clt t.bry« w .. Uuu.sle".
Na placu .. A&romy" w Klelc.:h stoi obecnIe (11 bmJ l5
ciągnlk6w r6&lych t,-p6 ..... , na
kt6re nie ma amator6w. _
To nu drola k05%tU)e _ mówi UI,tępca dyre.ktora telo
prze.d5W:blorstwl J6zef Kumafukl. - Na :u.lr:up aprl(tu u producentów musiellJmy u.c:iI~&nlłt Iuedyty banitowe. Za kaidy dUeA prz.etrt.1mrwani.a nie sprzedanelJO ci",·
nik. ..ursus" C-330 odprowadzam" okolo 2SO tys. 1J
tulem oprocentowania.
to
r:n;Ch p:~;~,ro:r~u~
jących się handlem .pn.ę
tem roln iczym wręcll: drama_
tycma .yluncJa. Z 1)0(:141k lem s tycul la "Ac r om o"
w
K ielcach by la obclq:l:ono ok.
ł m ld
u potycu k bankow ych . W k ońc u m: e ~i<lca, II:
racji oprocen towania tej ~u
my. lr uba bl:due odprowa-

t,,-

J

Z dnia na

Chat zi ma nie je.' ,rOlla w mo·
Im mltnkonlu Jest chlodflo. Le·
pie, " n n " nl, ok no - JXlUl II I lol.m - I kup il. m to " Lud wi _
k ,," v'H'l el kl JII mop rllllepne po
1100 zl. NU'cpn'l1O dn ia ro bi/e,"
lI kuPIl to .klepi, " Na Skale.".
Z.klule Illni, to oc:1I r elll. podoblllllt -' lIunelek: .10 zł. Po·
proJIlem o '''11 ulwk l. ZI, prze·
ul/tle po,,..lo m" le cło od/e·
,1'110 et kUkll'il'1 mel r,,,", IlImll
N. pcWce uJnalem uue:,/kl po.~
,., d . Wdąle", f te. W domu
obeJrul. m doklad.lie 'nil par·
Ue ",kI/p6", - r6.!1II"~ .ie 1,,1·
ko rtną.. Tnebo chll~ UlZCU/IIlałportfel •.

ZE STR. J

STRONA :3

Zator na rynku maszyn rolniczych

Uszczelki

.li! E r-'O~CZE"J.
""",...... _,

"

karnawał

r..o

wIOlpodarce

'lInlan.
Pr;ttnę dodać pn:y Iym, Ił
cytowane,j w wy ..... iadz.ie my_
jll nie wyrazilem w takich
Iłowach
jak
zosIala
ona
pned.lawiona w tekkle "''1wiadu, .u Jej nie .utory~
walem.
Dyrektor
WPHW w Kielcach

IDJT KONSTANTY
CiULl~SI[I

d t.!~ do banku ok oło 1,8&0 mld
:tł. 1'ymct.a;;em warlo4t
nie
sprzedanelo s pru:tu I tz.(k:ł
zamiennych we ..... n,y l> tklc h
skladnlcach .."Sr omy" pnekucza as mld z.I.
.. Alroma " w ub.r. poblerala 4--ł proc. mariy detatlc,,",
sprr.ętu
neJ Pf'Z.Y s przeddy
JOtowelo I 10-10 proc. w 0brocie częściami zamlennym.l.
Przy z,amro:l:onym
majątk u
..... artości
ml1l.rd6w :&Iotyc.b
pruds i<biors t .....o moie stat
bankrutem. Póki c:o .. Altom." w obrocie c~k l aml zamiennymi wlluje o1ywlt po.pyl llo5ouJ:łc ceny obowlą~
j~ce w końcu ,rudnia ub.r. A
nawet Jotowa jest całkowlew
uez.yanow!lł z wlasnej mar~
iy. Lepiej bowiem s'racl~ n ...
wet 20 proc:. ,.madowe,o" d(>chodu nit wybull~ do baon
40 proc. odsetek, od warloS..
zalełajl:łcych
mala.zJn7
ci
cu:kl.

,I,

NA

~~t!itxll~t:

taJlcUlych,
prud~
aJt:blorstwu trudno będ:ue II-trlo7ma~ s ię na powlen.choL.
KH ma jednak dwa końce.
Wyi.u..a maria, to wyu:.e ceny końcowe. A te Jut ods tra uają
rolników. W lea
sposób moie 'Wstać uruchom iona lawina. Roln icy :r.aprzest aną akup6w, bo Ich na
to nie ~d :r;\e . tać, .. A,rorna"
p rze.~la.nie lok o wać umów i&nla w ra bryk ac h. J ak na to
zareagu ją p n.erny&low l monopoliści _
wy twórcy cią gni
ków . k omba}nów, kOliarek.
kopacuk~

M. RVNKOWSKI

dzień

Kto na co czeka!

N A ~r!~~::ł.'o!.:s~.,SC~dP:~
Wll.,st'o. Klient no to·
war, producen/ no loopoltle·
ni. od innych producentów.
ci no kred.,1 bOIl'OWY, boni!
wpłaty od handlu, o hall.
deI no... lmilowon/e bosi/el
W'H.,SCY Ilolom/osl (lub pro·
WI'e WJl.,scy' robią co
mogą,
b., podnosiĆ cen." Narodowy
COMemUI jest w tym prl.,pod·
łu lodliwiojąc." pomimo po·
lomel JprlltClrIolcl In/eresÓW.
Porodoh' No lo sp6jllm., no
co/alt l punktu widuM/O łll en.
lo. W'.,jąwu'l połoiną gwPł
renciłlów i em.rylów (tei ni.

"O

wSl'(Jfłich) łoid., t dorol~ch
łupu/ąC'fch led
wlpółlwÓICą

l'Ich CM, łoid., pUKid po.
winien ptocowoł, w mn/el lub
wi,cej ocZ'fWisty sposób 110m.
noioe dobro narodowe. Oą.
tyć. by wi~eJ b'l/o do
po.
ddo/u, b'l s.lf>Powe p6lł1 u.

,ÓW
l
Załłodu

"Vislult', tobofnlt l
Mosl'(n do Szydo
tadom ski.go "Wo/!elo"
no
ceno '"chen'" l "Po/melalu"
i polorowdich lodówe" płO.
dutenl opoli no l'Ich l ,,"01·
colotu" cl'( "lCospuoia". lologo "Alof6w" l f'u/ow prl._
ł/ino
cuhownlł6w
l
W'erbłow/c, Ropn'lc. eJ
łów, górnicy
,o/n/"ów

KOllmierr'l, PlriClOWO.
.ole; odwrotnie...

lap.
g6m/.
spod
Oni 1

AJe lo nie wuystllo, lwiąl.
iowcy OPZZ ledn'lch 'obrył
pro/eJlulą ptzeciw
cenom II.
slolon.,m prrel rwiąl'owcciw
l dtugich, wtórujq lm .. 101/dornok/OOIfI'C'f~, hl'tClą PSL I
wsioch I ... mIodKI.
SD
łach, nie 19odta(ą
si. d l
NSZ l rÓŻn'lch .. oll",no"""".
uływojąc
/lowel iomf."n'(Ch

w.

orQllmen/ów.

b"/1 III/ugomi, urząd I/utyl
Ob'fW'olelow/, ulice były CJ.,sle
/ belpfecme, dom'l schludne,
ojwiellone I ogrlone, aulobu.
S'I I pociqgl jeidliły pllnłlu.
olnle. B., wte$lde powieltle

ConsellSu,' 00"""0" tym
lItojlJ 10'ie90 nie by/o. A i.
godn~ lupelnie Innej, noprUII/I.
d, dobrej Iprowy' Bo płle.
ciei lot oCI~lsty Jo" lałr.
że pomimo
blutołrof,cln'(Ch
homIlIców, pomimo ''1111 Olga.
n/lOC'lln'fCh lW'flodni.ń, 1110.

Ilą~ genlusl'( ełonomil I Ol·
90rll1ol:,ji. legion dy,eilOlOw
cl'( .f9 wojewodów. nie mÓ.
wląc o Zgromodzeniu
Noto.
dOW'fm.

ich Ja'oki. dystrybllcji, O
wielioki ptodulcJl. Jej łon.
loch moiem1 I pow/llnUmy
wsp61decydowoł WIt.,łC'I, 80.
noll Na pewno ni. dla 'ych.

glnol~ się od tOWOtÓW, ullug(

~0~0~~~l!~:-- ,~/!'S0 -n'::ł- -:~~"!!ti.! :e~';~_~~r~~~-;t::

p

uul

~.R;~~~ió~~~ :;bie~Jo~ !':c~'""ó::: j ~~~:,~~Imy

do· na
l

droiylfl'ł

..\oVó/clonłt',

pel.

ło.

gom/lu.
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GR.... BKA

Im wiqcej teorii,
tym mniej zrozumienia

Delegaci:
Nie mam obaw co do pn.y",,loki putH lewICOWej ", 118-

Z =:'':~Io~e, ~~ m"~~
mi

łł)'clł.

,Ic:

parU. Judt! iw:.-

Rym kraju. W

ktbreJ

d1Se

ft~1 na ~enJj , połraUt [te·
.g<)WII~

kiwała
Jamoić,

~yl<ka
młoll1ie.

program

swwellMów wjród
ty, da jej motIlwo6ć .",.tycia
. Ię " d z.lalalnokl polJtyczn4
P artia, kt6rq u.akceptuJą luutrzymująC)'

się I. pra()
wychodU!("a nil·
dąieniom I n~
w t rudnyc:h wanno.
k aeh Łyda, Jakie nall w najbUiezych l&~.:Ieh cr.ekają..
włMnl'ch rąk,

łeh

pr!ledw

rot.wo-

postępu cywil!_
będ'de. z.ylleoru więjtUJlo poputak, jak ~ to dtJe..
}a w dobrze rozwklięt)'ch kujach U1chodnicb, .-d:de naw",t
jHł moda na lewlcowoit. Ha.Ia ,Ioo;wne przet lewicę: demokracja, Iprawledliwoit. s0cjalizm, mają w Iłw*le 18ehodnim dutą noŚl1oU.

laCY joego. lewi-u

po!AePUjąeych ~

n acui. nib-ub1onowych. Paro.
Iłia,

miarę

tu ""wac}j l

mądl'yeh,
ror.liądnych
odf;ądl.iłją
cel

kt6n.,r
nie
$lici I wiary

katdit ..ytu.~.ę,
uprz..ed.un I rQUn;l·

katdym, komu na .er·
eu letI& Io.-y ojcZ}'my. Mo.m
~

zdaniem liczba cZlonk6w no-we, pa1'1U będtie rrnuej .... a<ina, nit Uczba .M popierających.
C~1 .... Jer1ę w \,o, te po ~l.dtJe pa1'1ia .tę zmieni? Gd.ybym ł'lle wier~yl, nie litarłil.
dę

bym

mn\.eJ

aJe·ja nak.i.( do 1\WbJ. Ju.O.
my - tak mi 5Ię wyciaje potrat~

realnie pa\tlIIe~ na
lIfid~ pued &Obł! mol.
dz.laJanLa, w nov,.'ej, \KI.
r.ochoneJ parUi. Mamy u..ll li( byt wainyrn
et.ynrHll..lem
w g:u! polJ.tTCUlej w n.n,rm
kraju, ale wiele Qlel1 od luchi, Itt6ł-z.y będ~ tt patUę Te-prea«lto..-at.
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widzenia, protelltowało pn.edwko %-wyrodnieniom. W leie
lU' pracy ogniw part"jnych się

po.LItYCznYl"l,

mam n.d:r.leję. ic

bez.powrotny -

zdecydują
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pne~ .6połecuństwo
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pftY t)'m d<XIawaf, iak ogromne Ilą kQoSlly bied6w popełnionych w
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robotCJicuj. be~ p r(\by cho_
olajby iPytanla roj)o)~nlk6w u
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po&le,:b .q'l
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Sk~ laki
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bowiem no ....a parlia
pobJti.J lewicy. O jej Ula~J,of'
Illu poIltYCZII1Yffi, o jej autor,.t«ie, a WTeuc~ o w!ary,od nok! zdecyduje w &łównej
mi.!ne to, w jaki !posób anr~ta J: ~1 na OSi.lltecwe
z.erwanie .. dot)'chca.a60Wl'ml
blędant.i. ukodliwymj I wlilł
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~aJ;I la. Lk~ •
noWI; parU. ~I IPOW uNt'ln
Wtą wb:ję IlI'Ilan i P.!'zeobr~
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'hIronl.~q.poIttie . ..
łKJ:~two pMiada jMzne }o-

Ievo

recioonu~~mot
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by były tok wie/& Tnobo
.. I uwtgl"iC fott. ;t .0runlJ IokOW01lio"'b _1'01lee, ltCł hląiKdod! .ohlt..

ró.·..

~~.

J.OStajIt

cbokI, k«a. W'odny, karptOa.
K9Itdego r<*u w IeMch tylko

6(ł

neftlt..
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Sląska
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c6w odpedow,,<lh
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Sp61d:r.iekllę

Na Ba~u
teren. Na Stoku,

M~saantow;,.

Q~

mimo. 6& b:okl oddano tam
dWa- I ~ \alta k-mu. terenl
ą nie US"QtlpOCła~ Jest
'/lłI lo •.kompleksowy plan :r.a,oapodarowan!. 0II1ed1a.", który n.U:lIlIJoje ~.~ tel'eny
po bu~ powoll J tak t.o
~ .Ię, te plałl IUe :zutow>l
norn:.kJJ.o wJ'G)tl.aoe·j pracy.

Jaka nas czeka przY ,SJ:ił)ść? -
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Cyganka powłe_
CAF -

R. R.o$1ak

STRONA 6

Jak

SLOWO

będzie- nie

A~dr:~!~~R~ię Wp:e.!~~~J

budutowe. dysku"Je w
komls)8c:h .sejmowych, delik.łt
nie nazwilc':: maina. wojownIczą. Sprawa to tym bard?;.,:]
Ulskakuj<,\ca, te pruc:et le,orocwy budlei jest n.Cl.ym 'nnym, jak tylko programem
stabilizacyjnym, ubranym w
konk rety. liczby [ wskai.n'ld.
A jak w_adomo program st'.lbUh:acyjny zostal jut prJ.ez
Sejm przyj<:ty. I to z zadzlwia_
Jqcą momentami latwoŚCiq. W
czym zatem rucz?
Dlaczegl)
teraz dopiero po"low;e poczuli
al niemal osotdc:e dotknl.ęd
konkretnym k,ztaltem zaakceptowaneJ jui prLeZ slco,e Idei?

wie nikt

byla wysokol;f kursu w.lutoweito, <top procentowycb od
o"z.czędnoŚCi I IEredytów,
Ujemnką powslawał wskainik
korekcyjny stosowany przy :)bllczaniu wynllgTodułi, TerlII.
le liczby slały si«: jui jasn~
- stąd Ulskocz.en!e naJcz.ękleJ
ueulq dolycUlce rounlar6w i
dotkliwości caleJ operacji.
Krytyce poddano zatem w
adtle wszy~tk e elementy
nowego budtetu poza j~go 1).
g6l1'1q warlośclq, tym raum po
raz p erw,ty jednak zbiJan.;owanil_ Po stronie dochod6w I
wydatkbw budtetu pojawia s:ę
prawe ta "ama a~tronom!ctna
liczba ok. 193 bln. Prawie, bo}
:ta

B udżet

-=druga
odsłona?
Pn.ycz.yn je51 Ulpewne w'ele, te Jednak, które najba"~
dtlej rzucały $.Ię w oczy w
cr.asie bud~towej dnputy,
wyn[kaly najcz.ęściej :t pros~!
go rueuozumlenla konsekwe(j~

cli

prz.,yJętych

wc:r.eŚn!eJ

i~a

bili:r.acyjnych akt6w prawnych
Przedstawiciele rt.:ldu pre!'c(1·
tujący projekt
budtetu, r.a
pratensje posl6w uwieńcwne
pylan lem: "dlacuogo" - unu·
sunl byli wielokrotnie odi)O·
władać: "dlatego, te
Wysoka
Izba parli: dni wcz.eŚll:eJ lak;'!
uslawc: uchwalila".
Gwoli spraw;ec!l!wości dodaf
jednak naJdy, te tet w mo·
m,::ncie podejmowania decyz;!
dolyc~cych programu stabili_
r.acYinego posłowie pozbaw!erl
byli podstawowycb przetiłnneil:,
pozwalaJących r.alo:ł.enla
prO)gramu pruoJoiyf na JC:zyk go·
apodarc:r.ej praktyki. Nietnana

LUDU

dochody planuje sit: nawet nieco wytej nit wydatkI. Nad_
wyika wyniesie ok. 100 mld
:t.lolych. r na tym w usadl!e
końCty się posdska akc~ptacja
budtelowych rachunkÓw. Kry·
tykowano nadmiemy, okre~la
n1 n!ertadko Jako mordercz.y
tiskallun. kl6ry - b.1dimy
sprawledHwi - w końcu naj_
bardziej przyczynił sil;:
do
t.r6wnowaienia budtetu. "Zakłady prumysiowe nie wylnymają wzrostu obcią,teń, wyni_
kaJących t rosnqcych poda~
k6w I dywidend". ,,Rolnley
:t.bunlują sj~ pr:r.eciwko prawie
dwukrot.nla wy"tszym śwla<ł
czen!om podatkowym nii pn.etl
roklem~, .,Nigdzie na świec,e
nie ustosowano do tej pory
tak draslycwego
obntżema
realnych dochodów" - to tyl·
ko kl1ka t najcu;:ścleJ pow_ tarujących si<: opinii.

I r~u::e:::a=;';

adresem rządu lo Dledo_
sucowan~ bądf zbyt optyml·
.tyczne traktowanie podstawowych wpamlkÓw. Dotycq_
Jo to w ,ł6wneJ mierze planowaneto spadku produkc:JI w
cranlc:ach 5 proc. obnlź.enla .1«:
dochod6w realnych
(lS--20
proc,), tempa wun.enla inDaejl (w marcu tylko kUka prDcent mlesil;cznle) I llc:t.by buro1»tnych (ok. 400 tys. oSÓb).
Te zarzuty uentą pr~stawl_
cl.!le r:r.ądu pn,yjmowaJi ..e
u.czeg6lnym
:r.ro'l.umienlem
tWierdząc, te caly teloroc".ny
budtet jest ~ylko sumq bardz.o
hipotetycznych zaloteil., Jak bow:em naprawd<: potoc:tq s'ę
procesy gospodarcze. Jut nawet w pierwszym kwartale,
nikt dokładnie nl~ wie, a jut
na pewno nle je" w litanie
ubraf tego w Hczby - pewll:_
ki.
Bardzo szybko ue!'l.lq !łowo
stało się ciałem. Z
ostalnlch
don le;leil dow led:r.ieHśmy się,
te .,resort f!nan~ów prty,otowuje poprawki do projektu
budtatu". Wiceminister. Wojciech M Isląg - jak donOlSIla
..Gauta Wyborcza" - atwle,:,_
dt!ł te nowa wersja projektu
budietu będ:r.ie gotowa do lo)
slycmla, nie b<:d:r.ie to jednak
autopoprawka, ani nowy projekt. lecz jedynie pn.es:r.acowanle danych liczbowycb,

M ~~~ste!6~C~~ J~s~wKUi

W Polsce są tylko dwie miejscowości o nazwie Wodzisław:
}ednq jest Wod:r.islaw k. Jęd
r:r.ejo-wa, drugą, - Wodzisław
$ląski. Plerwsze kontakty mi<:_
dzy n1m1 zacZ(ly się przed rDkiem. d.z.iękl c:t.lookorn Towa_
r:t..)"st.wa Przyjaciół Wodtlslawla ocal. l'ow.llil't.ystwa Ml.loł
nlk6w Wod:t.islawla Sl Z czasem twlq'dt( kuJluralne fO'Zsz.er:zyły się o współpracę gospodarczą. Wod:r.islaw SI. oferu_
je pr'Zle<łe ~y!tklm na.ru;:dzia
I materiały do produkcji rol_
nej, Jego młoos:t..Y ,.kutyn" a.t'tykuly rolno-spotywcze. ~
dobno współpraca jest korzystna dla obu ~ron I .", najbllt.sa.ych lata('h zamierzają roI.wUlijĆ j .. na wlekuą ;;;dmIe::,

<Ck)

senator6w: - Osucowabeuobocie na -400 tys.,
ale nasze rachunki nos:tq w sobie duie ryzyko błędu. Eks_
perCi Mi<:dzynarodowego Fundus2.l1 Walutow~go m6w!q o l
milionie beuobotnych, ale są
i tacy. kt6rz.y uwaiaiq, ie 1;)1;d:t.le to jedna tn.ecla U1tru~
nlonych.
To jui nie teoria, to jut
praktyka. Mechaniuny rynkowe I pr:t.eksztalcenla wlamoklowe prowadUl wprost do
głę:bokich :un.ian w polityce utrudnienia I tylko patr'l...>t, j'.l'<
nieustanne dotąd wołrulie o
ręce do pracy zamieni sl«: w
kn.yk: rąk do pracy u duto!
Zimny odd~h beUOboC!8
ju.t pr:t.eClet c:tUje alę: za ple_
camI, Jui są, to1erws:r.e symptomy zjawiskII, a sIrach pr:t.ed
tym, co będ'tie, ma eoru. więit~ oc:t..)". Upa·jn_ eale pr:t..edUśmy

v.

IĄTEK ub:.egłego tylOdpO godz

kilka minut
P nla
13. Slqpl drobny

Choć dahi "Ga:r.eta Wy1»:-cza" stwlerdtila, te: "DUś nie
moma powiedziet, Jak dalek?
piI}dą le un!any". uchyla )ednak rąbka tajemnlt'y stw!erdując, te na przykład plano_
wany w dotychczasowym projekcie budtetu wskafnlk in!lacjl na grudz!eń tego roku w
por6wnaniu t grudniem u!J.
roku unoleJ5zony tost anie ze
140 proc. do 9S proc! Jdll za·
łotymy , te inflacja, Jak klamra. sp:na ws:t..)'slkle Inne bud·
ulowe wskaLnikl - otnac'&-1f
by to moglo ,runtO'A:,'le przemeblowanie całego projektu.
Zagadkowy Jest tylko ten 'nllacyjny optymizm. C:t..Yiby to.
co d zieje sl<: obecni.! na ryn1(u,
było tylko
łagodn~
wer'ilą
wcuśnie}szego .rUldo....-ego scenariusza? Jedno jest pewne
na ra:r.ie całą dotychczasowq
dy!.kusję
prumaczamy
na
straty!

ALDONA LUKOMSKA

de5ZC'l.,

jest mgla, warunki jazdy fa-

talne. Na sknyiowanlu alei
Lmtn.a 'Boh.a.teIr-6w Wusz.a-

w Kłelcach ocłuIZll.J~1
huk - "star" wiorr.ąc'r iw.ic
wali t całej sll:y w tyl harrNją
wy
cej

prud

Pr:t.6d

W "rodzinie" Na tematy dnia
- łatwiej

PK
l) F

nIm

OKI

c1ętarowkl

..stata~'

zmlactdtony. odpad&J4ce dn:wict.kl ranią, pnechoc:1z.ilc:ą kobiet«:. Z rozdartej
chkldnLc:y wylewa sl( gorąca
woda, oba poJa:t.d.y tonq w kJę
bach pary. Ulica I jezdnia JaIkby na cbwi1~ umarły. AJe tylko na chwUę· Jad:!cy prU:de
mną "mercedes" nagle utuy_
muje 5lt::, wysk.aku;le t n!.ełO
kierowca zo.stawb.jąc otwar\.e
dnwlclJd. wlącwny s.Un1it I
mlgac1., bleenie w st.rOl'lę wypadku. Obok mnIe hamuje cłuiy

"ł.iat".

otwierają

się

OGI

I

ón.wlc'dl::I, młody mE:i:C':t..YU1a
w kłen.mku u~:r.kodt.o
:rch 5&mOt'hodóo.v. Nie tylko
on, puwabm wielu ludzi
b!egnących
w Iamlq stronę,
jeden z.awrac:a w odW'l'otnym
kierunku, pewnie do te-Ie!onu.
W ciągu k.lku sekund obc*
cQ.k;od:t.OnegIQ ,.słara"lP"Offladz.l
~Ię kilkunastu mękz;Y'Zl\. Ktoś
U1}mUje si~ rann:! kobietą,
dw6ch chwyta u zwisające
drzwiczkI. usiłuje ie W)'TWat.
anny próbu,je wyłamat ka~apędzi

właśnie

pr:r.ez Sejm (Senat
:r.głosil do niej dWie poprawki
jesr.cz: raz będą ją rotp;;trywat poslowie). Istotą tej
ustawy - m6wila poseł Teresa L!szcz - jest amortYlow::.nie pewnycb negatywnych
~kutk6w, jakie mogą zalstnlec'::
w :twiq:t.ku :t Wilrataniem pawi~

si~!orstwa , postawione :tost:'!nq w stan Iikwidacil cale fabryk!. Rachunek ekonomlCtnY
tekologietny Imlnł!!1er OC'h:o_
ny 'rodowiska mÓwi o kon-

Zimny
sekwencjach at. do bólu ł nla
list<: OS:emd:t.:iesic;ciu
tI'1,lc:icl,::lI, kt6rzy, teby isbIlet,
must.:l sŁat się innymi prze:!II<:blorsŁawaml} uobi
swoje,
e!ektywnośt
gospodarowania,
iako wartość nadr~a, wynuci poUl fabrycUlą bram<:
wielu lud:t.i, chat s:tYldy i na~
wy przedsiębiontw po:r.ostaną.
Lepie] być two1nlonym
powo nU indywidualnie. To
w;ynma s ustaWT pn.yj«:tej
gotową

,ru-

kietu

ustaw

5ł.wor:t.enie

gospodarczych,
:r.abezpie-

p~wnych

czeń,
pewnych
st.C-:t..eg6lnycb
uprawnień dla tych, którQ' OCt

swej winy, len z powodu zlej
kondycji przedsi~blor5lw, sl:::'acą prac<:. Na co mO,ą lic:t..Y~
pracownicy, zwalniani grupowo? Ot6t, mogą lln,yć na :>dprawe: plen1c:iną, na zasilek
wyr6wnawczy do wynagrod:t..enla w nowym miejscl,l pracy,
jeśn peIlsja byłaby ni1s:r.a. na

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

[pRZETARG II -S'iJIM

OGLASZA PRZETAKG NlEOGRANlCZONY
na sprzedai:

PP "POLMOZBYT" w KIELCACH
podaje do publicznej wtadomości. te w dniu 30 atyczaia 1990 r. o gOOL 10 w Kielcach, Lll. 1 Maja 191a

l) "fiata 125p", rok prod. 1183,
2) "stara 660 M2, rok prod. 1969.
3) ciągnika z kabin~ C-3GO, rok prod . 1179
4) koparko-spycharki na ctlU:niku "jurm: PE 8B",
rok prod. 1971
5) ładowacza zaczepianego "cyklop", rok prod. 19so-,
6) kosiarki rotacyjnej ZTR-l6:i, rok prod. 1985.
7) kosiarki rotacyjnej ZTR-165, rok prod. 1971.
8) tokarki kłowej TSS-tDO, rok proc!. 1957
9) prasy zbierającej Z-224. rok prod. 1980
10) agregatu IIpawalnic7.ego na pn.yczepie l-asioweJ
U-I.O, rok pro<!.

odbęcble ai,ę

PRZETARG SAMOCHOOOW OSOBOWYCH
l) FSO 1500 - szt. 35, rok prod. 1984-90, cena
wywoławcza od 8.000,000 d do 19.000.000 :r.ł
2) POLONEZ - szt. 30, rok prod. 1990, cena wywoławcza od 27.000.000 rl do 30.000.000 d.

1972.

Wyiej wym ceny wywoławcze mogą ulec ttniaoie w
prtypadkLl zmiany cen detalicznych samochod6w.
Oględzin samochodów motna dokonać w dniu 29
.tycznia 1990 roku w godz. od a do 10.
Pnystępujący do przetargu obowiązani są wpłacić
wadium w W)'BOk.c*S 10 proc. ceny wywoławczej na
konto PP .,Polmozbyt" Kielee - Bank Sląski z •. w
Katowicach 1 Oddział Ki elce, nr 312800-1371, dzień
pned pnetargiem.
W przetargu eamochod6w nowych mog.. brać udział
wyłlłcznte oeoby fi%ye:zne.
Samochody pn.eznacmne do przetargu
w stanle
Jak w dniu oględzin.
JednoczeAnie informujemy, te moi;.e nastąpić uniewał
n.ienle prz.etargu w częicl lLlb cało6ci be-z podania przyesyn.
202-k

Przetarg ~tie się 26 slyC?nia 1990 r . o godz. 10
w biurze przedsiębiorstwa,
Pl'Z.y8t~pujący do przetargu winni wpłacić wadium.
w wysokości 10 proc. ceny najp6inieJ w dni.u prze-targu w kasie S1-I RO do godz. 9_

Pojazdy i sprzęt mama oglądać codziennie w god'&.
7-15. Pnedsiębiorslwo nie odpowiada 7.8 wady ukryte
OT'az zastrzega sobie pc4wo Llniewainienla prutargu
beJ: podania przyczyn,
174-k

s.

OKRĘGOWA

STACJA HODOWLI ROSLIN OGRODNICZYCH
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SP()LDZIELNlA MLECZARSKA
w CHMIELN1KU

w.

_WI~I.e.u1.Kołoe}o ••
lUlieWałnJ..... ubl~ kwl_
ta.rt~
kwlt6w
w, ...... wyctl.

ts

,....

ZONIE i RODZINIE Zmarłeco
ini. JANUSZA ZDROJEWSKIEC.o
Spół ... II!IC!'Iec' " Ch.,...lq

.'.._lakc• • ,rekte~ BAn....

.,. ....., ' .....Illt'. ",·.pólelllJc'"
... I···jlll

od ..r a8'JM.1 do lir 117m.

OGLASZA PRZETAKG NlEOGRANICZONY

...

.,relleJo, I pr_wa.le, . . . . " O"'~k·1 ~,..",*"
.ej ow • łlk'1UC'h .......nll. I .. r.Mw.ley BIlli\:.
8pił ... lI!leu,. " m..n-.lfl'

na sprzedat:
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l) "InOChodu "robLlr LO 3000", nr rej. KIl 005E,
rok bud. 1981, cena wywoławcza 12.060 ,000 zł
2) podwozia samochodu "stal' A 28", nr rej. KlG
504C, rok bud. 1D73, cena wywoławcza 0.714..800
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3) kabiny ..robura", rok: prod. 1981. cena wywo-
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Przetarg odbędzie się 24 .stycznia 1990 r. o godz. 10
" świetlicy spółdzielni.
Warunkiem uczMtnictwa w pnetargu jest wpłacenie
wadium w wyaokołci 10 proc. ceny wywoławczej W
bsie OSM do godz. • w dniu przetargu.
Pojazdy motna oglądać w prz.eddrień przetargLl w
todz.. 8-14. Spółdzielnia %Utrzega BObie prawo unie-
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WOJEWÓDZKIE
ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW
PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE
o WOLNOSC i DEMOKRACJĘ
"I:.YSOGÓRY" KIELCE
WOJEWÓDZKI W KIELCACH
al. IX Wieków Kielc 13 Blok C pokój 128
OGI:.ASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
OGLASZA P RZETARG
_ .amochód "FSO 1,5 C", rok prod. 1988, cena wyna sprzedaż niie; wym. samochodów:
woławcza 12.000.000 zł.
l) .. żuka A-ll", nr re). KIl 777C, l.uiycie ~ proc.
. Pnetarg odbędzie się 23 styC'Ulia 1990 r. o godz. 11,
cena wywoławcza 4.200.000 zł
w llied.ajbie·ZW ZBoWiD.
·1) "Iiata pick-up", nr' rej. KlH "272H, zużycie eo
Do przetargu mogą. pf"Lystą.pić osoby, które w dniu
proc., cena wywoławcza 7.800.000 :ll
JllUlargu od godz.. 9 do 10.30 wpta.~' wadium w wy- , ~. 3)- .. !rłar-a 200",'nr rej:KIH 71 3H.. ~uiycie- &5 pZ'OC.,
' ~ lO proc. ceny wywo ł awczej.
'
. I ~
ceóiCwyWolawcz.a 7.500.000 zł,
" •
: Śamochbd ~ina oglądać od godz. 8.30 w dniu
Przelarg odbęd~ie sit: 22 stycznia l!łSW r. o godz. 10
..-ze_~rgu na. parkingu przed blokiem C Urzędu Wow Bazie Transportu WPT K ielce, ul. Pakosz 54.
Jl"W6dzkiego.
66182-k
Po jazdy moina oglądać na d7..ień przed prutargiem
w bazie transportu - adres jak wyuj w godz. 9-14.
Przyst~puj~cy do przetargu winni wpłacić w kasie
PRZEDSIĘBIORSTWO
głównej wadium w wysokości 10 p roc. ceny wywoław
PRZEMYSŁU CHŁODNICZEGO KIEI..cE
czej d anego pojazdu najp6iniej w p rzedd:rień przetargu do godz. H. Po.jazdy wstaną sprzedane w taOGLASZA PRZETARG N I,EOGR A.N ICZO NY
kim stanie technicznym w jakim będą. się majdowat
w dniu przetargu. Przedsiębiorstwo nie ponosi winy
_
l.8 wady, ukryte Pojazdów jak również zastrzega sobie
zmianę oferenta lub uniewatnienie przetargu be7. pol) samochodJ osobowego "polonez", rok prod. 1987
dania przyCzyn,
BO
cena wywoławcza 18.900,000 zł
2) "stara A-29 Ms-3" (chłodnia), rok prod. 1979,
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYClI
cena wywoł awcza 1.460.000 zł
w CHĘCINACJl, ul. Kielecka 27
3) przyczepy ciągnikowej D-46A, rok prod. 1978,
cena wywoławcza 2.100.000 zł
OGLASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
4) "nysy C-522", izoterma, rok prod. 1982, cena
wywoławcza 2.160.000 zł
5) wózka spalinowego - widłowego "rak 3A", nr na sprzedaż ciągnika "ursus" typ C-360".
Pr:zetarg odbędzie si~ 3 lutego 1990 r. o godz. 10.
30883/81, rok prod. 1981, cena wywoławcza
Wadium należy wpłacić w kasie SKR.
5.~00.000 zI
Zastrzega się prawo unieważnienia przet.ngu bez.
6) wózka spalinowego - widłowego "rak 3A", nr
29488/80, rok prod. 1980, cena wywoławcza
podania pf"Lycqny. SKR nie bierze odpowiedzialności
za ukryte wady sprzętu.
5.400.000 zł
176-k
7) wózka spalinowego - widłowego "rak 3A", nr
29859/80, rok Plod. 1980, cena wywoławcza
4.250.000 zł
SWIĘTOKRZYSKA
8) wózka elektrycznego - widłowego WW 1203,
SPÓI:.DZIELNIA MIESZKANIOWA
·rok prod. 1976, nr 680976, cena wywoławcza
w KIELCACH, ul. Rewolucji Październikowej 155
4.075.000 zł
9) wózka elektrycznego WW 1204, rok prod. 1978,
OGłASZA P RZETARG NIEOGRANICZONY
nr 823778, cena wywoławcza 3.800.000 'lI.
ZARZĄD

_ _

o

~rzedaż:

odbędzie się 31 slycznia 1990 r. o godz. 11
świetlicy Przedsiębiorslwa Przemysłu Chłodniczego

Przetarg
w
w

Kiełcach

przy ul.

Przyslępujący

Dzierżyńskiego

do przetargu winni

najpóżniej dzień

wpłacić

wadium

przed przetargiem dO' godz. 14.

Wy:iej wym. pojazdy sprzedajemy w lakim slanie
t echnicznym, w jakim będą znajdowllły się w dniu
przetargu. W przypadku niedojścia do skutku I przetargu, odbędzie się tego samego dnia II przetarg o
!!Od •• 12.30.
Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo unieważnie
n ia przetargu bez podania przyczyn oraz nie bierze
odpowiedzialności za wady ukryte.
Oględzin

pojazdów można dokonać w dniach 26, 29, 30
!!tycznia 1990 r. w godz. 9--12 na terenie przedsię
biorstwa.
201-k
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "Samopomoc Chłopska"
w ODRZYWOLE, woj. radomskie
OGł:.A.SZA

PRZETARG NIEOGR ANICZONY

spf"Ledaż blachy
atronnie w ilości 12

na

:r.a

na

sprzedaż.:

l) samoc.hodu "tarpan", rok prod. 1980, stopieli zużycia

95.

w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej do kasy PPCh

Kielce

ZAKt-ADY CEll

,

trapezowej T-35 powlekanej dwuton, cena wywoławcza 7.200.000 7.ł

63 proc.,
2) samochodu "star 3W 200", rok prod. 1981, slopieli zużycia 60 proc.
3) samochodu "kamaz 5511", rok prod. 1979, stopień zużycia 70 proc.,
4) spychacza DT-75, rok.lprod. 1976, stopien zuży
cia 53 proc.,
5) spychacza DT-75, rok prod. 1976, stopień zużycia 43.3 proc.
Przetarg odbędzie się w 14 dniu po ukazaniu się
ogłoszenia w prasie, o godz. 10.
Wyiej wymienione
pojazdy znajdują się w Kielcach przy ul. Wawrzyń
skiej 20.
Przystępujący do przetargu obowiązani są do wplacenia wadium w wys. 10 proc. ceny wywoławczej, w
kasie sp6łdzielni, najp6żniej w przeddzień przetargu.
Pojazdy moina oglądać 2 dni przed przetargiem w
godz. 10-14. Pojazdy będą sprzedawane w stanie jak
w dniu przetargu.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia
pf"Letargu, bez podania przyczyny oraz. nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady techniczne.
W przypadku niedojścia do skutku I przetargu, 11
przetarg odbędzie się w tym samym dniu o godz. 13.
193-k
KRAW .p. &,,0. prod1lke.,....
WARSZAWA. u L W lt.a Stwena 59, t el

tonę.

Przetarg odbędzie Bię 25 stycznia 1990 r . o godz. 11
w biuf"Le Gminnej Sp6łd.tielni "Samopomoc Chłopska"
w Odrzywole, ul. Warszawska 34. Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej należy wpłacać w
kasie Gminnej Spółdzielni do godz. 10 w dniu przetargu.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu
bez podania przyc:tyn.
207-k
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PROWAD ZĄ

be.","

dla '"
aa

llutępuj~7eh

U-U.)ł

STROP Y ' , PU T ElUVA
cella "onkur ene,.jQL

Puut,. od biora '-OW&I'1ł I "nelkłd!. łnlo rmaeJi .ddeb,h Zakład, Pned8iębłor,t"'a PredallteJi P omoenlcuJ
l Monlat,. BudownIeIwa aoTnieUło KIelce. t el t!3-tt..
1) ZaJdad Wloucuwa. ul Mb_n .... uL tn.t9
Z) Zaklad Wlonesowa, al Jęd.n:ejowak .. tel 43.f-08
kItlad Chmielnik. . l n,.....lmklen. Ie.l 15L
66289-1
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Rekreacy'

Ośrodek
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owy w 1t1

ZAPRASZA NA IM
•

KULIGI, OGN flTEKI

•

ZABAWY K

•

IMPREZY dla

•

UROCZYSTO!

E (wesela)

Dysponujemy mjf owymi i ba'
niową· .
Zg łoszenia

prosimy
Miejsko-GOli
Iłży, ul. 1

w

RADA NADZ
aneksem do uchwaly

portu i Re
340.

RADOM
U Jistopac:

l\'

PI.IZ MIN
UZUPEŁNIAN I A

do

wysokości
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10.

naleiy do

PR
GASTRONOMIC
ODDZIAŁ ~
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%6-052: ~ k. Kielc
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WO
WE "KONS
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OFERU1 E lENIOWE,
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abonamentowe i obi eselnych.
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sruRO
INFQIlMACJl O USLUGAcn
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Nojnowllo kolekcjo mod,
z. Paryła

VflZY.PASZPORTY.'VYCIECZIU

CenY' konk.ren<:yJne
w slołówkaeb.

SPRZEDA Z • INFORMACJA

ZAPUSZAMY
11KLEP

nR.MY

..Dom

.. DEVUNOIS"

Rzemiosł." ,

pokój 310, 111

piętro

. .!!.~ --a.-I_.,.

ł .

L\IłAD "ODUKcn

...OaT W'I'OaN.., .
-~-Je-7I"Mr.

,.

LAGHa. Leda

ze-_

8r1'Dł.OWlEC.

A

·Pł ''''''

... POł..N'OCNA lJ.
&eLU-II-N.

..ELlWiTRONA :aI2 D" , "elektronika fOt D". Kielce, 446-41,
I68U-C
SlLHl1t ,,1211Ip" (Il00). Klel«,

pa 16.

b10wych informacji
42-41, wewn . 11-80,

WIZYTY

DOMOWE

lEKAIłZV
ZGŁOSlE.NIA

codziennIe 9D(1I

218-k

el...

łM5Ht

.,.DACU'" (U_l).

a.2OO.ooo

Kfe.lce.~

KIELCE tel 31-Sl.-50

'1-'9

u.

t565ł-c

HFIATA" clttarowe,o 7 t .
• pn.Klam. Radom, Z93-24.
3160-r
AUTOMATY
tokutkle
tprzcdam. nadom, tel. 405-36.

JEZELI MASZ PROBLEMY Z BUDOWĄ
domu mieszkalnego, garaiu, budynku produkcyjnego. budynku inwentarskiego

3165-r

SPn~I500 ,arbu.

IN'TER. SER VICE TVC
-

moftlai pal-neam

-tonłal,.S--.6.51tn...

-

prutfbaJaDle
rUloma,ndotoD6w
hapra",,. wu,..tklteb
pÓw tve (w
a_
tebodnle)

,)'fil t,.-

-

H_JOO WLO&ZCZOWA,
Broalewsklt:(o 1/31.

(10117). nadom, BlulZ<::r.owa 25.

31' "
WÓZEK Inwalid:r.ki. Slar.<:howłee 28-90.
396-p
"WARTBUIłGA 353" :r. c~icla
mi umlennym!. Skart,..ko Kam.
\el. 530-225.
'IUn.,
PIOCE '"090 e <::0. !lImo...·...
Jte. Lublin. tel. 391-24.
281 H;
ATIłAKCYJNF;
totobtalo,1
skrY't k. 1008.
4W-k
DOLARY. K ielce, 4,58·11.

DO:
RADOMSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
BUDOWLANEGO
FABRYKA DOMOW - BOGUCIN
tel. 199, Garbatka-Letnisko, woj. radomskie
teleks (j7554

ICIIJ7-,

011.

tteLU5-ł6.

ZGł..OS SIĘ

OFER U J El\I Y:
- płyty stropowe
- płyty dachowe
- płytki korytkowe
- bełki stropowe DZ-3
- pustaki stropowe DZ-3
- oraz inne elementy budowlane
wg indywidualnych \l7.godnień.

..FIATA l2'ip". K!elce. G85-01.

N251-;

Jo'IllMA PIU' \VATHA
ZAłllENl

. . w~ W)'w,.Uu:
.Jelt'llSWU,,,

." ..111,."'.. _11 ......,.

.. U,,". . .. r .. ,,".

,..t.r "'''.

Kld~,tł"I.!lł_ss.

portu ; Rekreacji
3'0.
159·k

II. NADZ
uchwały
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10.

wRADOMJU
14 listopada 1989 r .
l\lIN
ZLONK,OWSKICH
l stycznia 1990 r.

-fU.,,,tN82Z.-,

POSZUKUll;

trum n.

~.

,ablr~et

lokalu w cenlek.Mlki. Klel-

-,

251-03.

8-POKOJE Da biuro w !:entrum Kld<: do wyna~!a. ~I.
łM-łł.
143-k
ZAMJENlĘ
wlaanokłowe
tO
m na domek w c*oH<:y Buk6wkl. Kleke, IZ-:tI_I3. 661&6-a-

KloIO!.'.

Cl62J6-(:

Jelenlo ........ :za.
lICI3OZ-C
m.!"",ania. Kld66312-,
DO wY'Da~ m.leukanle 2-poll:o}owe, telefon. Ki elce, 27-In:.
O!.',

l'QSZUKUJĘ
OI!,~

FIRMA

prywatna

......,

ach udziela

t i 456-98.

się

tak-

wypadku.
I~,

MEBLE
aklep

MUMI-,
Kielce

15.
6Cl2.IQ-,

kuchent\e, po!r.ojc)we
71, teL SIa-tiG.

Za:6~o

SPAWARKĘ

Polo ..... nl.ka
.. 128....

po

IS'21

(19631,

(Dalnia).
..",..

M.Lbloa

LOOOWKĘ
31-20-86.

now~.

kopaer.kę.

Pury

90.

teL

CI6:!9lI.~

ORGANY
elełr.l.ronk:Ule
r6t.ne. Kicl<:e, 31-48-10.
1l6a28-r:
T AKSOMETR. Kielce, Sien-

G6382-r:

klewi<:Z8 7:!1a

"LADĘ"
(l983'19&ł)
..port.
Kielce, 473-«..
a>Je9-g
NADWOZIE •.akody 10$" do
remonhl.. Klel<:e, Pn.yboto...·•
akIeco 7. warsU.L
66368-g
OLCHA (klody. bale) Skar-

bako. Borówkowa 9.
SPRZEDA! laIIIłtlolul.

~

IlUłCZkI

marmurowej. Prr.yjnlu.jemy

(1900

r.'

Da

r.a-

płytki

Instytude paIIstwowe. Ostrowiec:,
tel 24&-81.
ClS43-0

FRttARKĘ do drewn •. WIGUcr.owa., Partyunt6w 711.

MAt.t~STWO

Slewe.

pouukujo ta-

modzielnC'lI'o mlestk.nla w BUllku , płatne z.a rok z. ,tny. BUI-

m.

tel.

~13.

15148-1

n ••••••

'ap 'M·,··· M"'.' N''lJUUU

ł

E

PP "POLMOZYT" KIELCE
STACJA OBSLUGI SAMOCHODÓW nr 11
27-400 OSTROWIEC, ul, Samsonowiu.a 16
OFERUJE uslu ; i w zakresie napraw pojazdów:

t· •
..
,

_
-

..

""'

..ZA~AW~ 1100 P" medlleran 11960'. TumUn, <>Sowa fl7 b,
leI. 711.

6M8O-,

BLACHARSKO-LAKIERNICZE
KONSERWACJA POJAZD()W
NAPRAWY MECHANICZNE

~ l=n::~~~:::~:::=;'.:::::,::·:::::-

E

kom

wpołeczDionym

i ukJadom

rzemieślniczym

,

w zakresie:

_ LAKIEROWANIA PIECOWEGO
-

nutralk

Brodach
ll1ec::akb..
N.J<:beł..
niej ujmowan,.<:h obecnie przeZ

Bałtowle,

JL.l..t..A..LJI • • • • • • •

.,.,..,............""...................................................................................................................

1l.~38.

m6wlenia

156·k

714.

66229-,

Kielre, 551-60.

ę,

GWARANTUJEi\ lY:
- krótkie terminy wykonania
- niskie ceny.

6&13-,
"be.ter". Kicke,

Dowe, wyll:lad.z.lnę podlocow,
nrekord" I . .lentex". Parml<:e
111, tm- Kowal..
3187-r

a!owle,

po

po

Aleb.ndr6wka

poszu-

kuje
lobU *lepowycl:I
,.
OsUowcu,
Cmielowie,
Wał-

-

,,12bp"

33111.

611108-,

lokalu na *lep.
Cl6231-alA M-3. Kitl-

W

66201-,

Cłl(elńlh

X!cice.

FIRMIE z.a,rani<:lllej lub ob<:okr.jc:lwcowl
... yn"Jmll
M-4.
Kielce. :51·9$-50, ,od:t. 19-20.

POSZUKUJĘ domu
(lok.lu)
n. ciehy wa~I.1. Kldoo okolico OCertY' pisemne "ł62JII"

~nie

,,sTARA 200" (1881), k.blnę
do .. 200" now~, ,.poloneu. 1.5
LSE po przekladce. Tokarn!.
Z2lI, k. Ch(Cln.
NARotNJK, dywlln,
wletę.

SPAWANIA
w tym spawania w

osłonie

C02

Poszukujemy kooperantów w zakresie produkcji.
Dokładnych

tel 217-26.

informacji udziela kierownik SO lI,
H19-k

• • • • •••• + • • +

•• + • • • • •
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st.OWO

STRONA i\

LUDU

ZARZĄD

ty!:'Yifel~~;~~:- korept-

ROLNICZEJ SPóDZIELNI PRODUKCYJNEI
w

ODROWĄZU

OGI:~A.sZA I PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzed!lt:
l) dwóch przyczep samozbieraJącycb do .lana T·Ol,lO
2) siewnika zbożowego t.ypu .,mazur"
3) kombajnu zbotowego .. bizon Z~~6"
4) ciągnika "ursus C~360",
5) glebogryzarki ciągnikowej
6) kosiarki rotacyjnej ZTR-165

~~ ~~~~~~ ~e~ea~~i:!~j :oA;i~łakÓW Z~609

9) przetrząsacza do siana Z·229
1°1))
(ZSRR)
~
1
12) rozsiewacza nawowwego W~02~
13) dmuchawy do siana
14) dwóch tune16w foliowych
15) koparko·spycharki " białoruś".
16) dojarki H·307,
S
200
17) schładu.rkl do mleka M·l
.
Spółdzielnia prow8d~i spr:aedai mieszanek treidw)'eb
dla (n:ooy chlewnej olaz su.szu z 'Z.ielonek.
Przetarg odbędzie się w 3 dniu od daty ukaunia się
~~!~~;-er~awl~~Led~~~. ukazania się ogło8'Zenla o go~
Wadium w wysokości 10 proc. ceny nalei,. wpbeić
na l ~odzinę przed przetargiem.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołanIa przetargu ber. podania przyczyn.
()rI~:~~~,~y m. sprzęt można ogl~ać w bazie ru:~1~

'k.CuYlktywIOPa~_Tra-ZKPS14"~4

- raoot&i. Mo~o4Ukc)łl. inne. Klelł::zl~
"POLOI'fEZA" (1981) amie-alę na .. ~o ..ntalucha",

:m:t

SZ:~~H.rA~::e~ ~*
8!t.!!5-c

CYKLINOWANIE.
nie.

Kielca,

welO. Radom. ul. KokiUNk.l Ul.

Wr.......-

43.\-.k

~

NOWO otwarty kom.

tu RTV I COIpod.arst... dome-

.......

POSIADAM lok.... ..

m:::::.

K;:~~:;'~LNIA pNeC:; p.~~je.~~~~~L-W·:_'-.''!?
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poLak!

pny"" . . ..Gq~

...anle do flCuDltnu. lI.orepet,_
de. Kkl".. -"'1'1 .I~

~

.........

Ul.

MfIO..o

po~~~~LV~d=:':i~~:

P~J:lCLĄOA.N1E o:lruhl. Kieł.

~~

klieal&. K!ełee.
-::~,;n~blIoe •••~"::..
.... ltiłI!c:e. ltilhukleao JL um

=.;

elinr,

Ofert, P'-noe ... . .

lOOł.

oe:w=~.

reJMIftCJa

.

,.., do domu

~:~n.~ .i~~~
.~.,..
OIDSW1UANIK,
~W.llja
clooN,,!?,~ u.. :::~ ~:k~c!!:~~~'!:

I~

~1I.do

!U.leclr:a

IL~

..

~~wnlealaml ~ ~ ..R~:~F~=" '~'::;Wuf.
If/CJZA~tNr

011_6. KIelce.!!3:!=C

w _

Wolo"., nlemlf!dd.

11..:::

r'~~:rl~.,.::r.~~k.r:~

'VY .... ~. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .~. . . ." ' "

~ Rozsadę

pomidorów .l.klamiow)'c:h odmlaD.7:
MAlILENA.
ARLETTII.
TORGUESA. FLOUSZET. SIDONlll.
CORINDO
.
na żądany telmin POLECA
~
SP()t.DZIELNIA PRODUKCSI
OGRODNICZEJ ..ZALESIE UH ..
VI IOELCACH , ul. Dobromyśl l . tel. 5 53~72
~
Realizac=ja według wcześniejszych zam6wieó.

,. &lODENA.

~;:1:.....a3e.. Błuro ~

,"as

ma ....ty.ll: ••

X~loe.JT-3n.

t)

7)

Nad

widłowego

EV 733, bez baterii do re.

::o:~ t~.O~u~arskJe1 C-3, n , cena wywo·
teleksu RFT 5 5Z13. prod. NRD. rok prod. 1971.
cena wywoławcza SOO.OOO zł

8) samochodu osobowego "fiat FSO 1500" (nadwo: : i.~~~oo~rzłr~j. .tUH 530V, ~a wywoław.

odb!cr cóvr.

ska. Tobruc:ka. Narwicka. Studzlankow5ka
31) w lodL 8-15 - ,Klonów, Blalo!,:"an. as. S\Vi~toknyU.ie
3 1 \V godZ. 8--1.5 - Klonów. Chmlelowlce, h.1a aportowa,
pływalnia. ul. Walig6ry.
1S2.k

rok prod.

złotych

Rejon E .ergetyc:wy KlelCłl, zawiadamla, te w C,yClniJ/.".~
pn:(~r w dostawie enercil elelctrycmeJ dla nastQPU~

W'm,ą. 8!twy nad BzlUą. Kocka. Modliłl$ka. Oksywska: Hel~

~~~ ~~~P;tOc:.~skiJi,

6) wózka

lItąpiĄ

Niwy Dalesz.yclci.e. PodpolIchoo. KOI\.o.mioty. Zacór%.e. Nlewachlów Gruehawlta
25-26 w gon. 3-15 - uL BerberYlOwa I Slłll~!e
Niwy Daleuyckle, Kolomań. Oknel.

anle....ę. 1t~I~~

3) uakuwarki 33lA, prod. włoskiej. rok prod.
1984, cena wywoławcu 30.000.000 zł
ł) wycinarki P 11SLD. prod. nwedzkiej. rok prod.
1974, cena wywoławcza 10.000,000 zł
5) iurawia samochodowego ZS4At. nr rej . KIH
5l6V, rok prod . 1973, cena wywoławcza 8.000.000

będzie prądu

Hy~rO':.le~~Z. 8--15 -

..

"'~-::::

FABRYKA URZĄDZEII
i WENTYLACYINYCH
" KOWENT"
Z8 -ZOO KOl'iSKJ!. ul. W....zawska 51
OGłASZA PRZETARG NlEOGRANICZONY
na sprzedat:
l) tokarki rewolwerow'eJ lK341, prod. ZSRR, rok
prod. 1977, cena wywoławcu. 13.000.000 zł

1U~

LMk:OW3.
25 w god:r.. a-~5 -

~-::nt

=.

16417·,

..~4.N~~

ODPYLA/ĄCYCH

~u.a..a.u~~···a·········"""""""

22-24 w god.'. 8-15 - zasilanie bud. woj!lkow1ch pny pawilonach na BLkówce. p.wilony. bud. budynku WSW (){'ZJ'
"Exbud". 801m:n. Kon.edto. Skiby. Pod,polielhno
22---'31 w godz. 8-15 - ul Batalionów ChiopNIeh
za w Codz. 8-15 - PodłysIca. PoJlowic:e Na Skalel, Miedziana Gór~ k. T umlIna. ul Dębowa . Jellonowt
24 w godz. 8-15 - Hul. Nowy Folw8t'1c! jli1lkinLa "fUJ".

1I.jeb~leJ dlu.~

__

•••••••••••

.

29 w godz. 8-15 - K olomań. ul R6U:na
29 do Z ll.ltego W ,OdL 8-15 - ul Monte Cassino

lruae propoayc!:.
O~~ttTe:,,~iIfTI"
BI~

"'""""""""m"m"m"m"m,,,_,,,,,_ . - - - P ....d' i.biontw.
1: o...

..RELMEX" sp.

9) samochodu towarowo-osobowego "nysa M 522",
~w~ ~~.J:~~ rok prod. 1977, cena wywo..
Przetarg odbędzie się 31 stycznia 1990 r . o godz. 10
na , terenie fabrykI. Maszyny i sarocx:hody motna oglą
w przedd;o:ień i w dniu przetargu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata
wadi um w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej w
kasie labryki najpóźniej na godzinę przed przet argiem,
Wszelkich informacji udt.iela dział głównego mecha·
nika. t el. 63~55, wewn. 331.
Fabryka nie odpowiada za wady ukryte maszyn i pojazdów oraz zastrzega sobie prawo uniewainienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.
O ile 1 przetarg nie dojdtie do skutku. w tym sa~
mym d niu o godz. 12 odbędzie .się II przetarg.
188-k

d ąc

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

do

zał~udahl

informacji udzIela dual kadr l
szkolenia tel. 642~41. wewn. t -ł·~ O, 14.·52.
Dojazd z Kielc do zakładów autobusem WPKM
li"ii nr 19.
98· k
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WARTOWNIK()W STRAZY PRZE&lYSLOWEJ

~

VUM".

~, -:r:;:- ~ł=A ~ .l~~,:::s ~n- p::;:'

:1:.1':'

pracowników w zawodzie:
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prosimy o osobisty koc
takt pod wytej
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wojew6cbtwa

R:::I':~~ł!~t;eg~łO ~::

tutenl byll w bankach
dclelc!.)'ch na 2.1,7 mld
oŁych. W t dekadz.!e Ity(:l.ta połowa te-j sum)" wstaI splacOOA. Klienc:l coduenpn.ekat.uill do -banków
olejne sumy. Natomiast kh
gezędnokl powierzone banGIlI sp6ld~luym wynos~
ł mld złotych I nie wykatm~Ji

'J:!

Nowe

wvostu.

pnepLs)'

bankowe

ffi8!iOWII
"uie(:dtt:" od kredytów banko-

- P odam jes.u:l:e Inny pr~
k lad . W na.w.ym wojew6d z.:tw le banki sp6ldtielcz.e kr~
dytują wiele lerm
droblarsJdctl. S:.aoujemy, U wlaklciel takiej termy, aby roz.:począć
hodowlę
brojler6w.
mus.!. uciągnąć w banku minimum 30 mln uotych kredytu. Odset.kl od tej sumy
wyniosą Ul kaMy d7Jeń
w
styc:r.niu około 400 tys. zJotych, a Ul cały ml~ląc 12.4 mln dotyc:h. Ue utem
mu~1 kostt<ować kilogram kurcwa?

wodowały

7ch

"

powodu drastycme-

o ,",UOIStu ich oprocentowa. Na ten temat touna:I.

dy.rektotem

Banku

podarki Zywnoklowej w
ielcach Tadeu lZem No kl m.
_ J a ki prGeent obowllll.llJe
prs;p ud a.idaDiu kredyW bukacb . piłd &i el
)'cllt
tU

.

_

W styczniu tego roku
a procentowa obowląt.U 
a pn:r ud&ielanłu kredy·
w t.ar6wno obrotowych jak
Inweslycy)nych wynosi 39
roc. .. skali mle&iąca. Polewat wst.)'slkle banki sp6ł
dekle maj" pełną samotlelność,

ustallć

mocą

inną

top(, ale r6tnj,ca
wyniesie
atwytej dwa JQlkty. ~by
nyblltyt! et,yte1nlkom oblila. podam dla pn.ykladu,
rolnik mająey 5 mln uo-

1~,c0'lfJ'i ~~UlI~~~~~t;;,· ~m~;!.

u:'

reb od!etek dz.lenn!e (tyl'ko
tek, bez.: kapl~u)._

Od r az.:u nasuwa alę
rlanle. J aka produkcJa (mi_
I
1'n.rostu cen .k u pu) g ',rAnt uJe m u odpowiedni
ochód wYllla:reuJ1łey na . pl ....
lak z.naUJI)'e h obcl,teii'l'
'ulo dodae, te te 5 miUoi,,· d l o niewidki k r ed)'t.
ledwie jedna nwarta cen,.
il.ósu&o el1ł,nlka.

~js<:

pracy, po cr.varte na
rganl;r;owanle l sklerowanłe
uobotnych do wykonywanl3
ac interwencyjnych, po plq- ł w takiej właśnie hleuchU wymienił posel stanilaw Bablńlkl - na usllkl dla
uobotnych. Ustawa pruw'\lje lakte ududanie beUI)-

_ N ie lneba ob llnai, rola ie,. prusla n~ ue14pe kred ,.t,..

Bardw prawdopodobne.
W styeUliu te&o roku miellś
m,. tylko kilku kJlentGw, ~
ny
po1yc~1
w bankach
*póklUelcz.ych niewiele pooad
100 mUloo6w uotyc:h ł to na
k rótkie lerminy.

_ Oproeenłowao le kred,.&IIaevlle WU'ollo, ale mo·
k oplacać I lę będ zie loko__ le . ....csę d_k l w bank ach ą6IdsJe1c.,.eh' J ak, u lIalo no sło" pl"Oe.entowlII!'

"w

Nie wiadomo, ClI,. rola lehdcll s alml ro lJut dawno na ues,.U
.Ię .. mi IIc:&ye I lo do brse
IIn,.6..
będ~

mawi.ać.

Rounawlala
aZB I ETA WIKLO

sk.lch obserwacji wynika, j.e
wsz.:ystko jest, jak było. Jak
wyglqda Iystem inlormncjl o
rynku pracy? Czy wiadomo,
jacy pracownicy będq potr:r.eł>
ni? Kto na kogo ma się pne_
kwalifikować? Przede!. opanowante nowego zawodu to
nie wypłdt gorących bułeczek.

bezrobocia
Od uchwalenia tych ustaw
inęło niec:ale pól miesiąca, II
lowle i senatorowie, r oz.patrujqc teraz. budtet n a rok
b:etący pytajq: ct.)'" rząd jest
lotowy pr%J' jąć wyz.wania. ja't niosą ustawy gospodarne?
ak na bezrobocie p n.ygotosą wydz.iały zatrudnlebo % poselskich l senator-

podziemia

J acy praco..... nicy będą potrzebm, jakie d vedz.i.Dy usług mają 51.:8nsę r ozwoju,
pr:r.eciet
pewne usługi jut nie eleną
.ię wt.fęclem. polskie
105pOdarstwa są samoobsługowe ~
będą lakie, bo t ylko krezul6w
atat! będzie na oddawanie b l.!lli:ny',) prania ct.)'" na wyna~~d e malarza do odnowie:ua
m ieszkania. J ut lIlI tak ie 0rln.egawcze sygnały, J ut &.1
pierwsze - nledu1e - z.wol~

"TruJąc y

Import" I par.agrafy

N :;:~:~:; =~t;'t~ie~r;::~= r.~:::·:er=

Opatowa
Milion o$6b l;Wiedl.iło w
ub.r. pod z.lemną tr uę turys.tyczną w
700-1etni.m Opatowie. Znaojduje się tu 4(1 łu
kOwo sklepionych komór, kt6re stanowią lwoisty zabytek
historyt.Ul,. I przyklad unikatowej
architektury podt.lemnej .-zed pięciu wieków.
W 1971 roku roloPOCzęlo
ratowanie Ulby(.koweao Opalowa. specjalistyczne prace
wykonało
Pru(ls[l:b!orstwo
Robót G6rnicz.ych z Bytomia.
Odrestaurowano
macmq
część rynku oraz.: udost(:pnlono trasę wlodqcą podz.!emnym
labiryntem. ZabyUco_
we
lochy
prz.ejłjł
w
użytkowanie
mlejS(:(lwy Od_
dzJal PTTK. Część % niell
przeznacwno dla Biura Wy_
ltaw A.rtYl1yCUlych na podziemną galerię sztukI.
Olu_
goU podr.lemneao Izlaku wydk.lf.yla się do około 800
metrów. Będl.le to wh:c najd łuższa telo typu t rasa turystYCUla w kraju.

n3ł'uszanla obowiązujqcelo prawa, sprowadzano do Pol_
ski .-!a<:alC lkIścl odpad6w. Sq one nadal uei~iwoiclq eKol<oCic:zną, a w wielu pn.:ypadkach ZA! W'.l.ględu na ~ycnloOAć <i'\WIlrz.ają zagrotAenla.
Ustanowklny od lipca 89 .zakaz nie sPełni ocr.ekiwaneJ roll,
ep]'stuJI\C w oderwaniu od innych nlez.:bo;:<I:nych uregulowan,
kt6re paw:nn,. skutec1.ll1e &0 wspierać.
Sama represja karna !'\Ie jesl wyslarcUl.j:'\'Cym środkiem ,g ..... u_
rantujĄCym ~t.e'St:r.zeganle zakazu. Zez..... ala jedynie na kiganie
karne, nie zawiera natomiast skutec:mych Instrumentów w takre_
lie przecl'WdrJalanJa pr6bom uczynienia z.: na~z.ego kraju ,kladowiska najbardziej uc:iąż.lkwych od'pad6w ~1Cych % na)bo-.
catst,ych kralÓ-w.
Zakaz. Importu odpad6w nie znalat.l, IIle~tely, dotąd odpowl('d_
niego uz.ewnętr.znlenia m.in. w prawie admlnh:wacyjnym. celnym, a takie cywilnym.
Oct.yw\.l.te je.sl. te re-,pektor.'Ian.:e z.aka.ą.l obclą1a konkr(>~nlml
obowlq.z.kaml orlana adm;n.tracyjne w 1ym w uC<:.eł;6!nOscI
ocgana celne. kt6re powinny byt! wypQf'atonc w odpowit'dlllc
lns.t.rumellly prawne, a także środki technl.cme urnotJlwiaj:Jcc
skutec?ne wykrywanie zabronlOCleco p~t.ermtu odpadów pr~z.:
granice.
Tyn\ClU\sem ~awo celne przewiduje upra,....'l'\Jenia Ur,u:du Cel-

~~o~:~~~n!.: ~~~~e~r:~!r:=~~~c~:" t:;rr~~:
kach określonych umową międzyna.t'OÓC)wą", Istnieje w!ę:: luka
moc.QoCa komplikował: procedurę odsyłania do nadawcy .towarow
uUlanyc:h z.a uitodlnve odpady.

Współczesne

wcielenie
wampira

Cerkiew
w miniatlLrze

Motna by tet postaw.t pytanie, ct,y problem odpadów z ImpoI'lu nie JeM przesadnie demonizowany. Przecie! tslnleją pn.cdmioty I substancje, które w ro.z.:winiętych pr:r.emysłow<o krajach
odpadamI. a w naSll.ej zacofanej gospodarce stanowią do d-u51aj wartościowe 5Ul'O\tłCc. Tak właśnIe pr6bujq interpretowaĆ
tę "'we.lę z.alntereMWonl Importem, a w l'7.etz.ywistoścl OsObistymi tyskami, kt6re czerpią bqdt chcieliby tq drogq cz.:erpat!.
Wedlug u~tawy odpadami są zu1yle przedmioty oraz.: 5ub,tancje stale, a takte nie będqce ściekami sub<itanc}c ciekic. powstaJące w zwlą.zlru z bytowaniem człowieka lub d1.:alalnośc:ą
gospodare:.ą, nlepl'7.ydalne w mlej:;cu I cz.:asie, w kt6ryl"\1 pow~ta~
Iy l uclążl!we dla środowi4ka. Wlaśnle uciążll .....'Olt tych pr"!td_
miot6w l ~bstancji jest podstawowym wyznoctJllkiem,
kl6ry powoduje l1UIanle ich za odpady,
We wrze.śniu 1989 r. pojawiła się wykladnla resortu ochr·oł1Y
środowiska nie odpo.wladająca
ustawowej der1nicji odpadów.
Ukazu;te ona spo96b obc:hod:z.enla ustawowcgo za.k07Al spro wa_
Iq

- OprocelltowanJe QSzcl.ęd
noki lokowanycll na p6ł roku wynoslt! tM:d:Ue 17 proeCl'lt w skali miesiąca, na
rolt lO procent, na dwa
lala 37 proc:mt w skali
m!esląca. Tak }est w styC'V
nlu. być rnote w nutc:p.n.ych
miesiącach te lic:zby ulegnq
anlanłe.
Su:ue6lowych informacji udt.lelają rolnikom
pracownicy bankÓw sp6łcWeJ
c1J'ch w calym wojew6dztwl@.
Cy
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mmiaturo-

KOlUtrłlOU!Qnle

1DJICh .Iarvch. cerkwi mo. ;uż
IWOją

tradlłcJę

U)

Zwtq.zku.

Radzieckim.

Na zdjęciu: model Prtobra.te'M/cid Cer/cwl, 'WlIkona-

"1/ przez I. Oancre/cowa, jut

wiernq kopl.q OT1/Qinl1lu.
CAF - TASS

nlenia grupowe, nie wynikają 
ce jednak z potrzeb, ale z ja_
klegoś wldz!mlsh:. Juf. są wnolzone skargi, te w plerW'lzej
kolejnOŚCi zwalnia się matki,
jedyne f.ywic:ielkl rodwy.
Medal ma dwie ItrOlly, kIJ
ma dwa końce. Nowe prawo
z.: jednej &trony bl.!u.e wynuconych za bramę pod parasol
ochronny, z drucle J pozwala
na dokonywanie w majesiacie
T e,... ~dy %wolnlenla z pracy bez
takic h ceregieli. jakle były do
tej pory. Ale nie ma prleCl.!ż
nic gorszego. )ak bezduszne 1
bezmyślne slosowanle
prawa.
M inister Kuroń nl<!raz jut m6wił do poeł6w, senator6w l nie
-tylko, te bezrobocie w Polsce
będzie czasowe,
okresowe i
lokalne, a w og6le cOż lO za
beuobocle, skoro pracy jest
tyle, ~ ręce motna sobie urobić. Ale C1J' m6wlmy o pracy?
Na razJe m 6wwy duto o bez.:roboc:lu. a mało o pracy. Ano.
wlaśnlel

~~n~~hkr.!!jąf:!!dóc: !k';:;i~~~~ ~~~6::eT~~~i!~

prz.l"Tklczona. wykladnia przy}mu}e, te ustawową pne,lal1kę
,.nieprtydaUloki w miejscu lub cl.asle pawItania przedm:ot6'.w
lub subst.ancjJ odpadowych" - w odniesieniu do odl)ndów 1.:8Iranlcznych moma 7.Qsląplć "miejscem lub CUl"'Cm dutarcla
odpad6w do punktu pr:r.eznacterUa". Ponadto zawa.rla w tej
wykładni Soterpretac~ pojęcia ,.odpady" nie odpowIadająca de_
finicji ustawowej poz;wala na przyjęc::e, te w momenc:e rrJ.:ekra<:zanJa gTanlc polskich tracą charalt.te.r odpad6w te prz.edmioty I subs.tancje, kló-re osoba je !łprowalhająca okrc.41l jako
pr.z.ez.naeloOue dla przerobu.
Stanowisko resortu jest nie do pr;r;yl~cla, botwiem un:emocWw.i.a ono egzekwowanie odpowled::r.talnoki z.a naruszenie u.sta_
wowego 1.:8kaz;u. Ponadto niweuy dotychczasowe prz.ed~lęwz.:lę
cia w z.a.kres!e iXz.ec:iwc:hlalanla ohydnemu procederowi poprz.:ez
import toksycU\ych 1.:8~ień. zakaz. impor~u odpad6w ma charakle:r bez.:wzgl~ny. Musi byt! skutecl.llle pnestnęcany - co
m.kl. oznacza, :re odpady nie mogą przedostawać się prrez.: !tranicę, mu.uą być zalrt,ymywane. Wpuszcz.enie Ich na terytorium
polskie lfOCl.i nieodwracalnymi stk:utkaml poz.ostawania w krajU.
Zam!en.enle zagran!cmy<:h wamplr6w wsparte przez.: rod dme
bleny Z06taje osIągnięte.
Ostatnlo stos.owny sygnal otnymano % WkK.h. Wyntka z n!ego. że do PolsJd w ramach d3RI ma 7.09ta~ skierowany tcan"POrt
uwlera):jcy odpady po6z.pitalne. Ponadto octekuje styb!tjel odJ)O'Wled7J ,.przedslębiorca" % KalifornII, Wry zao ferował .,ko_
rzystną dla obu stron" propm.yc:ję składowania w Pols« odpadów w tym łok4iY<:J:Ilycll infekcyjnych I nukJea.mych (dysponuje ilością 7 mln ton). Ta wr~z.: absurdalna oferta tym razem
pn.yp.adkOW'O trama do :r..a~ującego sic: problematyką ekolo-

gIcT~~ \:~U:fe~~a. moina

b y pollraktowat! jako ponury oo.....clp,
gdyby n:e fakt, te pned l lipca 1989 r. sprowadzono z ugramcy ponad 3.000 dwustul"-rowych beczek (toksycmye:h odpadów
przemyslowych), nie nadających się do unleez.kodllwlenla I wymagajqcych umiesz.cz.enle w tzw. mogilnikach. W odniesieniu
do Irz.ech partU tych odpad6w prowad1JOne są po6tl:powanla
karne w kt6rych dla Identyfikacji I okrdlenla stopn:a szkodU.....*1' substancji :zna}duiqcyc:h sę w posz.cug6lnycb bec:tkach
wykonywane są bardzo koszlowne ekspertyz.:y. Nie wydaje sl~,
b y na tym MOCzyły sic: na.st..e kłopoty z. "trul'łC:ym l.mporlem".

EW A OSTROWSKA

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

HEN RYK SOWl lQS Kl

S f.OWO

STRONA'

LUDU

_jewód&two b4tdq
d_eną adlllinistrac:ji pońllwo~
we" _;.wadowie - pnedstowid.lami nąd41. a UIOjdwJqq
... w 'th drspoz,c;1 aporot (II'
n.41dJ woj"'dłltle' mo bri o'
gendq terenowq władz
tentrolnych. Wojewóchtwo nie ~.
kresJ.

-

pOlkJdoć

dq

o.abowokl

oI'If

ptownej, oni wkunego mienKJ.

odfn",lstrocJl wo~łklel mo byt j6dnok pod.
d_ pod nodz6r 'POleemy.
FIIoIttc" I. 5p8łnloć mo rado
woJewódz!lo. •
któreJ .tłod
Ddol~oić.

IN toło~oc.h I,Iwojw Pfow·
~ sornor.qdl,l ~kHfIogo
oproc;owOtt-,dl pneł r.~ MnotOl'ÓW,

Ictór_

pnewocbl

~

orgon.zoq~

c.c:lurolt.. formy

.,,~~=O~

J.ny .egl,lł~ _*dw li., je

łłMerdn6

so",onqd ,,}esl twlqlkle", 1nauojq_rno
mocy
I,Illow,
.10s:llIol\ców okr.'lonogo obJlo·

MOnącłu

WorwlłNl'l

1\1".

podllowowym

pOłlodonl. pnez
tych NdU pfIłnł prow I swobód obywot.lłklch orot gt>Sj)Odorcqc:h. Senatoa.,. ddlHlłojq

jolt oetywlklo

sl.

wl"c ku podmtotoweml,l po-

ttoktowonkł somon:qdu.
"'W rnyil tych lOIotań somonqJt tefytoriolne ~q 5Omoduełnym' }edno.tlloml. ddobłqcyml w romoch liNki", ~

I

płO

Iyd.

wvkontwanio

l'IOf9inMie

'MWłoo

~uwoiyt,

te

ber tokiego us'f'4ir,lOWQ,nia
1erft000iałnego

10-

nlgdy

nie btcbIo ro_lqtoR"( Pf'ObIef'II
rreccr:y ... Jstego
podpor.r:Qd4c:owomo cwgono. odrnłnis
troci' pońsIwowej w miostoch
I gmtnodt Sf)OIe~ lokoki"". Wlteł'do fIIoodyfMr.oc:je
iArliejqc890 obecnie ,y~
rod n(tf"od~ będq " l'HCt.y
lomej driołoniom!
połOm'/'l'fl'l.
Odbywać

:e

się

mięch,

będą

bowIl/Ifft

org~

poń.

wcłtodtit

mojq

_oby

repre-

zenlujqce IOmonqdy ponae1il00n,c:h lI'HosI I gmtn. Dlo re-preMnlowonło mtefel6w
ipOlokoln,dł

leocutOid

Iłosun·

w

Ilu 60 włoch poństwowyeh pro·
ponuJe fi" \WOfMnle og~
kfo}owe~
J:WIqdu m\otlł ł
gmin. Je.1 to Pf'OPOl,ąo dyskus.,jno. A mole paedstowlclef. ton'Ion:QdOw mioM I gnlin

Iwony!!by drugq t1bIt nou~o
porlOMenll.l, jeItI - ocrrwlłde

zo"onle ono .oc:howonoł
I grabno biorqc
-

-

lot -

zołotemo

pnedllowioJq l'ht

*"*

••

-"c.rtetdu t..

pt'OWI'\'egO
l')'łofiGlne9o.
kh

Uf1'eIC"ąWIM'

Juki samorzqd?
IItyan,eh.

gotpodOF"C.lych
I
,pol~lnyeh poństwo. B4tdq one J~noIr: wyodl'flbnlone od
ocknlnllbocji poń.twow.j. Notomlo,t rCJdy - jotlo
o~
prlMhtowic!elsłl. somonqdu 'ni.
mogq
,ównOClo'nl. być
orgonoml wlo<lly
PO"stwowej
tok. lok mo lo mlollCłl obecnie. Odchodd się wl~ Idee,_
dowonle od 1y$lemu "Iednol·
le j" wladJ: y pe(utwov... j.
Molo. 20dn. partie polityCln. w sposó b .lodCl, nie b4j_
dq mogł, Inge'owat w ddolalnoU łOmonqdu. kh pro~1;t-

;~M~lu:C Iych::~:~

SOfI'\Oł:ZQd

joIro olObg
"losn,
gNRI:y, pned·
o tokie II;tkolny bvliiCł od",bny od poAstwowego, 8ę<b..i. on ~jmo·
wał Włl~tkie
rodJ:oje
wpły.
wów .amonądu, o mo 511.11)'Ć
reolilCJCjI jego wdań. Omlny
j.ecłnot I miolCO Iq bi&dn.
I
lomOm., łOfIlowysłorC:lolne orot tokie, które mebo
dolo·

mUlI

(budynłri,

liębl0l'5łWo

posłodoć

itp.),

woć. ZołdoOa Iię więc,

tyci!
słoną

~1ęd6w

zochowone.

te -

dotocje

I jeuae )eden iMolrly szez.·
gól. SGmonądy ~in", _fet

w tym tott. ~ .,ftorio·
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jedftoltlo.i

SOftIIonqdowi

$pO-
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,,",~~Mł.
~qd, miMrlconców ... I oJoIIo lc:łI 01"-

ICJr.'IonqdoWf'lłi Inoiq .'" sklć
i Ił"łin,. Będo OM ~
Iłlodot oJObowoK p'ownq nie
tylko w slene stosunków mo·

"',"lo

,Iedli "" młcJ.toeh..

I:tt~!h ~ ~!~~hct~~'E;..~:

MOiq oju~nlloM
kompetenc:je, ifrodIU onn wy.
~' tabes odpowiecbJo/-

gono

no-prownycll.
Formo
i
tryb
nadlol\l nod $amonqdem, 60tyczące ",Iqan/e łqodnokl fe·
go dliololnołcl t prowem. oIrre'lane lOStoflq 1'10 drodze u.

Z"<IClrtie trudnł.;s1O jest no·
tomlo,t ~5tio
lUyłI.łowonIO

lto,,,,,,,ołq.

w ,~ml.

wioch

loIro&nych. Pozo gminą .odo1'110 og6loopoństwowe pa_ało/(! nad lołcolnyllli. o ponod_

stawoweJ.

Jcut .pra..-q

posiadoć

wol_ódltwo

te

IOmonądy
a"łłl.q
posiadoe
własne 0ł"g<I1'It1 wyb", owcle. ay,
1/ oc:Hrllnhho. ił: k~~ol roq. n'e
podpon.ąd~o .,q
państwowe/o

ltloc:znle ",",ie;n., }e.st stoidllfltyfikoejl ludnokl l
-.ojcwóclttwem nit l mlo.s'*n
łl.lb gmloq. Z tych ,".to. wIgl._
cłOwUJkłodo ... wi.c. te _
pn,noj",nie; w pierwuym olo

pień

Nie kTo Inny, a some władu
lokol.,. ",uuq ok,..mt _ok

nlenle wymagać ~11e 00
nej proq, imion, I~ l.lci,wo·
lonlo ctr:nqrlro. VlItow, et • •

te pn~~~n~ ~~
mtott I gmłn do pnel.clo
'Praw Iokolltycłl. Hie moie to
byĆ - lot sqcłtq nle4ctóny . . . , zocl'f'loiqco I IrcHk.lqc:o

.prawle zasad obliczania. u.11kbw J: ~:r.en1a 'PO-

lec2neco

ocu

pokr)'Wanla

łe

wydatk6w ne

.....wne •

.uIItI OCio-

Dt:. U. Ol' 4.1. poL

Ro~d7.ell!e
wprGWadu
iltołbe i lroI';ęsw
amlan1

.", t.asadach obUc:zanla &Ul:1k.U ehorobGwea:o. Z&odrue a

nO'W1n\l
rocwląt.aniaml
amian,. w"la&J'odl«l~ pr-...
cownika wprowadzone :u,równo w mlealącu zacborowan~, jak I w \:rakde c:horoby. maM wpływ na wlsoko6ć ołn.Tm.Ywaneco prU':z
n~
łwiadcuo~. W myłl
bowiem teto ~Ia:
jeteU zmiana W}'SOlrokl
~acrochenla
na ... tJ&p(ła w
mies~, w ktbrym powsleło
pnrwo dol I.a.dlr:u
ehol'oboweco. p)dstawe wym!eru 111sJHcu ltano.ri w:rn«lf"OCIunk!
pr~lujiłCe po zmiMlle;

-
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.o,.,odol1li
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lIPO·
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połityc:t

.,.,e abłiuo. $yl"'" włoc" lo1I0lftrch p_inie" b,ć pochod.
ną od adrewydł.".....
liI. . . .tUe1JO I połityanego.

W/.en..

""'

.se;..

te

\llChwołIć lub

jett " Itomllenić
te

rzed lety. o

P

wJ

PO'" r .....

ku starałem ... mrien-~ c:~nlk6w o Uoł-

d po}autó9r

r6inych

marek

r:h:iesiqtld u.stow regulwiqcydł
tunlr<t;o--onle somonqdu. Sa·

(knjowJ'ch t I.
Ide dołx'oUiwi.

POłO ftim

pr~m1slu
mHZ)"1owelo I.
handlu u~anlemeco dostar·

I'\'W)Pf'O'III'Otol~JOInOło.

tomOfIąd l'IIIuli Młoe
mocne pod...,..,. fłOIPOdorae I

poItyc_.

Proce. twonenio lOl'łKWZąckI
terytorio!nlliJO mu'.
ponodto
pn~ tak, br nie lokl6cle w nI~ 10tówno dtioło.

łcłcOJł~odIałIł/strocll,Jok

I gospocłortl Iokofnerj. Jork więc
widoć nie Iq to lodanło lot.
OM )ednot konieatte
Jeśli ~y. by luchle mll!l.i

we. Sq

necryw1Jty wpl)w no to, kto
(l Joł:) będde nqchił gminq
Ct,

I

woJ_ódrtw.m.
CEZARY
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GĄnUEWICZ

Nowe tablice
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la""alloli_

Kra".",. ....,..
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.... , ..... " • •1. . .

Joa'-'_..,....

lIKIII.. prae:r: IkJm .. w ....
_ r .. 'eCI .... ,..dddnla ....
te..a b(.Ułl I1&.tyehmlut r.,P ......' preCIalrcJę lIa ,...tomie .. I....D.............. be-

I w~~·.tI~rht:
by .,

plerwne pri.p61c1dehri.
M. SoebOC'

łlmaU .. rDł

CAF -

imporłU).

•

~ ~

~.

~ ..
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II.

la-

rnlnlJtrowie

czą obJWałelom woj. kieleckiego t racSom!kieco. za jeb
wlaMe pienwtche
lalrie odJecie to C:U", kto
mate z. eJ.ą$1.kow1m ehodat
prawdr;rpodobleń!twem
uabyt .ie na taką in(ormaejl;.
Ch)'ba nJkt. Oobn..e ckodat,
tA! wiadomo jut iż posladac:'l.e
pMlC!dpła1. Jednak je- ueaUwją. aakolwiek nadal nie wiadomo dokladnle w jakim tllł'_
minie I za jalde p.enl.,d•.
Wiem, takie. z cal~ pe....
nGki.,. ile CUlfrIlJII automobl·
lls'\6", elę1:tc1e czas1. lak e'ęt.
kle, lut wiadomo, a,e t. pewnokią odc:auje-my je 'IN Ił. .
litu je... tcl.e bard&fej uuwa.
tajnym POoiewai posiadanA
samochodu. $tanowl~c:ełO na
całym
'wlecie prsedmlot ulahl/~jąq
tycie, u na~ tlm

dz.I'

num. :r:

pewooklą

komplikuje.

CO

je

mocn•

t.e:: ~i~po~~

~~~tSą

by. Mo.i.na np. 6w
przedmiot lubu~u :r:w,.c~jnle,
na naft.rudn!eJny kwartał rokl.l
wyre,}e.$uowat lub ehoc:iat nie
ubezpleeuać.
by
~uutępnle.
uapaWlt.y oddecłl uleplir.owat jego ktnknle np. w 54!U)n~ urlopowym. Zrobilo to jut
wiele l1si(ty automoblH5fÓw.
Musim,. Jakoj ten rot przetrwat. (lO pne<:lri nfe powłn~
no byt aż tak trudne dla os-
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ron!o o outen~, somonąd
tot}"łoriołny,
g
nowy IIMrój
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"'..ana• • _wydr. ".tlU. ~U..
-.nęci"" l ł_tyllllejl
....
IlIfl111
D,li wIem w ...""'"' h ulwler-
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~~ ~ ~~ ł::-"~,

ruad zenie Rad, M.lnI,..
trów z 30 cZ(!r"'NCa 1I1U r..
uniet'liaJqCe rozporządzenIe _

~o ~~jm':iqcy~

. Tr.... ..

~

z

nocujt,ie wiele dd.cbin none·
go

Od czego

l

10-

lope.nionq opie~ sqdowq, o
Męt: prowo do rwroc:omo sfę
60 sądo. w
c:ełu
ochrony
- I niezoleinokJ I inNteso.

rty - w demokro!yc:mydl wyboroch _ ...,broni loslonq no
r<Jdn'f'Ch. Ogronletenio swobód
SOIrIonqdów,
wyn/kojqc.
1'10
pnyk!od l interesów ogól_o·
rodowych. mogq no.łqple fedy_
nie w trybie u~'crwowym.

'odSlo_w,,,,;

1Coid.,.

~

mojqt"

Prawnik
Jakie zmiany wprowadzają nowe przepisy
w zakresie wypłacania
zasiłków c.horobowych?

~

• ",

, •

wyjaśnia

Nagrody prezydenta Kielc
.~~~rl~ leWe S~~~

JJt LO Im. S St.u=a. Obec;.
nie Reoat.a JOa :Ulali u-

~doZlllpotus..ół M e_
dy~·c:h w K.ieteacb 1\11 wy.

dUeł ek-ktrok~.

MJ.ło

lIlUI!II być ....~ pacjentowi ,dy

ta IU'blakoua.. ar.atn*a robi
EKG. f'on.adt4 Renatę
lU;' DaJe.oki WIChód, \II"'oII'ieIb,.
ZIW1or"Z<:'ta, a jej znakimt zoo.

--.ere-

dSaKu je8t So:G"M1.. Jaik pn.yetato Mo ~ z ~J konll8U2'a.cll
.....ldnej Jt:& upIW'1a I "'yv..We dąty do obt~ celu
Jej

~R.f'IlI

n...---..n

T't"t~-t~w
W~;.e.

W pałacu bl»k.upim w Ki.el _
cad! odbyło I( weaoraJ \lroczy'te wręc:1IOO1e nagr6d pre.
zycIent. KleJe za roll. \fHUI.
Otn.ymaU je:
BiI,doln
AUPII)''''''k, dyrektor Tealn.t lm. 8. 2eromakiezo - u O!~lęcla artYIt:r~zne- w dzJedt.inie teatru;
Jeny Chroboł.
ftdaktor
,.510_ Ludu· - 1&8 dz:l~lmio1111Nie. in.'piraeje ... rOl.wU\"t1"""<IInlu spo1ee.U1ych t kulturaT"ycb problem6w miasta:
Kr,.tTlla Itmldla. handlowiec - loIl d7J.atalnoU: w han_
dlu prywatnym onz kdalcenl(' mlodych kadr;
Bronillaw Opalko. art)'!ta
e tra10wy - Li d1JałalnoU
twbrc:r.ą t art,&tyc:r.o~ w dz.le·
dunle ~t.ł.ukl ~t:radoweJ 'N
kraju I za ..-ankJt;
a.ma.a Ostr_ul. ",...tępca
dyrektora Domu Sr4dowiQ:
Tw6rc%')'ch - " l a dJOJ.alalnoU.
w ukr~'e. upow~tec::hnianl.
ku ltury l . %tukl oru in~ra
eje lrulturulnej

Lidia Zawillklwlłla, d%-ienn.ikarka ,.slowa Ludu" - Ul popularyzacJI,: kieleckich re.llwali hM"oK<Jtich oraz dorobku kuJturalnelo mta~Ul;
Ity... rd ZJe.116skl, in .. pektor
ośw\.aly I
wychowania - Ul
in"pirato~kle I organlUlCyjne
~,Iągnięcla
w dziedl.in'e o'wiat,. I w)'choWanla.

Boblaw P.,.aac1yk. ustęp
pr~'odniu.qcelO Komitetu
na Sz;ydI6w1tu u dlJalalnoU spokoc:r.ną na
"hecz dzlelnky Szydl6weł1: I
ca

O~:ed.lowelo

mla~ta:

Marill-ll

R\lmll1,

dyrektor

za d-rJallllncM popu-

DWA -

laryu,torsttą

dz.iedtln ..e

w

ntuk pla ,tycznych;

Na&rod~ zbiorową wręczono:

JNlina
nr 13 -

Sęk, dyrektorka SP
za o~ląlmęc:a dy_
dakt)"ct.no·w)'chowawCł.e i otlan!z.acy)ne;
.-\.ndn.rJ Sacr... rowlcl, dl*"tor nauk medycUlyeh - 1.a
o~lqcnh;c!a w 7.&łt:reslc oplek.i
medyunej nad matklł i dAee-

Adamowi Mak.w.kle.m\l - Ul
.ukc:e.~y Instruktorn:1e w Sekcji Akrobaty1d Sportowej w
klubIe T<:cu, trenerowi Mo_
niki Jędru,kl)'k I Ourut, PuGobI., kt6r)Tn n.grod-: przy.LJ"u:mo Li <;ukce~y llportowe na
arenach krajow)'ch I Li,ranlcznych.
W cz.ęjci atly~t.ycu~j
:I.
lIoncertem z.1ołonym t. utworów Fryderyka ChopIna wy!ltQ,p!ł
planista
tIlharmonu
IIleleckiej Anur "'ro&.
pg. uroczyri.okl laureaci z.1oiy'l kwiaty na Jrob:e bohatend!.iec.o prelo)'denla Kielc -

k~;

Kynard Sldki, dualaez po-

IItvct.ny j IllXllecmy dz.iala~
oby ..·.td.Jtq

:lA

11.
rzecl. przywTÓCellUl ~pol«:z.eil.
,lwu ~ymboll hi~toryCł.nych
miasta;
Ad_I*! WoWd, art y ta pl.,t)'lic za 4hlalalnoit art y..
lycZ.ll" I upowuec.hn lanle ~"d.u

8~dana A,.twI6Jkl~e.

Ilł pla,tyc~};

.,cWołosatkh

-

(du)
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Koncert promocpjnp
• Dom Stodowlak Tw6rta)"eh_
pal."yll: T. ZkUla!tlrlep w Klelea"h

...pr.... nil ~\kanl.a A .. l6nl..
IłM",
.... MS",ry", 11:16,. DClbed..-. . .Ię,. bm • • 1ocI"&. 11ł.

Jut ...,~ w ~h ukbe aW:: cn....w płyta dłu«o-łf8jąca
k:.ełeokld!
.. W~ td;", Na koncert promocyjny
nowego krątka .sp6-I z.a,pra_
. . 21 bm. o coct"L. II <to Te"-'"
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~ I.)m .-nI perw}on.aBarban Skucinsk..
Maria JaM-orek, Taileun Zuba,
Eli..lda
Klebasln5ka. r..r;a
KNetnińska, Marla
JUHCQ"II:, .
WladYllaw ze.nbau.'>.ll:I, LHkuia Zlewlffka,
Pnlu:ig.ek
8zaCIJańllkl,
Helena Staniu,
Stuisla..... WJJp,iewskl, Lucyna
'Wlali: l Ballna Brede.
8yli tacy. któn..1 wplac!l1 po 30,
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LurU

W grudniuświńskie

zatory,

w styczniuświński dołek
p ~~ :r!~:~~ ~:

CZY przefrymarczymy sie do RFN!
- pytają w gazecie z Magdeburga
W ~~?kl:z7J~le~l:w:~~

d la Polaków zawlze po.winno byl: SYlnalem
dla
wlJllotone j uwa,1. Oto k ilka
5postrz.ei.eń. poczynionych na
kanwie lektury "Volksstlm ..
me", dz iennika uknuJllce, o
się w Magdebu.rgu.
midcle
1; którym Kielce I Radom Iq_
czą
od dawna partnerskie
s\.05unk l.
A
wl~
.. VolkS5Umme"
l'.młenlła swó j podtytu1.
Nie
je-st jut

orlllłlem

Socjal!!tyn..

neJ Partii Jednokl Niemiec,
ale po prostu ,,5OC Jall.~tycz
nym
ddennlkiem
okręgu
magdeburskielO" . T en z lek_
k a popullstyc1.nY c:hwyt. ma ..
j;jcy na c:elu podkreślenie nie ..
zaletnoki galety od partii
politycznej nie odelql pbma
od jego dawnych zasad, z
którymi trudno się nie ""o ..
dlit, Na pn.yklad trdl: nu_
meru z 3 stycmla br. unika
~nsacyjnyc h n3&łówk6w, re_
lac:}()nuje :rpoko jnle o rót.nych
",!ydau.enlach I ani na krok
nie o&tepuje od lak1c.h war_
tości, pak
~aoa,
P9-tepienie
W"Ir.elklego rodzaju rewi~jo
nlzmu w Ilptawach europeJ,,-kich granie i sprzeciw wo ..
~ pr6b odrodl!enla !a.SlY~
n,u ,

Praea. Na poczes.nym miej.
wnie.'l'ZCt.OllO wladom.l
na temat startu Magdebur ..
skiej gospodarki VI nowy rok.

lICU

O poLrzebie aktywnoki

IIlt

kaMym polu m6 wl komentan uJc:ty w wymowlUl, klam ..
r~ slów: tyłul pyta "Doklild
pcha nal rok 181O?", a koń ..
c.owe zdanie brunl: .. Dokąd
my powinniśmy popchnąć ów
rok1", W komentarru lOalazła sit: ro~ądna my", 11:16r~ prr.etlumaumy dokladnle:
"C:r.y
jako upa dłołciowa
ma.'1a. wraz z naszą g()lpod ar ką
przelryffi3.l"czymy sic:
do RFN, czy jako nanowa_
ny I atrakcyjny partner bę
dziemy brać udzjal w mię
d.zynarodowym podziale ~a
ey? Mamy oczekiwać poda_
runków od prr.yszlo:tcl. c~y o
tę

przy:o<.zloJć

walczyć?",

Nas w Polsce szcugólnle
Illtere~Je stosunek enerdow ..
c:ów do problemu grarucy na
Odrze i Nysie. Komentator
Kla lU Leise ostro roqlrawla
siC z olwJadczeniem Romana
Herwr:a,
przewodnicz.ąc:-elo
Trybuna łu
Konstytucyj nego
RFN I slynn~IO Hupkl, któ ..
nr ponownie zakwestionowali prawny charakter na!liyc"h
%.'lchodnieh
Iranie.
D:r.lennlkau 1: Magdeburl ll

:;ra~r,;'\lU!~ier~~~w~ ~
pOwiedzlobu tych panów "lo
nie sll jakid tam kautnia
niedzielne, kt6re mOlbta zbyć
brIe ~ym. T o są nec~y nie_
bezpieczne. 1)t.yie wojny świa ..
t~-e braly za punkt wrlkla

nieuznawanie Iranie. Wielkoniemieckie mnonlr.l w obu
przypadkatch zakońc~yly sic:
lIasklem",
~ Vołłu:stlmme"
zamieszcza
d,*ladny opis dratnatycmyc h
wydarzeń, jakle w sylwestro ..
wą noc mlaly miejsce
przy
Bram1e Brandenburskiej w
Berlin ie, Jedna osoba Z&lllę
la,271 odnlOlło rany. Idy pod
naporem tiu mu zawalił się
0lromny wldeoekran. O tym
wiedzIeliśmy takie z polskiej
prasy, lecz nic o znlszcl.e_
niach, jakich bandy pijanych
c:hulllanÓW dokOłlaly na !la ..
mej bramie, Na jej obs~r
nym dachu, 11;1 wysokok:I 26
metrów (I), urządzono $Obie
noworOCUle party. Zdemolo..

ulrawlanla .0spodarlt1
oka~ują .Ie: dla ludtl 1 przed...
IIe:blorstw bard~ieJ dokuullwe nit to bylo d o prze,.,,!dz.en1a, Klienci Je ~d u mlen1a
pru:c lerają
oc~y na widok
Ikac:tącyeh cen. Jednakie, co
war10
sobie ułwladomlć,
wuost cen ole obkl jesr.ne
caleJ
alery łycia, toteł nlkty lpod~iewać Ile: dalA:r.ych
podwyuk. Zdajemy wl~, ła
ko IpołeCRrutWO.
WYMtkowo trudny epaml.n,
Wysll:!pUy
td
trudnoki,
k\6re, były do unilmltela,
Zwla.uc:r.a na r:mlni tywnoł
dowym, poc:hlanla~c)'ffi hednlo ponad polowę dochodów
rodtin pracowniczych. Nie_
dob6r mle:sa I wędlin lłCZe
.Ólnle wyramie dal się odo.
nut w Oltatnle:h ty.odn lach,
Wypada jednak pnypomnket,
te uochę wcumleJ, bo jen...
cze w trudn lu, widnie w Iku ..
p ie łwill. I bydła r:r.dne.o
wyltąplły
n ieoczek iwane u_
lory.
Napotykając
kl opoty ~wlą ..
mne te roylem. których upa ..
uywać trzeba w wysokich ce ..
nach. mkłady mle:~ne ustali_
ły
limity u kup6w tywca I
dlatelo od sylano chłop6w:te
rwienetami do dom6w, jdU telo dnia plan r.akupu
loslal
wykonan)'. Gdy Wite
w miaslach ustawlaly .Ie: koIcjkl
konsumentów
przed
sklepami
mięsnymi, w tym
lIamym czasie chlopl ustawial! się na noc w kolejki da
punktów Ikupu tywca. aby
mlet w!ęu:r.ą pe:wnoU. te
• przedad~ tuczniki, jalówkl
czy krowy. t..atwo. oe:.zywlł
c le. :trozumlet, jakle były Ich
odczucia I k omu to liarczyś
cle oni :t1orzeczyll.
Teru sytuacja
jakby lic:
odwróciła.
Obecnie rolnicy
zwlekają

rzeinych.

~ dostawą zWler&ą t
cz.kaj~ at us ta_

blllr.uJą s i~

ceny skupu, k,t6-

wOlne zostalo oulobne ogrodumie obiektu. uszkodzono
kamienne filury koni, skra_
dziono wawrzyn ~ Ilowy bo_
gini N ike, uailowano przy
tym urwać Jej calą rękc.
Zniszczenia dopełniły zerwa ..
ne lra(menty miedUaneco
dac.hu I· Uczne głupawe napisy,. wykonane pny pomoCy larby w aerozolu. Opiaane lpulitonen1e wowolu)e w
nas brzydki odruch sat,...rak_
cj!. Więc: nie tylko my tak
poLrafimy ...
Czego :r.aś w ..V~Urnme"
nie ma? Ani jednej wladomoki I. Polski, choć Iq depesu 1; Prali, MOlIk:wy, Buka_
renIu, Beił:radu i licm1ch
uchodnkh ato ile.
AM
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U~~~bY b~ ~Jie!!:

~tnle
od wolnej IQ
rynku - ud.lIalal IntefW!n,.
cjonl:r.:m państwa. A te nit
"&Ostał on uruc.hom lony. skutki ... widoczne, Na1eta ..
pnedet uatallć, ]lit teJO ł+
dali
chłopi,
cwarantowant
cenT min imalne na utyku"
rolne I pnJ"stąpll: do {nter.
wenc,..JnelO skupu tywea o-

rar.

powl~ksQ"t,

Idyi

byli.

po \emu dobra okuja, ",Uf,
wy pań.stwowe mięsa I mul&,
kl6re poslutytyby do relUl..
...ania podat,y rynkowej tYtlI
artykułów.

Rolnicy

....obec telO midi

r::Y""ru:CS~~~ws~~;in::

e l wladr. o rar. lekcewa1en1e
\.c.h
Interesów,
Nie po fU
ple rwSt.y zrentą wysnuli tł.
k i wn lo~k , Tch nlez.adowl).
lenIe % polityki rolnej nądtl
",zralla, a nie maleje,
Lecz wcale nie chodzi tu,
Jakby kto. móll ~ą dzlt . if:
chlopl obrazili sl~1 cty Id
chcą wdqt rewant,
Rolnk,.,
jak WUY~CT producencI. n~
chc~c
za wiele ~traclt. W!(.
kliwiI'
ob 'crwuJą
("donnt:
"o~padarc:r.l\
kraju, kt6rtl
~kutkl
odct.uwajq td d~t.
kliwie. u 'lłtują motllw:e nał
lepiej do~to"lOw:lt
d~
do
nIej.
Kiedy Jut, na tle In.
nych cen. u-talą rzeczywistą wartośl: swokh
produk•
\ów, znowu wyN~~ ~ tyw.
cem do punktów skupu, t b!:'
dą t o. jale
la two ~I .. domył
Hl:. iwinie, by k l, Jałówki
krowy znaanle droi.ue od
łych, kt6re
jencze niedawno
z takim lrudem 5przeda lło'alL

n:,.
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Z takJm p J b1lieQl swrid lli ruJ ~
Cd " U1I,. Cu r1l J ell _ JtaC. mh. I Sla.I.1I:I1I • K ielca c h. J .. f
ejeale ~plld N:uj~.

wiec m,.łlln1J'
w)'lhie!'Q
nlu k.wlarnl I &or,.nlzo

,ramfe ~nolidow1m pn.ede wu,''''klm l'n1'Ctlujemy z
d ruiyn,. 1ell1oró.. w pl ice noineJ. PoI.o1ormow.IU m,. kielecki
OZPN o w,.co1anlu j ui • mar·
cu zespołu z roqrywek redon.le1ch. Brakuje n.m u_odnlk6w , Irl6rt,. ukoitc:z,.1I MUł
tHr w o,PikGw," W sekcjl tej u Jmlcmy lię pkoleniem m łodzJ._
St.adlon klubow,. będzIem,.
.,.potycuroll nasqm -..sIadGm
- Broni I n.dGmlakGwl. a tak_
ie wQYstklm Inn,.m Instytu_
cjom a,. ukł.adom np. na im_
p rez,. .partakJadowe.
Mtdlm,.

lhiemy ,noe,

~~:J:z,~~'e:tUb6O:. ~r~~

i,..

Rorwlj.m,. !:U;olenle pł,."" ••
ków, a ponlewat chętn)'eh nie
brakuje, więc: nie po ... lnnG był:
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..JYLune dochody t. basenu 'Ił
E&
małe,
b,. utn,.mał: klub,
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• AIIo~J ~br ..... Id. w lee·
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Cunl,.e.b.: Siat karzom
nic ple ctcnl.chCM!;m~pr%)'_
:r.n~. te leh .,tU.CJ,. m.terlal·
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Końskich.

jeł.dzieckl w Borkowie xysk.1 nową atajnle dla
koni,
l:!
starachGwlckl Swil
wzbogal.'it .11: G kGlejlle oblek.
.Irzelnle:r.e. B1ekilnl udOlt~p
nlU mlodym spOrtowcom pawi_
lon prz,. h.-II.

S,mson

(wid)

W slU" ci e
WARSZAWA. Kilka dobr)'ch
wyn;k6 w utyskall ost.atnlo mło.
dzl le kkoatleci Rad omlaka .hrt'l ;'a~y w ogólnonolsklm mitln.i'U ha'owym lun' ,,~ów
;,U.stn
~.Y' n<;'1 w .$:'l~~~:
r.')m".,

.,. .przetu I w)'poIIAz.enl. h.1
Iloraz boilk. w Iym m.In. leg.rów I tablic świetlnyc h, naglOtłnienia.
k()SZy, mat., urq·
dnń pomia ru C14łU Itp., tella.
..... 691 poU,nłkznyeh.

60 m w ctUle 1.05. Trzecie po.zycje wywdctyli P iotr J , n l·
new.k l w biegu na 1000 m
2..35.5(1. A.niUl ka l eialI w
bleJu na 200 ni _ 26.36 oratr l. tr Ba rtnik w pchnięciu kulą-I2..47.

Jednym zdaniem
w .odIw

ro

rywllliuc,la IUC1ll!k6w :tU:GnRobub
0,.1& .h;
Maul ll kle".. lclI, _
1079 pkt.
przed Seb...dl. nem BlIt ...em 105ł pkt. <oboIj SleU.).

Koszykarki Sl.uu ~I,.
- drUfą rundt:. maJąe dorobek
d.uto mDleJey nii pnewldywaJ.! pruci se-zGnem dzl.l.aII
I JZlr:oleDlowcy wru z ",wodDlctk.mi. Nikt w klubie nie
robi z tego Ll-a,edU. uwatakc. Ii; nowe :r.awodnlc.z.kl mu&Ut, tlr.e .t.; t pozoclalyml, a
kilka spotkail. ukońeton,.c h
dość
pechowo dl. It.r.cbowlcz.anelr. Jc,i.t pewnym usprawiedliwieniem. NerwowoSC. j.-.
k. wystąpiła po kilku pierw-

~f,h ~~;}ltkC~;k~e\l.

Gdy rozm.wla się z dzl.a ł._
Slaru, to '" 0111 dobrej m)'śll. wietul., Ił kouyka r ki wYiraj" w drUfleJ rullchle ph:e .potkań I utuyma_
Ją Ile w lidze bez potn.eb,.
roz.try wanl. spotk.ń bardowyl.'h. Z.rąd klubu de1l:lanaje du1lt, pomoc w Jltworz.eniu
odpowiednk:h warunk6w kI>uyklrkom, podobno te strony Stf.ru nJe m. spr.w ni.
zał . twlonych. To cLeat1, P'ldobnie jak pozytywne opi:l!e
e pral;)' klerGwnlka klubu,

czarnI

wDnk. w

biegu na 300 lU _

Jerze,o
Fogl.,
p!'t!'J:eb,.

4"'~

Le.s'ek

":llyka drobn,.

Niezk!

wyniki

OTU

uzyskali

Wr6he l
1.37.

tak.
w

r~um!ej~l.'eg;)

lłekcjl

na

1.'0

d:tłen

koszykówki i
sym-

wie!'nea;G

....,.&r.n.

cr.,.

1

n.

Dopiero
druc1m PG$i
nlu :uu's.d nOWG ulwG
KJtJecld",. T.wa")'Stwa
rewtc. w)'br.ł pre1:1dlum.
teaem toSt.1 Z,.,nlll nl Si
motoc)'klista, mlstn.

b,.,,.....

~"kLI~:~r;;:[ny r~!r.,,~~~_ _
Ikl, raJdowiec. motocroQO
Wlceprezes.aml wst.1i 8,..k., Marek Sik.ra,
Dl lIo .....
sekreLanem .. "'. W 'jellt . Ik.rbnlklt'TII
~eIt0dIU•• 1I:.

·.kl,

Towu"'J'.two prE,.jtlo
NOWI, • pnet najbliiIte

drUłollgowej.

IIW~

aI«Iz.lbę

ma be

nok1o wo) w lokalu ZO
uL Swl~krt,..k. 10. tel.
TowartJ'Uwo

pracnle.
n ie

w . w ,.ch aureCleh

si~

udało ...

Sdcolenlowcem I uetem
podal"C2;ym wnal UI.ny re;
e,.kll.ta. Zbl,nl_ Banulk.
(.

Do4l:lIetoeltOllodtialaa)'
stawia aobte za jeden z ,16
DYCh cel6w alworunie dobreJ .lmoId'er-y wokó l koal
ków:ki I chyba Ilt lin to
da. Sala podczu mec:z.6w k

:!-!:::
Id~ nł:I~~.c,
d:dei. To elcu,., dl.le,o

"'

,óły _lały rz&telnle uq:odnlooo. GorzeJ. Cd)'by byly \o
ooklu.cje
bez
moi!.iwoścl

chwalll: Irzeba dtialaeq Su

ląlełnlenl._.

"ięcl.
wichów. Jedn. li:
kich w idnie ln'1pret p~
, ... dow,.c h m. bye tUn:!
póUinalowy mlstl'ZOlłtw P
akl jlHllorek, w ktÓl'ym W1
~I. m łode staTachowlc
kl. Gd, b,. wład u FZK
przyduelił,. ten t urniej SłI
to"i, byla.by t o duta
dla młodych aympatyk6w
.trakcyjnej d)"ICyplllly.

WicIu kibiców zastan.wl.
dl:, dlaCl.eło Sta r (r. tak
alabo, bal.nluje nld prupaJci, I nie mate u.t.bllb.owlł:
alę w li l!tbe. 0l6i dawn o
skończyl,. Ile dobre l.ta w
8laru, zuobn e w funduue I
mo.t.liwoliel.

Do

tf"leo

d087lo

slabste nli potneba ulnleresowanie sternlk6w klubu lIZkolenłem młodych
koa;rkarek.

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

Ilnl. p n

rwllllęte

w

:i::~E,,!S::?kl~~~~~ u w~,e~;f::

Jed)'n. spr....... cia dlli ale
zal"'wioa.
..
mieszkania,
kt6rych pt't)'dział i pamoc w
umilole udekl'f'(lwall kilka
mleslęcy
temu azerowie urzędu Mle}tkietG. Je.t lo I.tom,. problem. niemniej nie
powln.km wpływllĆ at t.a.k ne·
,atTWnJe n. efekl,. ery Ul...
polu, G Ile wuy.kle lZae-

sra: Oby

wycraly wreucie mecu.

te junlorEY mlodai Anda Cter·
..;>~ ",ele n. 60 lU _

cI~yl.a

StełU

Słowiku

.

Orll:!JI

rozecrane u.l.ał,.
h.,OWi!! II w lld,. IIIc.nlue I ._
dd. l ł' m ...... od .. icuk I u w04 n i ... .... SIdli Kł elce I Sta rt ..
Rado m. Wśr6d lueznlC"«'k 1W1-

KiELCE.

,ty.

:~~cz."enl'!, d~:~err

Pru:wldujemy meQe kOilI
t Orllezem Sucbednlów.
rCm. nUCGl'la. KSZO. N
nll.'kltnyml. w rundzłe .....
neJ w,..t.rtuJcmy.
do
mr do c:zerwc., nie wlad

W .... , . . . _

Z.,

KO.Uf)'kl ........U ,
Goeta\loo. , 1:1.

P UIo:.- n.

A.n«a J aaleU. (Stella)
99% pkt.. pn:.ed Ren.t" G ru nl
(Start) 901 pkt.., n.torn{ut

na

<:hol: n.

roku mlelUmy w ~e
17 t,... tlot,.ch. Co d.len
i,. od zml.n w DUt,.m
de. ~dem.1'
cbyba m
pladi!' u
a u tokar . Iui
wówc:us !Ulec,.dujemy cI~
w)'ja!Ul,. poe!Ulem, Oobn.,
prt,.-o. Jmnlej
,prsęt u
jt!RCU pod dMta lklem. II:!
byłob,. tr.,ICJ.llie. Chłopcy
lral:, n.wet :łełll łHld. . .
u
w łune
p lenl.\du,
Trenuj. I pal. .tl: do

.1f,lI;(I
Zakończon)'
rok
był
po.
my'by dl. klubów woj. kieleckicgo. Z okaz.JI lin.low,.ch
zawodów XVI OSM na Klel \!'Cczyin~
wybudow.no nowe
obickt,. sportowe, wiele wyre-montowanG I zmodernltQwano..
Największym
prexenlem był
.tadlon lekko.t1etYe:f.II", D' któr,. sportowcy województwa a.~
kall tyle I.t.. w Busku odda.
no balę ,portową, roxbudGw"
no pawilon na .tadlonie. W

czaI

też mają kłopoty

__

11:- '.,",
SoI"'--ki"
1I:,.jowy11:
...... OIt.p1
_ _•

... ...

....
l'od",jeoI .. .....u-..I,..
_ _ _ l.,,,,).... (. ' _ •• 11) .

Czarni i· Stadion

",I.. ~ , _
pn...-..J.
•• p'~_

1Olaą< ,lI:Mil[f

r."Ioo, .... ' ••'-I-Ia.hr ....."........

t.,.n,""J.....I.j•.,.hfllndll..... . tr- .....
• ..IeI...... joo"' -r.b . . .. Ioo doMKlI _
.........

,..J'",.,

",Iodd.towr'"

11:;11.

\Va l~

~~Cjl k=6~~' ~~~

f,.

I'~

eg6111ie

I

n'R()łIfA

postny

Zator na rynku maszyn rolnIczych

ka rnawał

Walka o każ de mieJsce. Kto się
czaił? • Pół miliona od osoby
rek ...encJa n. ~'kanJu
I..... I:r1lejskle,. "~b\l d.
HM'aw tlmowel. wy,....
p. 'I .rpnb:ato~ UjI:"
'1ładaek pn.c-J' b,.ła w pl .. .,1('j ~J tak.. jaki
d~a.:l, jctt udział d1.;ec:(
..,.",·IKa.e.llloboutil.J~'1_

VI FlIlinia Un:",d MII';'1t1
ił .Ię de uklad · · ,· l)'r:t,-

".o' b.. a inłcmnadę a
sJrno.... ~b
elen.
liw b, .. MlelU<iUf'Scę
_ Da apel odpowlł'dw lo
."ie :1 I eh.e4at • podsu_
1f"IlIla wmlka. U. w ~mie
.,Jedde • KJek ok. !.l
Itu mlodaiełJ fi Qnle,.
ok. 'OOI) co pra ....le od~
.da pauom.....1 z Jal ubit,b.•,luuJa .,Ie Jut .. b,'1
I

Ikokl

nym Z........u

~I in-

walidów około pół rnbJo,al Hle
ma nadal tabel ptacow)"dl . .
wtcbow......c6. J opoekunb""
do ddJ .~je imienNI
tUwtt. 45 t,..,.H:c7 71.. ZI'8YI'
IlOwata .. t..mOI'IIł)'ch wo;:.z.a&6w
Fedencia NSZZ Pr~lków
Budownic'_wa.
:gkY!lone
I
podt.rZY1'lMe C)!ert,. nn1Ch ...
pern!1II ,,.!ko .,iI«:omyml kCOIobom'
CłI
wobec: ąo?
O Ile
unnleJsqna ...-anlo
tkaba
daied w,jełdiaJllle,eh Ela liinlowlAka, o 1,le pawin. limJ'
:uvlękn,ć Ilubę mie~ ." akeJł
7-llItoweJ w midde - pmtVie.
d.dal: \\' .ceprezydent Kiek. J a.
SIf'Ó,Jw.... - O male foml,
w,.po('7-,nk u nie ma obaw,.
C..,nne będ", iwidlll:.. lutr p...
nbuk się półkolonie, dzlald
alaJ", prę:łnld khlbl osIedluwe.
UrZłld l\UfJs k l chee t r atit prudł' Wnl!1tklm
do ś rod owIsIta
TPD.

.......

'I.lIpt:wnlć

dzieciom

w"po<'~,.nt:k

na.fł:M'If'J

.ył u owa

"v•.

f'erit: nie będlł I..
Tueba alę do nkh JJn"jl:Mewd a
nie pnI)'euib Na -ve juł
uaJt:nle ~-Ię:k l'l.eki uldad6 ..
prac,. • .kM Pl'Oł'ram koordy nacll. ą ś rodki Clbocl" bard ..
"r.mne. J ak to kdn ..k bywa,
wef)'flkada nut",.. wru 7p lerw • .,.m dilWonklem. kł óry
sakańcsy ~m.we ferie.
C.,.
.. cwalowle wr"k", d. I....ek ..a cłewolenl ł wJ'PDC*ęe1T
fańl

To nie dyskusja
n. IpoIeCI.flstwo

ul.~lo

J plycholio, ł. nie c:he. ,'I
l, Al. nt. c:hce tei wyot rtet~h a rgumeMów.
ol.ktrownlo I lok nlewl.lIlIio ni w Itotystyce europ,jbo polWOll nOITl WYP".·
chyba Jul tylko Atbo"\lq.
.. I!Ollll loc: .. nołĆ po,-.
nni. prtylęto pnel kfUro
rwlll1l1te wyłel od Polski. Eno"
o Jqd rowo ki mniejue do
ws... kkh Innych mo!lfwyc. h.
lególnie dlo kroju tok lban_
onego, lot Polsko.

Mo

"Ielt!ok pewroy siebie, bo

h

I

dułY'"

. '0,

prowdopodobl _ń

ni. ltIoJdIli. r6wnio ",okt.
loden boutronIIt'lc:Jwio procujqc:y noukowI.c: polskO nie mo tokic:h au ellldnołd. Nowet, gdyby 11'11"'.
. . (1)' ..oryzykowolby dYlkusk w
obecnej
otmosfon:. plycholy,
ItowiGjqeeJ go w OC'toc:h tłumu
• priori no por,eJi pnegronej'
Ni. replelonh.lil! lodnoj orgo·
nllocJI. Nio poliodOl'l'l f'O'W'eł molulitego ulom ko lłowionoJ pUeI
p. I(wlotkowlkiego kwoty. Mogli
poltowić wlOlllly wstyd. rol'O
przogrone) na plouaybll. dyskUIJi. Ch~ pnylmll lo aofTIO
lomlolt 100 mln Ił w rolle pnogrone) pono Kwiotkowlklego.
lokorz modrą "y, mgr
JACEK MUSlAt

stwefI\

Obligacje wracają do "Ursusa"
OD

~~t«~o bl~~~~~~
pc~"uy

takie
w~-u*!e roulz.lelnJd J prQdZIAły obowią~jące w obroe;e rnau,ynam1 I 8~teOl rolnk~m. Wsr.ysUco, co ulajdu-o
je IoIC 1\& $kladaeh "Agrc;UłlY"
Oł"U ap6łdlJe1nl ,,Saml)pOffloey Chlop. Idej" rolnk:y mOKą
...kupU: bez blurokratycUlyeh
«re1101l. prolekcji I kllkuleol.nlego wyctekl'ollanla. Jeteoll
dyr.poIluj" octywlllCle. odpowiednim t.a~obem lolówkl
Len, ceny. jak;t: Ul'erWGwal pnemysl be:& prze~ady
pn;yporawla,k o z.awról ,łowy.
01.0 kilka prz,)'kładOw. NajbardZJej popularny t'i~"lLk
.ur-us~ C-SlO kontUJe 20 mln
u. Mf'P-Z35 - al mln tJ,
MFP....oUI2 .. kab:Jlij - 48 n\lo
:&.I ...unu~" U-1614 88 mln
u. Kambajn ..biZf.lll-,uper·· "
knblną 62.5 ml.o zJ
Nieomal cod1.ielln!e do ,.Alłf"6I1'y" i ~kladJllc
chodz.ą

,,sch"

n:l<l_

telek ~y o kolejnych
pudwytkach cen_ ~tel;ól.o\e
narzc:dl.la !owartYll1.ołce
Np. od 10 bln. kultywat.,ry
adroi.illl" .. 821 ty,. U do
1.101 tys. zł- ladowac~
0bornika :& 6.750 lIS. "I do

na

mln tJ. PTz,y ez....m dQ-

11.1

ł.e
te nowe stanowią
bw. I:enę Jbytu. do których
handcl dolicz,. IVI'O}e rnade.

dam,

Z reguly co łydder'l. droreje
tei qlr~ ImporlowlUlY.
:z.e
względu

na

:zmla~

Iwrlu wa-

Jul.
Jak nM to naleń,two cen~
we rea~ją rolnic,,? ...... Ielu po
prOltu nie slat na :r.akup
fPł'u:tu 1 f"e&)'gnuJ", 1. ublel-

C"ołllm.nlcje.t.rot.

111

m&_

hOI mlenkanlu Jcd 1:"'0""0' LA_
płd uucU'III'ł ok"" - PQIIIVlI kupIłem UJ "Lud","'uuc:elkł ło",oprlN/epIIC po

lalem -

11:,,"

Nu1epntga dlll. robUcm
,.N. Sk.,c ....
Z.klul. "'nłt '" OUIf cc". pocfo&IIycll .ul:uid:: 710 II Pop,.. II~". o Ir%1I ulukl. ZI. przctlu.cle poglUJlo ...le d(l ocfległqo o kilka$~t mfrłr61ł1 łOmu.
N. ~'" "Jr:Ql~", ""clj!lkl po ...
lłOO:l.

I.kilpv Nt .klepic

.HIt)

d.

W:ł41elJ'l.

ł

łt.

W IW,"II

oblljrllltcm dokl/Jltnie "lll porró!nilll .ił tlllk& cen4- Tn:tb. elllIbII Nutul·
Ił"/! pen'el •.
(pl.)

Ile zakupów -

Śladem naszych pUblikacji

Powiedziałem
W Magazyni.e "Slowa Ludu" nr 1584..
dr!. ·2D.XII.
1889 roku opublikowany 1.0.ta) w artykule "O roku ów,
kto ciebie
widzlai w nanym kraJu" wywiad 1.8
mną pod tytułem: " W
ok~
wacI!. trudnego pie ... iqdlo.~. W
materiale tym umles:zezone
lostalO zdanie: ,.Kadro., %I~
tono. '" du~j mierz. ze JtarllCh wyiodoczV, ('%(lto Irafkli4cvch do ho.Mł .. pTrtlpodkowa. o tOIec nie fJłCljqco WIł
ł14rc.zaJocej wied...lI. bv
po;ą~ %ochod.zq("f:
zmian., i
I wV#ł im 1UInrzecłw"

1.danie lo wywołało oburzenie pracowników WOjewń<l,.
\cl{'~(I 1'17.t'd<;it;-blor"twa
H:on·
dlu WewnelnneliJ w Kicl-

lorOCUlYcb pu.,)d'Zialów, tym
bQrdzi.ei w na st.&re prlSd~l:r obctwiąwJą nQW~ ceny. :raJ ~bllenle wlasnej
IOlÓWill kredytem b.iw\kowym,
pn,y jega wYflOkim oprocentowaniu.
bylob.t po prOtltu
sam0b6j.~~Wł'm. Tak
np. "
p"ydl.iaki
cii\&.nikow T_2.5
ve1."Ygrlow$l:o w woj, k ieleckim • rolników, a ,,:t.Clorów"
71-ł5 at 13 nabywców. Z
leJO powodu td n·e clc c41
Ilę
powadt.eniem obligaCje
wypusU!'wne pff.e.. wkladl
"Unut". Np. liPQirOd 38 oblt,ac~! u9r!Jin!aJlłcych do nabYCia CIągnIka \\1FP-ZJ5. kt6re otrzymała kielecka •. Altroma" at 18 tr.t.eba b)·ln J,wroe;t rabry« w "Ursu,.lt:".
Na placu .. A,rom)"" w Kielcach sloi obet.·ule (II bm.) 35
Clą,nUtów rÓinych typOwo na
które nie ma amator6w
To nM drogo kOliduje - m6wi Ul~t,!pca dyrc-ktora tego
przcd~lębiorstwa
Joz.er Ku:'
mafukl. - Na :r.akup "pr~
tu u producentów mu'lell'"
my IJICfąg.ląf kred)'ty banko·
we. Za katdy dz.ień prl.etr~··
mywanla nie przedancgo .I~
nlka .. ur~ł" C-330 odprowadumy około 2.80 ty~. zł tytułem oprocentowania.

d"if do banku około 1,&eO mld
11. Tymcta em wartMt nie
.przedaneJo sp~tu I nęki
... nuenn)'th
_
w«z,J',tkicb
~kladnjcach "Agroftly"
prze-.
krac: .... 15 m.ld 11
.. A&roma" VI ub.r. pobierala 4--ł proc. matil dcl.lIer.
nej przy sprzedaty
~pn.ęl"
8'Otowelo I UJ-20 proc. w obrocl<e cv:klaml zall\ltoTIll)'I\W.
Prz.y zamrotonyrn
maJĄtku
w8ftokl
miliardów tJotlch
prz.ed,ięblontwo mute ~taf II"
bankrutem.. PókI co "Agrarna" w obrocie c~kiamł za-

Jących się handlem ~prt.c:
lem rolnlcz.ym wrc,'C" dramatyC7na sytuacja. Z POet•
klem . t)'calia ~Agroma" w
Klelc_ch była obclilwna ok.
7J pof.yczek ballkow)'ch. w końcu mle~ląca. 1
racji oproantowanla lej 'urny, lneba b(:dl.ie oodprowa-

pr~1aną Ulkup6w, bo \ch na'
to nie bl:d;r;le stnć, "A,roma"
pr:ł.eStan!e !.okowat ... mówienla VI rabrykach. Jak n' 1;0
1arcasuJI\ przemy.lowl mom~
poli.łci wytwórcy elqgt»-kbw, kOlllbt1)nów, kCMIlarek,.

J ~;Cht.o P~I~w~gr~f~u~

.,t-

" mld

Z dnia na

Uszczelki

MgO rovnÓWCy.

"Y.

'"t.

Upl

l

inaczej

cach, wyratronc pr'l.C"l. prze.dlitawkleI!
ruchu "wląr.k6w
%awodowych·
Okue"o
Id.
prOl%ę o
'prQ.Slowanle tak
.formulowal1eJ
wlIPowledzi,
uwiera
ona slowa
,dy:!:
"byt
drastycznie oplsuj"ce
pny,otowanle I stosunek załOSi pnedsh;:blorslwa do uchodzących
w
'Olipodarce
1mlan.
PTalnę: dodać pn:y tym. Ił
cytowanej w wywiadzie mynie wyraziłem w takich
slowach jak
1000lala
ona
przed ·ławiona w tekJ,cie wy_
\\iadu. ani .Jej nie aule>r;.''ZOwalem.
O"reklor
WPH W w K!{'lc1ch

'li

lU/Or IiO,\,t;;Ti\'TY
OI,;LI.SKI

~~f~~ją':'~~~y O!t:'~",::

j.lte VI końcu ,rudni. ub.r. A
nawet eotowa. jest calkoo,\,·i(':.
uez;,ya:nować li: ~'la!lnej marf.y. Lepiej boWiem <tracif Jlllowet 20 proc ...madowego" dochodu 014 wybulić do ballkll
40 proc. od..elck, od wartoś
ci
z.aJegająryeh
mali:azynl
cu;.kl.

NA

'=

=;",'itkl~lt:~l
taIlCUl)'ch.
pru..>d-

liębiorstwu ~rudno b(:dde Ił
tu.ymać sl~ na powlenchnL

KtJ ma )tOnaJe dwa końca.
Wl1l.:r.a mart., to wy~ue ce-

n,. końcowe. A te Jut odst!ih7.aill rołnlków. W lM
sposGb rnoU!: :r.ost.af uruchomiona lawl.na. Rolnicy ta-

>.,.,.aU'

M ItYNKOWSIU

dz ień

Kto na co czeka!

N A :~!~~.lo!;,~y'C~d~~
"',.nI

wuysl~o.
no lop#oducenl no loopolfle.
nie od ;nrf)"C" p,odlKonlów,
Ci no kredyt bonkowy. bonłJ
no wp/oty od hond/u. o hon.
de' Il00... lm//owonle bosl"./
WuyKy nolom/OJI (/lIb P'O_
"""e wuyscyJ robią co mogq.
by padno,Ił cIMy. No,odowy
con,eMUf lest w Iym prlypodku lodrlwioJąq, pomimo po.
:omeJ ,prloclnolcl /nl./o,Ów.
Porodohr No to ,póirlm~ no
c%it l pun.11I wid"",/o k"en_
lo. Wy/ąwu'l pokoiną grupll
tencislów l omerytów (Id 1'1;0
wszyi/kich) koldy , dorOI/ych
kupująCfC" feJI
w,półlwórcą
tyc" Ceł!. koidy ptlecóel po.
winien p,ocowot, w mniel lub
w;ęceJ oczywl.,y spo,ób pom.
nolot dobro norodowo. Oą
lyt!. by więce' by/o do po.
d_olu. by sklepowo pón, u·
"Ino/y ,Ię od loworów. udll";
były ul/ugorni.
u/ząd
Iluły/
obywolelow/. ulico były Cl'lllo
I beq1ieun., dom~ feh/udno,
omlel/one logtlono, oulobu_
.y I poe/qpl leiddly pv,,~lu
oln;o. 8y wreucie powielrze
I wodo c"sla. o IfOWO 11010_
nol Tego nio 10/Otwi
nowet
tląd gen/Ufly donomii I Ofgon/zocll, /e"iOll dyretrO/Ow
czy 49 wol_odó". ni. mó_
wiąc o lflromod:łmiu
Noro_
dowym.
" eltlino więc ~obiClIO I
"RodOJ.Óru" Cly "Fo_
sko· no dtolyznq ko.
$lul l •.W6/crOIlV', gomilu_
WOt.

P

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

rów I .. V/lllllr', to~nlk ł
loi./odu MOłl~ do Sqclcr
rodomslliogo "Woliero"
".
eenll 'uchen" l .. Polmeło/c,"
l poIorowdlch /odówe" pro_
dvcenl opon no Iye" t ..'01_
co'orlr czy .. "O ,PIIO'O". lo _
logo .. Atolów" l ' ulaw potle_
Ukło
cu'rown/iów z top.
Wo,Mowk, Ropcl)'c. ci ~r"'_
ków. górnicy ro/naów spod
KOlimIerzy. Pi,lcrowo. Oni ..
iole; odwrolnle ...
Ale lo n'e wuy,'ko. lwląl
towcy OPZZ (odnych /obrył
proles/ulą prleciw
cenom łII_
slalonym prr.l związkowców
l
d,ufl1<h, wtóruJą lm ... oH·
dornoiclowcy·. irl)'C,q PSL I
SD wo w,ioch I w mlollecr.
'och, nie 19odlo/ą Sili ci I
NSI I rólnych .. ohetnOIyw"'.
ulywo/ąc nawIti
komiennrc"
(lrgumen/ów.
Confensud OOWflO w tym
hoju 10~/ego n/o bylo. A lo
godny lupolnie Innej, noprow,
dę dobrej spro"",' Bo prlecloi lok octyWiJły jest lokt,
lo pomimo blu,ok,olycrnycłt
homuleÓW. pomimo Iylu orgo_
nilocyjnych zwyrodnieli, IIlOleinleń I cen'tol/llyunef men_
lo/noki, ocenoc" lowor6w.
Ich lokolei, dY$ltybue;i, o
wio/koki produkcjI. fel iO$l_
loch moiemy I powinniśmy
wJpóldeądowo~ wuyJcy. 80_
nrJ/1 No pewno nio d/o Iych.
itórym lo' 10tdtoicim1 pd.
nyeh pili". I porlfelI.
WŁADYSlAW

GRARKA

$TRONA

SLO WO

ł

LUDU

Delegaci
Sztuka
kompromisu
PruI'w. w • .-&.k ...i. _ ............idl _kcatiw _ .......
Trw. . .)'liliI.....
lana "a' .." k.hta.rac'.
Pracm,.iJ~.iaml

w,. ..

.lIł!li -.i~ TADEUSZ HOWICKr -

- NJHte1.y. lak lię prI.,JXIIo.
i:t wSlYsdl:o co a.I~ w tJTtl kuj\!. uloisamla llę z pertl". Oczywlkie,

tfłk1e

rO&I,nnow:lO.lc

- 10 nonsens. uproncunJe,
"t6re nfe ma ładnych rac,)onaln~h pod!4aw, Jestem pnek(,..
Jlany. Ił od taJiiej opinii odcina się wielu łu<bJ s po:.a lucgu
nas:ł~j parUl Ale .or\o zaliwatyl! - jeGleeo jut. nom $ Ię
nie .yt,.ka: np. aparatowi po"lf_
t)' jnemu. kadrze kierowniczej,
nadu.lTWanla stanowisk, Clerpanla nlelJu.udnlonych doc:hodO.. otauaje IM: wlec. Ii parlia w swoim cr.aaie 'N)'(1"Jłlt
la wła.tcl"M' Włlio_1 1.1u'n.7IN moralneco. Przeprowadziła
w«,.doWAną
batalię
o
pnestn~ganle podstawowych
u'lld etyc'lJlych I morałnych
wywodz.:)c~h się
"at.utu.
Wydaje mi alę. Ii dutą rolę
edccraJy w t7m weYlnC!Uzne
cremla kont.«>lne w p3.rtii.

te

• B(d:&ie Jedna nowa partia,

nu-

zawodowych, organlUM:)aCh mlo&.!dowych, &pOłecU1~h. takie
lportO".vych.

e%)'wlęed!

- Nie wiem. ale nietrudno 1.(Irlenlow~ l ir" ii eora.1
wyratlllcj kryst a lizuje I lę k!lka opcji Je!J( .. m I.wolMn lk lem
jednej p:lrtJl lewieowej. nuplającej
po15klch pat.rlotow,
włerz:tCych
I nle:w i en.ąc1ch,
ludll iyJ'łCych I wla!Ol1eJ praC1 - robot.mkb ..... chłopbw, lu_
dzi lwOra.eJ cWalaJnokl. Jc.a-

• A eo .. d)'8CypliQIt Dut,.Jnll\? C"l' moina wyobrabl: 110bie allllii\ partit jako abiorowaii r'iaych IrakcJl!
_ N3 pey.,)O maina. Ale
ll'akcje jab platformy lub
nurty pNlcramowe, pluralistyc1J1e w r:wnaeh parti \. Oysc)"plina parlyjna :r.a! ohowlqlY-

Jedności
cbotbl p-emialne
wanle ~ię przed

~m,._

oPłacaniom

składcok. Jesu7.ł! wymownieJu,.. był N pn,yklild w:rbor6w
uzupelniaJących "N wojew6da.-

,dUe

• Pnełwlader.cple, te PZPR
WTUUpala hd w.wkle .wo_
motliwołc.1
polU,.eaue jnł
raucJ I)OWlleeMe, ale odpewiecbi 11& pJł&ale! IN PIej ..
Jewlq .... Pebet!. .. barcbo r6iae. A Jaka jesl "a:6u.a ••iDJa
w &ej apnw!e - ~wracam sle:
do delf!ga\a na XI Ziaul PZPR
ANORZfUA STRZELCA. kierownika sekcji Ol',anl:z.aeiJ JW()dukcjJ w ZM .,Walt4l"a" w Ra.....Iu.
- PZPR muli p.nelU do hi&lo r il bo obclqtolla jelit tnk.Imi błędami te nie mote oboc_
rlle IlnJ'f n ..wet. na wlun~h
cz100k6w. Swladc:r.y o tym

Je

lwie ploŁrkOW'sk-lm.
pal'tylny kandydat na !enatorn otn.ymal popaI'de
elektoratu
I tanowlttCeg<O loowie uw~t.,
cu:ść euonk6w parU! w tym
regionie. p'owsłanie u.tem noweJ repr-czentacj.l politycznej
polsk'lej lewicy je!;t konw:r,..
~i.l, Nie odpow-Iada mi }ednaj(
JamlOwana po.wu«hn1e
tormuJ3
pooNOłania
nowej
pat1.ill tylko na bOIIIZOie PZPR.
Cbol!by diakgo. fe 1 n~_
ktoryml dotychczas(JIW)'m1 towat'lJ'lzamł.
ktOrz.y w popnednlm okresie stracili calkowicle wiarygodnoU I skompromitowali sic:: polityczole. nie
cbcla~bym być w Jednej organl.!.acjL Je.tlt
:Jazd. n3
kt6r1 powienono mi mnndat
de)c.cata. ale spelill I'I)()kb oCZlelr.lwa6. wcale nloe jestem pc.
wien c:r.y podpiszę no'A':t dełI:
la""cJę P3rtJio4• Doił k!latnwcr5]'Jne uJmaJe p&II llłanowbko, ak " ła
klm ruJe Jakie IIOwiDD,. b)'~
maltab uJwl'tllSC.O Mrl:rJ.ep
bl' -.cInny Iłę
pa..Mli:le oaekl'f'Jallla!
- Moim adarUem .. PZPR
pow1nny wyłonić 51< pr,z,ynaJ-

wn:c

'«Ol"

p<*~

~~~~cbJ::-~~o

w\U.rwwedn.ieąe, CIU'&.

wępółtowan.yi'll,y. Tr:z.eba
kać popar'ClUi w 'ŁWUjr.kas:h

N~/:= :::te~~i

part.ia kwic,..dla
ho J.aCbe...
włun.
_ ..... k.
wanla równowacl poUt)'(:znej
w rod:zqc)'m się syatemlc ckmduatJ,i parlamentarne). Pot-

ot

wołanie się do ludzi prac,. )ako
buJ' ąołenne J oooweJ parW
nie jest byno.jmnleJ lraze5em.
Wblciwe locjalll.ll\Ollłl idee:

km za partią de.m(14uatyc&1Iq,
w k.tbre, J'lG"ogra.m. władów! i
pnyw6dey, pocbod'l.ll ~ woli
ct.kmk6w partw wyraiofleJ w
referendum I bnpoUednkh
w)·boraeh. Partia - w.sp6ln.,d2.ąt .. państwem w takim Nopnlu. w )akim lpołecUI\5t.wO
cbje jej p~wolenle w wool_
lIych. dcmokrat)'CZIIych wybomch do parlamentu. rad M_
rodowych I sal'l1Oł"'&'ldu t.e.rńo
rl.alne,<o. Spcoet.at temu t.adaniu mote I)'lko partia r.zecZ)'wlłde
no....c,o typu, a w~
patUa: polit),czna, narodOWa.
locJallst,ł'rJla 1 demokralyn....

_ Trz.e.ba uukat kGrlllWomisu - w_M nas lamych, wiród

Zadbać
obezpieczeństwo SOCI31RI

w~,row.ooU,~u~~

k,<I
chce, c:r.y nie. zallonenlł,. .ę
cl(boIto w apokoc:rneJ łwlado
n1ołc4. Ba. nawet reopRc)' ....
lerclcmłe a.a prznn,$otnill 'o c_
jaHlt)'cz.ny. chot nldwla ..
domie. u«pU.iJ:t ideal)' 1OC'Ja,livnu. Jut lo pn.esącha o po.trzehle istnienia lewlcvwelo ucrupowan1:J,. Tym barcWd w
tt!allach ..spóto.eUleJ Pols.k.I,
Cchlt CM:tar w,.chodul1la ,
lu'n,y-su I dot.(lRlI,Qla ~\łOłc).,
n1ch pn.eobr-atei:l e*onomk:znycb spoeanloe cl6wnle na bo.rkach łudzi ułn7mu).1Cych sIc:
, prac,. wlasnycb ~. Kklł
musi bronił; ~h I.ntere~6ow. a
k\6'l bI;d1k to cZ)'nW. jeMI nie
l1O'Wa parUa IeWk1?
j $p'awłedJ.iwoU, C>q kloł

wat powinna tylko w reallUłCjj

okrd/onego tt-Iu
cramoweco ~rUI.

pro-

•

ROZQl&wiam)' .. dluloJd..
IUm
dslalancm pari)'Jn:rM.
W.bee te,.; naJwięlUI.:r .ukces
l ....y-'ucJa'
- Nie potr~x n1ylJam!
zbyt daleko. Bez w:}1.plcn:a w)'bbr na delegata n3
XI Zjazd wla' nle w Pblkach
- tu ,dz.:e tyle lat pracowaJem. To dla mnlot ACugoifly
kredyt 1aUIanla. I połowle.rdl.e
nie jencze jednej maluymy:
alIa partii mate byt l jest
wJainle w łtod<Pwl!kach.
l it:gać

WaI'\owt,ymmle)$cu podkrdlit. te do'wladcten !a minionych łat I polllycUlC nastroje wł:rbd obyw:atł.1I wyra lnie
wskou.uj::J, tt racje: bytu ma 0becnie )edyn!e parUa o orlenlacjl soc)aldemokrał)"emej. Dod3m jednak. fe nie musi 10
~raz majdowat ockwłercled
lenia w nlUW~, bo ta Jest w
1Mocie: sprawą drua;orZCdnłl.
Chod:z.1 gl6wnle o t~. b, nowe
ugrupo'A'anie nj,e dql)'lo n.itd,.. dl) uz.y...... MiemonU

po prosto nie 1D8
mniej dwa UCt'UpooNlW1la lewlCilwe. Jedno. I1I«h kont1nuuje
w jakimi st.opniu Ideowe cttiedzilr:two PZPR. Wielu towtll'ZJ'Iz.y do tb:U prz.eclci klent,..,lkuje się t. wlaklwym jej SYł
Iot~m
warloki I 8ymbolill':q,
Inni u.t - ap:tobul:"tCy ptZICobratwle lyalernu poJltycz,nego
w klen,lI1ku plurał1t.mu I dc!_
Il'lOkrac.)i J)arl:un~tarnej. powhull ulworz.yć odre:hną parHę. StW"Oll'l.enlc Jaklejl jednoliteJ rCJUlblwcjl polltyc'lJ'tQj
lewky. s.kupl.:ajqceJ obok rdClf'_
mnłor6w r6wn let ludd o P06lawa.ch uchowawcz.ych. nie
rolwje jej SL'lfUI n3 IaZ)'Skan1e
spolcclJl.CJ WIa.rycoMOŚC\.
• Jedn ym . Iowem iell "aD
prudwn)' le;pe _ ltOtnebie
.1n.ym)'Waala jednołel .U lewicy rówQid PO t.Jdd&ie. A
CQ' lUe obawia uę pali. łe w
tym .ta.ole
.rpnl...e,.Jaq:.
r ubiela,
mOlll\ eue a.eetać
&elłC!haJ(te _
marrłnH
,,.ela
p.bUun~l'o'
- Jedności

nie

ma.

na.wet w

PZPR.rloje4lt!akt.r:ą'CCO

chcemy. C2;l lei nie. R6łn~
poglądów" wMM Ulw. )rwlc)'
łpoł«znej 5:ł OCI'OI1lflC. Nie wJ_
dzę wh:c ani motJJwołcl, ani
sensu ulnym1Wanla na lUli: jej
SednokL O jednokl organir.ae:rjne.J nie ma na,wet co 1n3-

rz,yt.

Z3s\4nawI3Ibym.tlę:

.la.-

cz.e.J Il3d motJlwoAclam1 aawl.qzywanla ckwau.ydl tojllOY I
podejmowania wspóln)'ch dmlaiI poł)tycU1ych przez r6tne
ugruJlOW3l11a lewiCowe w tych
konkretnych spt'o..... och, w kt6rych necZTWlłcle dopatrz.1 &Ię:
wsp(llnoły iIlt&cs6w.
Dla lego
właśnie zgłosiłem v.mlose-k. aby
na nasz. :J3td r.:liX'ORh~ pruddawicicll ws:tJ'sUdch powsta_
łych w os13tnlcb lalQCh partii
o
cbarakterze
lewicowym:
PPS,
PPS-RD.
PPS-TKK,
PPS..D. pspp Mp.
• Paitska wbJa pnynloki
lewie,. w rot.ee bud'" _Je
J.Utneien18.. b. jesl &e . . rlant
dłaj aaJm.nłe:J •• t,..,illtyeu:r,
Prl.l'JmuJ:;tc jednali:. ie to .,.6lIrie prepa.XI lIt Iprawdą.
,iaIIa ma b,.~ ta ~rłia. d. Id'rej paD.:lIII..i ....

-

c"'

Uwatam. te czas JXWtl.1

ma9O'Nyc.h jut się akoflcqł, a
powinna 10 był 01'1l1li1aaej3 o charalr.łene kadro·N1m.
WaJne. a b)' clMzyla. się ~
łeeznym poparciem. mocJa ~
~Z3It na znact.:łCy elelrt«at. w
~bonch parlamentarnych
I
$ilmo:nądoW}"Ch. ZIIleille -.o bqcbJe. OCf.1wi6cle, od )ej aLr.cy)nośd progral1lOWeJ. Tę
moł.e
zapewnlt fOl'aOWOllie
bch kwesW. ktorJCh nie pot...
wl~

u,

J'ałil,
rOUlt.r:r.ygnąt
W3.~e k<lle)ne

dot~

n ..'jdy, U

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

SLOWO

LUDU

bł'HONA

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna "Centrum-Północ"

I

ki mlenkalne. n-akt Kr6Jewd d (uJ. Skup) ltanowi pa_
At dla pk'u.ycb. Za ,machami WSI usyt\lowane jat
~nlrum bandlowo-Ullugowe.
Pn1Iec:a~ dm wtelopoaiomowe parlUngt nmochodowt'. W Ilronę p61noc.rwe
rozduaM, IM: teren,. aleione a wkomponowanymi w nie
obiektami IPortow)"ml

T~hJłW7:::,!,:~~~~

kewaklł'&"e i
lrelleU. .
G.Je".. IIłt:... 8, ••1 '.ueałaml 1I •• kllnll S.owan7Aftia
Arehite\tiw r ...łl..id!. _ aaJk~ 1I • ..u_1tk arbanlP,.«·
..... ardli.ellt.uleall4 e<tan_
. . .dl....• ........
,.POL-

NOC-.

"'e...
1,..,.-.... •••

eąH

Kad...

__ ocranlt'U ~. .Ueaml
Kelles· J[n .... MakU"..kle ..Ot
K ..oehbkk&"., c.u.brq.. PoUIIrt.aJ:rm \laestnikom 1')"Wa1izacji pnyznano w.)T6tnierua:

pJerwae - BcUnie Kacunarek-L.7ja11:: I Jf:rzeDlU LyJakowit drv,le Bogualawowi
BlUIDOWI l ~cbo'A1 Gawronawi. WlZlsUue prace moina
było oglĄdać w Klubie SrI>dowlsk ~·6rnJ'Cb .,.Lainl....
poduas prezentacji, połącw
nej II: d)"skuslll pokonku.rsow,.

Ut"Ae.tnK:&1Ji w mej .:rchltekd o.... ojeowie miuta: JIIa...
rłu

Jlark. . . "

l

E41ward

o.Kk••'ul.

-

N. jlJa"'~ . \toną,

df:aIk~o

projektu

.)Ht

llWy'
sbył

maJa UON miejK parkincoWJt:b, w plerwn)"m f:tapie buA pnedel ma to b,t

dowl'.

rentrum handlowo-usJu,cowe.
do kt6rego lud. będą pn.y~
jddW samoebodamL Są je4nU lkxne plUł)': koocePt:ja
po'l.wal. Jla etllpo.... anie ubudow,. tej ~I mluta. uwzcJędnia jej bbtoryaI\Y, II ...
dmleraowakl charakter I pru-....Iduje duło 1ideol. - To 0pinie, kt6re n.,iczc:kiej powtanano w rounow'" na temat "Centl"\lm-P6lnoc".
Jeden II: laulC!at6w, S t ani.Iaw Fljalkowwkl bronił .w&kb. uJ0ie6.: - Traeba su ....

r ••ię . . . . . t( II_t. r...d .. ·
n . . .~ l_kJałJW .......

wał pJ",atneti. W pk........,..
etapie hdo • ., Itędde doił

_

_~~

łea,

aaoe.M~

r ....

..II,. ....ar ha ..peI ..I,

IIttd,.a.t. ..wiaica

"Wllłat

. .rUn...widop. . . . .wy.
iedy wizja mcie .taĆ
się n.ecJ\fWlato:!cl:t7 -

K

za(adrw:lI.łmy

C"
- T.

cł.plt'f'.

pluwae pAJ"
plaaislynne. H.. k.

......wle _oie Icr.u POWllat

.rajt'ld neatl'6Iew,.. o.a,.wii·
de, rf:alłuełę huba b(dak
aa rlUie "'.tył. Ale sa kll•• lał, jeiU
I.

p_w." _..

11llHI...~• •,.
.tępeJ' 1tęd,

UJ' _ I

_-

nskli ,olew,. pro-

jek' w ręll.. Wkd,.. n.y ,.
• •lJUf:i• • IlapltaJ rOthi.. ,.,
aJ' ...wet IIIC"raalaAJ', bętłale

• __
d. b.doWf
INftfttl'6In,.dI "łelltiw. Bar·
Ibo " ..... kot ta ••tllwOlU
ela••
a ,,-Ięc nkwd,""GRf:_Ja ".Id..,.d&
~tlłpił

M.. _ec.,

.madłłw.

I tak zapewne bed1ie pow-

"Centrum" -

stawało

PI"Zł'J.

dJ.ies~ioleci._

Obiady na raty
Kłapał Ił

zoopal'rZł'fl iowe

ch\lde portfele
JI,Ijczęlts:c

I

rod..'"ic6w 10
1101610-

pr':JłC:4VI111

kOlDJlCh probLem6w

IKUlydll I ••QMdarea,yda .re_Jera Tacle..sa Maaowleekle_

... w. . . .rtar.dawdw
IrilIIIię

....LoI.

ł&l&1e

m .. -

liCihl.-

wie 8ĄDU WOJEWÓDZK'.&GO W IlADOMUJ. PnellauH
. . l e. eel
Ul ,,... 'SI...
ł]'C:..

,...ad

aaa6ępo"'"

Kt.

(bk)

p~J.yden--

ta Radomia, M. Kurkowskieaia.rłll

Sędziowie wśród

ofiarodawców

Radom za lat...

H ih'aal v\s-a-,..i, DO.... ~o k'atru W&neIi .Ię wleloltlłt
na b".b. musza • \n7dJkstornetroWII wlł'f.4. NłI miejlIC\I parkinc:ow i t ... wnikbw przed HOT W1J'Uta.M blo-

w

widII

plac6wkacll o4wlo.toWVCh.
Temat fin b~ m.b!. 1OZtoo.·
tClN" pr:ez członk6w KomUf:lu
Rodz/.clelłklego w Szkole P:KI·
statoOwel nr l \O Radoml~
Tllfl\CzaSOwvm ro.."'1DIq':-Clnlem
kor:wJlnllm dlo
rodzinnI/C"
budht6w, dalo lię IOlIdaUl(1·
nie ukolnllCh oblad6w," no. ra.
tli· JedJl.ego anfo. dzfcel olr:,,·
mują WP('. II
na"ępnepo
drvgie danie. W lej jormf4l do!ywfo.nla, tDilCufoMj 10 It~·
nlu lWI J1.5 'VI. %I. IIcustftl.cłV
J 15 uc.mi6w.
(W.I.J

"Tramp"
rozpycha

się

Najpitrw b,.la lI::sięsarnia
przy \11. Traugutta z besteI•
leraml. W sukurs pn.yszedł
klodt przy KJubk! SN)dowisk Twóre:zych ..Lawla-. Tu
tei długie ko)ejki kUPUN~
I!)'ch "Not' generala"
ez.y
..DUennlkl"
T)Tmanda. KoleJna teło typu plaCÓwka ma
powalać
na Michałowie. N.
rade jednak
Pnedilęblors
two
Wytw6K'l.O-UsłuCO~
_Handlowe ..Tramp· w Ha_
dondu otworzyło Ulep &por~
łowo-lurystycJ.TlY
przy
uJ.
Milej 10. Z udziałem wlcepreQ"denta Radomia. prer.esa OddzJalu PTTK, a taUe
uef6w konkurencyjnych j(od_
"ostek zainaugurowano dw_
laJnojć
handlową. W piątek
ptlłkl
byly je~'l.CJ.C pelne. a
ce"y niezbyt wyg6towane.
Jak będzlf:
w najbllbz.ych
dniach?
- ZdomlnowalJ.cmy w znacz_
nym stopniu rynek ks l~gars_
ki - slwlf:rdLa preJ.cs sp6lki
"Tramp" Wojeleeh Jablo/l- IlL
Na~~m
ttlem je1.-t w dal_
l &ym dqgu 8J)l"U'dawanle dob~J

Jlteraturl.

ale

takte

promowanie reCionu popr"ZleZ
r6tne
wydawnictwa oll:azjonahle - f~ldcry. mapy Itp.
Chcemy jednak - pn.,ystęou .
i.lc do d.ualaJnokl
hand)o_
weJ - zdob)'Wać fundusze na
tę ktbra ma wl~J wspólne_
10 z kulturą.
Imad)

Z wizytą w salonie meblowym
Już

c zas...

lir.

_a., ......·.11 pny.l(,.. ....'u; ••

..pra.,.

l j«dn.l ... Inr.

aJ_wJIn _ale.
o.łIru',
te
....I(ta,A • IJ m rad._kle c·
"IIJ I - ja' .ftJlJlb . . lo
.......je Nn,A dę .ln,.·
.... w aaJlł'IIftJ" .tUlie

.fi,,·
mc ..... lllli·

_ arterif:. 00 laki~h
.ie aaJd,. "lIi"lerackol.

,L

wlailu'de li n,. lIl.

...

SI.","at~

Fol A. 2.ucb....ski

Niebawem lem zimowe. I ehoł CH:II' za UlVPOt"zvnek dZ~cl
I młodzielII' n.ctcz".IIk UlZrod.,. "wkt6rz». pomimo twch koł.!'
IÓW, pojod4 '" gór". Dział I'POkcno-\DVf:hoUlcnoc2'f' RAdom.
&klej Sp6łdzfehal Jlaeukcualowej zopropono1DCł 1I:1f~ lWOlm
11C11mlodu.,m loka lo rom zimowisko połqczone z waWcq je_
dli ner AI:Irtac" Ul Zębie' kolo ZClkoponego.. Saleg - podobno
id feli, a zatem ",.,storcz» %40palrut .Ię tlllko 10 .przęc.
Nar1Jj mo;!:na ~zut m.hl. 10 ognisku TKKP 1&0 Colę·
blaWie I dokOJłClć opłac., 1D1'''ouqelrj.~ ZOO 11Is. zł od oaobJj.
Pobll' 10 06n1cllrJ mfejsc:owokl. gdzie każdego roku czWnk.oWlfe Mili \01IllIloją .woje dzieci, będzie trwał 111m rozem od
lO do
ItJłC:z"i.
Dla 'lICh. klOnll tostalłq 10 mldcie, organizowane będą iD
O.1iledłu półkolcmie t "'1I.tll'włuwm _ od 29 ItllCmia do J lu_
lego. ~lk. za 19.200 Mo

Z'

•
•

Najtańsza

o p o na do "malucba"
Segment w k olorze palisander
• Jak urządzić mieszkanie?

p~~ :J~~e~m!:C:;:;
ul. 2.eromsklego,
je""%ae prud jego otw arciem, u_
Ibwlają się kolejki. Nie
s:t
tak dlu&łe, ,dy obowl:}zyW3_
ły zapl., na lIw. listy
spo.
leczne. bowIem z.aopetr~nle
byłe nleWYltarczaj.lce.
ale_
Jedni Wltęiają wzrok, by
dodrzec Prut. llJ1be wyposaienle salonu w nadziel,
te
regal ezy
kOmo'lda wkr61ce
zmieni mlejsce I stanie
w
Jeh pokoju, Inni ulnteresowa_
ni &Q propoZJclaml umiesz..
ezonymJ na w,.kule utywn_
nych stołów. knesel, szarek.
Po otwa rciu drzwi o ,odz.
lO, wewnqtrz dostr:r.epmy
najplerw_ Oponl lamochodowe produkcji
jugo!lowlaosllieJ za 210 tys. xl. 1 jest to
ehyba najtat\ny spnedaw3ny
tu towar.
- Nada je .ię do .. malucha",
.Ie na tył, bo nieco uetsza
- poinformowano mnie w
sklepie
Kllend bardzie!
ulnłerełOwanl q jecłn :lIr: t:rm. e:o da

si~ ustawIć w c.zte~ch klanach mieukail. A mow tam
np. astaw se,men_
towy .. pilica" w koloue palI.$Ił.l"lder skladaJnc,. się z dw6ch
I!IJ.afek J. p6lkami. po trz.y w
katdym I Irodkowego oszklonego
kreciemu.
Kos:z.tuje
2 mln 51g 850 rJ. Nieco tań
uy segment ..ltsi'11"' 2.450.000
1.1. DrotsZJ'. o Tf:llonalnle
brzmi~j
nuwle ,.łwlc;o..
kf'l.J's:ki" - 2.163.000. Dwa fotele na metalowych ram_
kach erat. kanapa I na bklch
sam.ych prętach ukIanl blat
pn. ,.hot" - bnydkł, wyceniono na 2.583.000.
Zestaw
~owy ,.rorw6j"
za
2-555.000 ma więcej wsp6lnelO 'l.... TO'l.bojem cenowym. Kanapa narożna ok. 1.500.000 :r.ł,
tyle co na!ki kuchenne_
Ja' duio. t. Dra,,!,4a. ale
k.,o n. t. .tat. MlocJ&i ma·
ehaJlt ze uleelerpliwle.. lem
ręk.ma,
epusu..J~e salo.. ""
aie najlepsr.,.m hunlone. Jeulokować

nae "" p'ril1iu b,lo m.r.,."
nte taaieJ. A. kto M,"*, .lę

teru ...

fi

lued,ł.
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- Zda.km, lObie sprawę.
ił' •
d.staw, een,.
wuul&.k. ale aby t Jt'ol nlbwi kierownik sklepu DeII'
r,.1I Wlinlekl _ Ular. cklen·
nJ w,.n.,! ok. 61 mht tl Ma·
mam,. tIIPf::laloae.

.aW"

'U""'

Brak uJe

eUDłw,

Jed)'llle

",kolaD-

wuulek ł laDt'S&dla d&leel NaJesęł
duo_,-wllne ą kra. u
n.. traau.keje ,.W.wkawe.
Kredyt,.. PUJ tak IRanu.,."
oproc:ent.wanlM, .&raeily raników

dcJ

dę

b7'o_

n:,~~j.l~le~~~I;:!
II: pań.
k"16ra podziwiala blak! Ioie r.a l mJn .80 t y.!. %.1.
...,.Uc:r.yla pobidnle. k
n.
skromne uf'Uldzcnie lrz.ypo.Itojowego mles:tll:an la z kuch_
nią potrzeba
ok. 15 mln M-oja peRt]a wystarczyłaby Ul·
ledwie na pnewlczlenle mebli sprzed magazynu sklepowe10 na Ustron~ _ doda.la z

talem...
J. MADEJSJU

st.OWO

STRONA 10

la mieszkania

w i ęcei

ANOSI tit no lo, ile być

","o". podobnie jol.. WOfmocJO
• okresowych kUf50ch wolut. W
ilGtd'l'm roue Ip6ldtie'nio mlew:·
toniowe nie mogq Jut I'IOdqlyć
I: pn:esylonlom
r.chunk6w_ Led·
WC)
podn iosły ctynu, l tytulu

od

1 Nyctnio nowe POfoktot-

nl~=:-po':;: ::~':.,':'p"ich

1I00podOBtwCłCh domowych 110·
Jq Ilę opłoty 10 6II6flllę eI ...•
tf)'Clnq I gOL I tu Jest II~Cll~J
IplOWO jcUIO •• WI,mołć m.en·
koń posiodo Ii~mkr. ~"tej rOI·
Ilull'ly - płCłC'W: drozeJ. Two}o

~:t::!tq·k~~;~~!~~tO:~: sP;~:co;.
lowlodomlol'llo. Od II'Ic11'l10 br.
łClrofolo bowiem cel'ltrolne o·
gn.ewol'lie, clepto wodo, gOI I
Ol'le"IIIO elektrycIl'lo- I to Il'Ioa·
Ił! PodwyłlU t. OlnOCloJą dło
ro<h:in'l' 10JmujqceJ. pow,.dzmy
Iokol O powi.nchnl 50 m kw.
_ bet: wlgl.du IKI 10 ClY, chod,; o mieukoni. Sp6ldl'.lcze,
kom...noln. «y lokłod_. o
no_t
prywotne poNoł".
..... ,.kuen.. obciql.ń. Np. 10
centroin. ogn.wonl' ptlyJdlle
lOp!oclć
mies'ęclnl. w loltJm
pnypodku lomlO$ł 2SOO ł1 1.01 ty •. tł. o la cl.p1q .... od. 1'".
1100 d, o pIęĆ rOlY
tyl..
W suml. pobielni. Ucząc. noleinojcl tylko l lego tytułu pn.·
iIroctq pny 5O-me1l0Wf"l mieli'
\oniu kWOl~ 20 ty.. d ",le·
';ęclnie. A Jelt to pnKleł tyl
ko częU oplol czekoJqcych lo·
koloro. W olledlCłCh Ip6ldliel.
clych powolną pOtycJę "ono·
111'1 tlili'. ehplo(łlocJo
podstowowo. SkłodoJq si. na nlq opletty IQ wyw6t .tmlecl, bielqc. noprowy 1 /.monly, ploce
odmll'1lstrocJl I dOIOIł;:ÓOooI. Zwięk·
SlOJą II~ lei noletnojcl 10 1.1łytkowoni. wind. o toUe Ipło·
ty rot kr.dytowych W loItoloch
loi kwet.runkowych dochodtq

"ło 1'10_1 do teWo, ,e błoldobloki .... ,posoio
lIę
w
zb,olclI !tu....l energii ełeć·
tryczneJ I gOlU.~
Podobnie belnod,iejn,e pned·
stowio S't Sf)IOoNO I centro!·
n,m OVn.GWOt\I8ft'!. Tu 10 nOl
dec)'dujq dO$łOwcy. Dlotego c.o·
roI bonI~IOJ .10łII rochvnkl bę·
dllelfty płoci'! nie tylko 10 nil
dovIJ:Qfle lub pnegnone mOesl·
kon>o, ole I tO nleł9fOW"ne !,I'
nqdlefl'O płIIesylowe, lO loK'Ie·
ko}q", I nich ciepło 'fłOWodo
'fIIJOfle brokiem nolełytej 11010'
cji. 10 nl.UCleln. łclon~ I
"",yukl. mn. nledbolslwo. No).
łatwiej Jell bowiem
podnl.U
ceny. Prterobloliłmy lO }Yt kł4k(Jkfotnl ....
A wrocoJqc do wspomnione·
"O na wst.pl. porównanIa I
k\łl'sem wolul, "",orto dodot. ti.
dolny w,ro.t oplot ta komar·
ne _ lu! podwyiuonych od 1
.tycln!o _ «eko od IIpco br.
łokotor6w mi.ukań
komunolnych. Z omowlonych wstl:pnie
pn.e' KERM lololen lystemu
lmon.owonlo gospodor\l mlen·
konIowej wynlko, i. prQCe. dochocbenlo do Cl)'f1Il6w ekonomtcznych, o więc pokrywojq.
cych "'" cołokl kos"" eksploococjl. o nowet generolnych re·
montów, ma być IOl101on, no
POI. Jot. Ale I to totoIno metodo ropowiodo $I. loko nie.
rwykle drokońsko. Pn_rd)WO·
no opłoto 10 1 m.W 1cwtockolowy mielIkonlo, o pełnY'" ltondo«i.r:l.. w.,_lf mo ponod Z
tys. d, cr.,N IO·k,otnie MlłCel
ni! tefol. po dokononeJ , no·
wym rołd.m podwyte.. J.;41 do
klgo dodać lopowledi Ilłcwldo·
cli uprownleń do powiencłWlł
dodettkowoJ m.in. dla l1Oi.Ic.ły·
cioli. noukOW'c6w i ludd dtł
ko chorych, o loki. prGpOt'lO·
wone oploty dodotkowe la Ip'-

w<IIl1e

Wciqz jednuk
"pi ruzy drzwi"
Z .00~:tn:06~lieWY':o:!~

Gur'IJ

_ liecnlkÓW'
w dolszym
ciqgu ni. mlJ. Bo, OIIotrl}o do·
tego

jest I IOmnq 1 cleplq
wodq. tu wU~~,tko obłlczo I..,
"pl,ozy dnw.. Be.a względu
1'10 z'"'t,Ycle t łlcl~ lokolor6w

~~:c=d~~r:=l;~I~~c~

Jeili wIęc w mlenkoniu e
pow.t;nchnl. 50 '" kw. mleslko
5 OIob lubiqqch pluskoć lit. o
obok w ldentyclnym loIcolu tyl.
ko j.dno lub ~. osoby rochunki będq tokie SOIM. Wo·
domiene bowiem, . o. ktlMych
mówi si. od lot. WClql sq IJ'O.
IodJq pn.YSlloki.
Sp6ł61łelctoit
mlenkonlowo
c.hcqc VQobtlJlowoć dliołocay
go..,odot-«rch I dy$pOf1entów
do :unlony tej lytUCłCji udowod·
nUo. fok: ogromne mogq
być

1'11.

ollczędnołd ~oirlie ch.iłklllcz·

n,kom. Pned kU" loty gloino
bylo o ebperymencle pn.&pfO·
WOdlOl'lym w TONniu w os.edlu
Rubinkowo. W ledntm bloku
wU'l'.tkl. mieukonlo wypOloio.
no w wodom;e.ne do odczyty·
111'01'110 luiydo cIepiel i zimnej
wody 01'01 1k::Mli\' I reguloto,.,
do cenIrolnego ognewonlo, dN·
IIi polOltowlono bel Imion. E·
fełcty prze.zły ocleklwOt\lo 10mych sp6khleków. UZY"-kone
ponod 20 proc. ostcI~dnokl.
WSlyKy bordIO enluljolmowo·
N li~ tymi wynlketmi, ole co I

f!~!:•. w~:t~~.:.~~~o p~

letkoml tysi~ lołtOIOfÓW kwolerunkowyc;h ,.,IUjq "t ponure
perspektywy.

IDZ IstAWA JU RCZVHSKA

CZY przefrymarCZymy sie do RFN!
- pytają w gazecie z Magdeburga
W !~~kl:~J~le~l:w:,ŁeC:

dla Polak6w :t8wne powilloo być IYłnalem
dla
wunoioneJ uwagI. Olo kilka
spo~tneteń poczynionych
na
kanwie loktury .. Volkut.hnn)e". ddennlka ukaruJącelo
sic: w Magdeburgu. mldde
& kt6rym Kielce I Radom ł~
cz.ą
od dawna
partnerskie
Ito<.unk!.
A
więc
,.Volkfl.Stlmme·'
!:mien!la swój podtytuł. Nie
je.. t Ju:!: organem SocJalllllycznej Partii Jedn<lkl Niemiec,
ale po pro, tu .. l()cJall~tyc:t
nym
d.denn!klem
okr~(U
magdebunk!el;o". Ten l lekka popull~tycUly chwyl. ma_
j;:jcy na «lu podkre~lenje nlezaldnokl gazely od partII
politycznej nie odd.ll pi~'fI1a
od jego dawnych za.:ad. l
kl6ryml trudno !lIc: nie q-o_
dzlć. Na przykład truć
nu_
meru I 3 tycznia br. unika
~el1qcyjnych naglówłc6w. re_
lacjonuje :<pokoJnie o r6i.nych
wydarzenlnch I ant na krok
nie od: :ępuje od takich war_
toki, Jak P'faca. potępienie
W'Oz.clkc'o rrnhaju rewlljnnl:tlnu w p!"Dwnch e'Jropej<;klch gra c I .1)r1;<;'(: .........'0: : pro? [t(irodx-nł:l C:I ~p_
Prac;!. Na P'X:J:
vm miej_
um' l['~l)ntJ wlmiOllll).C;!
na l "Tlat tar'u mur.delrur_
.Y'll)·'·}'r·:
1 ej
U I l) ('b e aktywn,' -I na
!ICU

kai<lym polu m6wi komentar!: ujęty w wymowną Itlam_
[;( sł6w: tytuł pyt.e "Doqd
pcha 11M rok 1Il9O,", a koń_
cowe ułanie brunl: "DoIlqd
my powinniśmy popcnnąć 6w
rok'''. W komentarw znalula Ilę rozsądna myśl, k16·
rą pneUumaczmy doklndnle:
"Czy
jako
upadłoiclowa
ma!.a, weaz z nas:r.ą gO$podark~
przefrymarczymy się
do RFN, City Jako lumowa_
ny I atrakcyjny partner b(:.
dziemy brać udział w mlę
d~narodowym podziale pracy? Mamy oczekiwać podarunków od pr!:yu.łokl. czy o
tę

pnynłość

walczyć?".

.Nas w Polsce sICL4.'g6lnle
stosunek enerdow_
ców do problemu gran.icy na
Odrze I Nysie. Komen!alor
Klaus Lei:;e osLro rm,pr.wJa
się & o'wiadezenlem Romana
Henoga.
pnewodnic:r.ącego
Trybunału
Konstytucyjnego
RFN I slynnego HupkL którzy ponownie Ułkwe~tJO!lo
wall prawny charaklel' na'13 ch
UlChodnich
Iranic.
Dziennikarz I. Magdebur/;"a
Tlie wy~tud:u. 5prawy. lecz
wyra1:~le
:<twie:rdz.a. ze wy_
rowi~chl obu tych pa.no'V .. to
n:~ są jukiej
ta-n ktUan·~
nle-dzieolne. które- m<loi.na f.bvć
b)le c~)'m. To "li T:tecl.V u·e.
tx>'-n'{"('~ne, n-.... 'e w.,jny h
11t",,·c b:'a'y ta punkt wyj:,cill
in~erbuje

nlwutaw.nle granie. WIelkonlemlec:kle nlnonkl w obu
pnypadlc:ach ukończyły lic:
rialokiem".
.. Volk_tlmme"
:r.amlesu:Ul
dokladny opitc dramatycmye:h
wydarzeń, jakle w sylwestro..... ą noc: mialy miejsce pny
Bramie Brandenbursk1ej w
Berlinie. Jedna osoba zginę
ła, 271 odnlo~lo rany, gdy pod
naporem tłumu wwalił Ilę
ogrOMny wldeockran. O tym
wiedZIeliśmy takie l pol~k!ej
pn.,y. lec!: nic o wu;zcze_
nlach. jakich bandy pijanych
chuliganów dokonaly na 58mej bromie. Na Jej ob~:te1"
n,.m dachu. na wYlokoki 28
metrów (I), ur:tqdl.Ono lObie
noworoczne party. Zdemolo_
wane 10~t810 o.ldobne ogrodzenie ob:ektu. uszkoo;wno
kamienne figury koni, kra_
dziono wawrzyn it ,łowy ba,Inl NIke. u,lłowano pny
tym urwać jej całą rękę.
Znb<łC~nl. dopełniły urwane
rragmenty
mied:1Janego
dac.hu i IiCUle lłupawe n.pi Y. wykonane przy pomo_
cy farby w aNozolu. Oplaane: t:pu to :'Lenie wowo1uje w
nall bnydkl odruch saly.. fak_

~:,,,';;::"."'"

ty".

my

',k

t:_eco la" VI "VI,)!k. timme"
nit', ma? AIlI jrdneJ wiado_
mo ci 1: Pobkl. choć Nł depc,,"e l. P:·o~l. M.) kwy. Bukll_
r<: u. f'rlprad u i ilCUlvch
~Ilchot.lnich .01 c.
A:\I

W grudniuświńskie

w styczniuświński
p ~~I :!~~~r~: ~
:r.drawlanla
lospod.rkl
oknują Ilę dla ludzi l przedbardneJ dokucu lwe nit to było dIJ pr;oewld:rerUa. Klienci ze :tdumlenia
pn.eeJerajq
OC'lY na widok
,kacU\cych «,n. Jednakte, C1J
warto
sobie
ułwladomlć,
wU"orl cen nie objął jeh"lCU
całej
dery tycia, lote:!: naleiy spodZIewać .. Ię dalnych
podwylek. Zdajemy W;l:C, iRko t>ołeneń lwa.
wyJątko
wo trudnyelumln.
Wy:;.tąpily
tet
trudn()ścL
ktOre były do un lkn lc:c!a.
Zwła,ICq na rynku lywnoł
ciowrm. pochłaniającym 'rednlo ponad polo ..... ę dochodó .....
f"Och;in praoownk:z.ych. Niedobór lJlię, a' I wędlin ~l.Cz.e
e6lnle wyrainie dal się od",uć w ostatn!ch tYlodnlach.
Wypada jednak pr'lYPQmnleć,
te trocllc: wa.e.6n!eJ, bo je-&c:re w grudn:u. wlaśnle VI skupie łwifl t bydla rzeźne,o
wys\ąpUy
nieoczekiwane lasiębiorstw

..""

Napotykając

klopoty

xwią-

une ze zbytem, kt6rych upatrywać

lneba w wy!lOkie:h te ..
nach, u.kłady mlc:sne u.lall~
ly
limity zakup6w t.ywca I
dłate,o odsyłano

chłopów 'Je

zwleru:taml do dom6w, JejH tego dula plan zakupu
:&Oltal
wykonany. Gdy wtc:c
w mLa~lach u'llawl4ly się ko_
lejki
kon!lument6w
przed
sklepami
mlc:soym1, w tym
~mym c&aS1e chłoPi u~t.awia
}j
Ilę n. noc: w kolejki
do
punkl6w skupu t:rwca. aby
mleć

wlękuą

pewność.

te.

sprzcda dxą tuczniki,
jał6wkl
CJ.! krowy. ł.atwo. oe&ywl'cle. uowmłe~. jakle bylJ' !ch
odc.zucla I komu to Ilarc&ył
cle oni dot7,eC&yli.
Teraz sytuacja
jakby Ilę
odwróciła .
Obecnie rol!dcy
&wlekajq z do,taWll &w!erząt
nd.nych. czekając: at usta_
bllinlją sic:
ceny skupu, któ-

I
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SŁOWO

LUDU

STRON.'\.

• Pomoc dla najbiedniejszych wciąż za mała
Całoddenne utrzymanie w Internacie - 3000 zł
.. Jednodaniowe posiłki na razie po 600 Zł

•

Czy
bil

,..

uczeń

.,.t.acil ,..,.QII ...k ..1I.t... .......·Uf
...-hi...... .cai . . upew_c"c ....Im ..... I«bo ...
.bl.. U..., Na le I IIlIlC ,yl.all.i........ wU.l:im' .......i M .... lehi .. IIW.,,".id.ld, "lII.oIa<""

UPII'"

m,.I, eu·

:demnlakłw.

kru I mak.«lTlu po ...,r,cb
ce\adI. .A po ferlatb? Zadec,duill
l) t"ID cen,. h i "a.et po oprlWllenlu .u:olnej .pU.rol, to
wltrOleo Q~pf, kcut,. "'~n>II_

~,.~~ ~:~~W:~~t\lk~

pien,.wo, m~kI.
A jednak tylko
w dw6ch
pn,.pedllach nxl.d«! :r.wrócili
.tę do d,Jl"ftejl ZSM«t. I) upornop dl• ...,.d1 eo6rtk. Prołby
u.~I,J uw:r.c.I~nlone. 20 pf'lJ'-

~!~~!u~~J:t~7u~.E
pobyt
iHt
w

ml ..t

o.tr.wledde
MWM:'"
BalerIU'" _ Anbe.lo&k1.·
H
1I.leJ~

Inłemacie

bnpł.ln,..

."',.te""....

Z=le,...-::~:~b J!n~

..kr~'W)"da.rC,tym

nam lIWl!lun, .. prIlIT.·

ttoł6wee SU", r...u. .......
wd 1-. "' ... ,...••• Brelllt_.

q, a k.akrełD1e. .raUol ••
1l4. p L ..PTAS IE TAl EM·
NICE". 7,aprnml.owano 'a
kilkasd pklalliw plaU.
w7l'lęPuAe)'Cb
aa knnie

150 pruci ro.ldem do
to .. .c,.eur.lu bl". Chodu przyn.Iłd.r.anie pnt"t sutowll kveb-

PoisIlI, ~bod.e se ..blorew radonullke,o M.a.m

.mlłCVle

w

Jed,.nlJ

bari~

ni p.

,ałęalub

na

rnlawcb.

dnew, •

nawcł

prowlr.owanej

..le.... w,lI,le

Ałm_

szpitalom i
rn.e.Q'tbl.nltw •
Onc ..... nf'ł. wJ ••

a.·

lo

Iylko mllołnle, pn:fl'od,.
Obowl\tkow, lekcję bleIo,U "winII, I. Mb,6
bIed,
sac...,.naJ4c
ad
,nedlllkolak6w na .nata-

rcl,. II t _........ rc ..-..... Trafi,
u ••icu.ni. p ....o
",-_awwJd. I kanndJCl.aJ"b

~lach

Ildcąe.

EII.~·

będm

de
(II d)

dania NI
katorycme.

dl.

młod)"th

I

,",,-ku.l. bupt.tal" . .

=:laJcc,:m:~al:' ł !'r~~~
OM -

L1op;ołrzmle
materiałowe.
Podstawą naszej
dzlalalnot_
Cj So1
lIur~ bulnku-, bla _

..

. . Od.dal Ci_".AI~
.P.t.ła&n,. W.rl4oić: 'ar. lic·
, . lal.llll. • •11...... 1I.I.ly,,1I.

_

chy, których cl6w'nym dM_
taW(':ł
Jcd kn.kolll ..ka Hu_
ta Im. Lenin .. , a ta otran.l.Cla produkc~ z uw",i na
oc::hrone łrodowb.ka. Ten n:ln
podstawowy kooperant
nie
wtalll jeu.cu ceny na bla-

....,

i gorze;!

Z p~row.dwn~o
III~wnlallC h'lrillcy,

pruli

p. S.II.
....ławę P'nYC"ę, IIOOdatw
dowisko ...ero wynlll •• ZA! C'O ... imoleJ łS cWewtqt I chJo~w
P'lwiGno daIIta .... ć darmowe obiad,y. A otr1:"muje' tylko ~ o.6b. Ale I tę UU~ trutNI cbyba

~-z.ie

pr:r.edlitawlcl~

:r.mnic!U1ć,

SltPS

'nr.-

Idyl

po~.. i",do-

mU sxkolę. te nie ma plcnlędz.)'
I wllfZJ'mułe dotowanie oNa.
d6.., dl. 5 d%leci.
WYlllh:k lIanowi sr Im. A.
I.. ban.ra Zawankl",.. Jak po_
.... iedXl.1 jej d,yuktor, mir M ....
ńla,..
K.r,aaIJ , ,rono un.nK>w,
lloneumuJ, COJll·
~ d ... i. st.le roinie.
SpOłród
180 uczniów, dwuduestu olny.
mułe beXpł.lnle obi.d,..
PedaCOI .u.olny, p. Aa. . Ol.
ne .... lII.. uoplekow.l • .tę Mat·
nio \r6.J1l.11 ddt'<"I, lIt6ryth ojciec pojech.1 w Poallę•• mat_
ka tratiła do upItala. Dw6ch
"htopców I dUewttyn1l:. . . Illu
1V. V1 ł VJU toSlali bez. 'rod.
1l6w do tycia.

.'órQ'

I ~'::~t~;:tt:2~~;
.1•• _j,.

• • _ .. _ ....__)
... mieai"loe .bia.J
,.ic•• ycll .1i«l.
h.~la

•

.płac

(wr)

... hamulce!

lak u.kllUl odt&'Uwa pierwII.
Ikalkl nOWUłI I1lumll
,OlI,oclarcscI.!
- Na rade owocujll one du:t.ym ..• zaniepokojeniem - odpowiada
dyrektor Zakl..da
Csę'c::l U.mulcowycb w Skuły.ku.
Slanl!I",.. Sień .... Po pier'W'u: poloru,.lo li~

TCI!I 'akt warlo .....I.wał 1
lar••lla ....IIII.... ..W",UL 8ła

Tę płeeod&lcnnlll wytla·
l'I'ę powinni obeJnd
nie

'1cJa el70na
kolka maJa..

miarę

Zadziałał,

SPPD-

..
,nn
nlonc:"•.,lckle
necUId.
r"".y....
lo

AlIdę Ka~ .. lc",

kOft .,ur~ t6w lIanowi cen. łDO d. Nie h1dełO na lo ..at.

ObCłowe,o. Obdrt.eć więc

_iua IIle t,-llIo d~~I.. ,.,
hkulki t ..,. bocian", ale
laJtie wlpanlale esaple, balaJleuJ', orl,. Nie ~ I. 1,1.
... w,pe.h.oe ok...,.. Ptaki
pokapoe q w Iwolm naluralnym irodowilll. - w

ze

_kitC"

chy. Na wypadek, Cdyby o·
k:.\7.aly sil! zbyt wy~kłe, jut

teraz

myślimy

bulerę:

Je~ZC::le niedawno "polmo~byly" zama_
wiaJy u nas mannie więcej
nli mollltmy wyprodukować.
teraz potrzeby
unnleJnyly
si(. Ale na dclś nie mam,.
obaw o zbyt - do tradycyJnych odbiorców pnyb,,1I nam
nowi. Ostatnio nęklowo odnowiliśmy
park mauynowy,
chcemy od pnyuJego roku
wpTowad1iĆ
robołyucjc. Nie
pncwidu}emy
radykalnych

obnii.ek

popytowI}.

zatrudnienia.

IlIk)

00 niedawno ;euae po KOlhki(h krqi,ło ponod 100 klk·
"wok osobowych. Wielu społ"'d \ohIIwkan, dolkliwie oderu·
wo ostatm. refo"", "onomiClM. ZwiękSllOIlfl podatki, ,klod·
ki ZUS, ubezpieczenia pojaldów, droulI poliwo itd., a do
tego btak klientOw, ktOry 5POwodowonr jest wrsokiml o płato.
mi .. konrstaNe :r. ..10li". Populorni to"fione oblln,Ii, łe
w fo"-n $pOsllb nie lorobiq no siebie, \MIi n"ktllnt reI,·
gnujq l tej lorm, plOq-.

illcu

nich spotkałem lit
blune
ZlP.
konodtim
Tom u~tflnlali l\IIIOłe
bołQUAi, klopoty. Skoriyli ';11#
bu mola pobIianle _ ckocioi

K

-R.:eC:'zvwi.łcie, Ul
ł10fc Itiosleu ,,Ruchu"

&qskd.:·
znojduje
aię .k[ ~p RSOP Slorcchowke
_ "Ogroc:lnlao-Nariennv". T.
fo1tie "oldko. Pdnll 1I1tIb6r
tUUion,
WClr;:lIW i kwiatów.
WUlIn/de 1Pl'0toc'1d2:one z In_
.tll'U'U CNS w Krcr.kowie.

l

łoden

z noich nie chclol ujow·
nłł nozwisko do pubU1aowon!a
.. ptasie - je ,q lohówkorze,
lrt6rzr nie noleiq do tneRenio
i .. l'Obiq.' im konku lencfę, bo

w,.-

.., JNI IInyll'-Ow"" ol.
,.rl.

UaIia·
1l... kltU.W')'("h

aanep

. . ' I.u.. . .t~""'1.
.J~.
.._trakcja r'"-l się <HI ....
,..,hvarun)"ch
lep l)'IIu , .... nł .. "m."IIJ.IlII.lm .....crni.....1l4

t)'ł'buaa

łataJ

'c

"1tI~

(n. ukda)..

W Sd ..·..(tn. saI....w..... aa
łeb" ... I n.a.lk • • wie. . . . . . . . . . . . .b,.a.I .. Zn.lall.lo
Id( łd mld_u !la ~,~,. 5H>'r~. o..i(1I.I Icm. lI!cre.CI,
",,.rl.ł.P.ljąe,.
n. 'ab".. tr.!f:.
Itt;..... IUI. I '.IłHae W.. ,llakl
udata

w'~J".1l.

.Jol

I.

l.totne

"lII.w t .. Id r'dl. 'e ....ICAI
w h.t,,"l~h ... bar••• 'r.(le.
N ...a .....ia. jł'II-t daJcl~m
.p.e"",lbtiw II r.hr,.C1~';łI ltIulruIUI)'jncc.. Nawmlu!
kJ pJuIJnaJ ...tł.1I "ad_U
"r.cowale",
W,.kuJ
8,,, .. t.
Sduk I'lutyun,.." 1 Wr .... t"·
.Ia.
(hcr)
Fot. L. Adamen\(

1'. ......

.. Audienda"
Muzeum HiltOłyc:r.na.Archeoio.
gic_ lit <l$lrowcu
looranO
20 bm. no 90(h. 18 na 1I'\OfW).
drom ..Audiencjo", autorstwo
obecnego ptezydento CIecho·
,1000000000jl _ Voclo.,o Ho.,kI. Wy.
stąpi oktor Teotru Im. S 2e·
romskiego Lec:h Sulimiars'i, lit
oprowie mUzyclnej Arturo Joro·
fIio I riotta Wit.a z kieleckiej
Filharmonii \m. O. Kolberqo.
"d)
nie płocq ,klodek, bo... Ala
co klienta obc.hocbl, eJY któ,ył. totsówkorl noleiy do Ule·
uenio uy teł nie. On d'<:e I
konysto l tou6wk/, o nie (heo
- co MtoUllo dokladnie I do·
sodoi. moino ,lwIerdzić, bo
drogo - to nie ledzie. Jako
to je.t ka.wcurenejo, gdy u koi·
dego wloklclelo ,.toll" jest lo·
ko somo to'Yfo oplot.
_ W aqgu kirku dni 1990
roku. t procy no postoju ue·
r;gnowoło

ponod 10 tolr.sów\o .
nr - ""formuje kierownik b:u·
ZlP w Koflskich, mgl J.n, Itut·
'iewiu. _ Ptrtehoc!tq dol,j z
toloim tomloretn
lymo:o,err no p<KloJoch

"i"

Końsldch

w

stojq

,.(0'

długlo

kolej.... ..loryf" , o
kł.ient6w,
chętnych do lozdy broI(•

J

Pod
bokiem tIUl pcr.nl
kOMurenej( - zagaduK.
A eo mnie 'o obc1tod...-t.
Teru: ko.tdll ,.obi co chce ttenvowo recr.gu;e .przc:da~
cZ1fl'l.. Ale j1I! po ch1Dllł ,po.
ko;nle dodaje: - M1Iie to nie
p~e n:kCld:a. Td kolejka Ulidzi pa1J_
(fc:hJ

W alara4' hewu:lII.lcJ ".~r)'N
Samoc.hOll'" Cłęlar.wy,,-b

. . . . . . . . ,..wn.lw .........
·U4r', ,.nt.I,.. cllll.i ••, Ilt6-

o Imporcie.

Po drugie: lawinowy wuo~t
m..1łerlal"
stwan.a

cen nn

Polowanie na... klienta

WIOl I wielołlOłIłQ podwyillq CIm la ",qd j gaz loUody EIIH.
leucl. obywateli obowiqdiem uiSICZOII/O mo·
poczlowych la płocono ,orhunIII. "oni_oi sq
odbiO#cy udoJq sic do .."nefgefyllo",

"Starem"
w świat

głodny?

chodzi

'Usicja"j

"A,·.tll.1dł

Ca"

Ił

eden
pn,lnoł

I

taksówkony

nuene,

IhOgfby obnii,i

opłolę

io
tO

usl,,", ola co pewiedlq kolo.
ch,ł N o ""nta tnebo uapra.

-

cowot """,rq osobistą. ,,""er·
no'ciq. o nie traklownć no 70·
IOdlle robienlo k(łlhU' łos';.
I wiele: w tych slowoc:h '0$1

I

prowd,.
Fot. M, Klusek
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"'''ItIAN KLUSEK

SLOWO

STRONA"

LUf"tf

WiJo -

licrnokilw ." dolnym
cj.qgw ni. mo. 80. ostottllo dowo nowel 00 tego, t. bl.l6obloki wyposoło łi4 w
zb.orcze hun'k, energii al"·

won.

W grudniuświńskie

'r'lCln.j I gON ...

beznodlie~ pned·
5'. łp(OWCll I
centro!·
ogn_oniem. Tu IClI nos
decydUją dOłlowC'f. Ołctlago co·
1'01 bord.ll.l słone rodl\.ll\kl bę·
dl.. my plocie nie tylko 10 11M!
doguon. lub pnegrlOM mieu·
koolO. ole I lO nles.prOWfłe \.I.
nqdloolo pnełyl_, lO 1.iCłe.
kOlqce I nłch c'eplo łpOWodo
brokiem nol.ty..j 1,010'
cjł.
IQ
nłe'tc:MlIIe kl on,
I
wu,sttl. IM. nledbolłlwo. No)·
łoWIlel leM bo.Ilem
podnl.ić
ceny, Pnerobloliimy to jut kil·
koho!n' ....
Ił. wrocoJąc do _pomnio ..... •

Podobnie

w styczniu-

łŁOW 'O

nym

świński
P ~~!K( ~~~~~~ ~:

won.

e~t1:

:,11:'e w~~~~~t,

zdrllwani.

we nił to było do prtJewi_
dzen\a. Klienci ze %.dumlenla
pr%.eClernją
OCl" na widok
s!tacU\cych cen. Jednakie, co
warto
.obje uświadomić,
wzrost cen nie objął jeszcze
całej
sCery 1)'C\.8, totet n.·
leiy spodziewat się duzych
podwyże.k. Zdajemy w1ęc. jaka ~polen.el\~two,
wyjątko-
wo trudnyelumln.
W)'lItąplly
teł
trudnoki,
kl6re były do unlkn :ęc.. ·
Zwłaszcq na rynku iywnoł.
clowym, pochlanlaj~cym łred
nlo ponad połowę dochodów
rodzin
pracownlczyeh. NI~
dobór mię"lI I W(dlin uc:te·
eotn'e wyratnIe dal ~il; odczuć
W' ostatn!eh ty~odnlach,

l~

dolny wzrost oplot 10 komoro
ne - Jut podwytnonych od 1
łl}'<lnJClI _ CZMO od lipca br.
k>kOtOf6w mie5llcoń
komunal·
nych. Z omowlOflych wst.pn~
prUł KERM loloie!\
łystemu
hnonłOWon;ClI gOlPodorld m;eu·
konlCWl'ej 'oVYniko, te pr~eł do·
chochen;o do Cll"IUo.... .kong..
mk.,nych, o wi~ poluywClljq.
c)'Ch w cofałc:1 kOIlty eluplooCo·
c:Ji, ClI nowet generClllnych re·
montów.

lnCJ

byt

rozlołony

no

PO'" lot. Ale I to ",toino me·
tockl ~powlodo
joko
~ drokofu;ko. 'n:.wid.,.....o·
no oploto Ul l m•• kwodrotg..
wy mleu.OfIlo, o pełnym łton·
doJdlle, 'W't"O'lc Il1O ponod :I
ty-s. I!I, gr+! 10-kromie WI~ej
nU "'01. po dokonanej ł no·
wym rokle1'l'l podwytc., .kiil do
~o dodof zOf)OYOiedt lłłcwido·
cjl uprownleń do powJłH'Xhn4
dodotkoweJ mJn. dlo nauczy.
ci"", noukowc:6w Iluchi
10.0 chorych. o \OU. propono·
.o..... oploly dodotkowe 10 spe·
cjoln. wolOfJ m leszlconło (po.
lotenie. 'oVY,okołł Mp.). ki pne-d
Mlkoml 1fJ'~y lo/Iotol"Ó'W Io.wo·
tervnkowyc:h rysuJq II. p _ e
pertpelctywy.
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Wypad<l )ednak pnypomnk'ć,

te>

wy~Lqpily

\óty.

dla Polaków
być

Napolykając

w gazecie z Magdeburga

UlWUl" po-

'Ylna łem

dla
wzmoionej uwa,l. Oto kilka
3POstrutel\ pocxynlonyeh
kanwie lektury "VolkssUm.
me", dziennika ukazującego
się w Magdeburgu,
mieście
z klórym Kielce I Rodom lą·
czą
od dawna partnerskie
i;to'unkl
WIl'W10

n.

więc

A

"Volk~lItlmme"

swój podtytuł. Nie
je,t jut orgallem Socjulilltycl,..
lleJ ParU! Jednoki Niemiec,
a le po pro ~tu ".ocjnlł~tycz·
nym
dtlennlkiem
okn;:Ju
magdebur,klelto". Ten z lek.
ka pupulblYcUl)' chwyt, mo·
j·lcy na celu podkrdlenle nie·
UI .etnoŚ<:l gazety
od partII
polit~'cuteJ nie odellll
p!~a
od je,o dawnych Ul'ad, 1.
którym! trudno ~Ię nie ~o.
dlić. Na przykład treść
nu.
meru 'l 3 ~tycUlla br. unika
c;ernacyjnych na,łó""il6w. r,e.
lac}onu}c .pokoJnie o rÓillych
w)'dara nlach I ani na krok
n je od. tępuje od tlIkIch war.
toki. jak praca. potępienie
w'~~kh.' () - rodt.aju
rewb.Jonlzmu w r-Tawach ellroPf'j.
~k'ch ,r.m\c I 'prtl'clw ""0prób .orłrnd.renia ra<lJ'~
zm ieniła

=-

1':;1ca.
cu

~h

u n'

pOCI(,

ClOno

t1\"m mltJ.
wladnmo"d

n~

t. mI taftu mal!deh'Jr_
J ".
<:I ki w n I·.'.'V rok.

O

p'J

(' u

nk' y wll')'ci

l1a

kaidym polu mówi komen·
tan: ujęty w wymown" klam.
rl; słów: tytul pyta .,Dokąd
pcha nIW rok 19901 ", a koń_
cowe zdanie brzmi: "I>okąd
my powinniśmy popchnąć ów
rok?". W komentarl:U Jualal.!a ,Ię roz.sądna my.n. kt6.
rll prl.t'tlumacuny dokładnie:

"elY
jako upadłościowa
masa, Wl'al :l naszą iOl>podarką
przefrymarclymy si ę
do RFN, czy Jako 1IU11l0wa·
ny I atrakcyjny partner bt:dziemy brać udział w mię·
dzynarodowym podziale pra_
cy? Mamy oczekiwać poda·
runków od pttyszłokl, czy o
tę

przynlość

walczyć?".

Nas w Pobce IIzczegłtlnie
interesuje stosunek enerdow_
c6w do problemu granicy na
Odrze i Nysie. Komentator
Klau5 Leise ClE'b"o rozprawia
51ę l oświadczeniem Romana
Henoga.
przewodniczącego
Trybunału
Kon..tytucy)nelo
ru'N l dynnego Hupkl. którzy ponownie Ulkwestiono·
wall prawny C'harakw na·
nyc h
zachodnich
granie.
D%.lennikarx I
Ma&deburGa
n:e wy:.tudz.a sprawy. lecz
wyrai.nie "twierdza. te wy.
pow'edLi obu Łydl pan6w . to
nil' Sil jak;d lam kaza'IL'l
n!M%.·elne. które mo!na lob,,\!
b,de Clym. To ł-ą TleclY n'e_
~1T1 CI' ne. Dw!e wojny j","ljl'l.
tllowe braly za punkt wyj.:.cla

je~z

nl_klW'AOe. takłopot.r

lwill-

\rywat trzeba VI wysokich Denach, ukludy mięsne us-talll"
limity zakup6w tywca 1
dlAtego odsyłano chloop6w a
lwicrz.et.mi do domów, Je'.
li lego dni. plan :QIkupu
"&Ostał
......ykonany. Cdy Wl(C
.. m\aslach Ult ...... lały się koleJki
kOr'Ulumenl6w
prad
!lklepaml
młl:/Ulyml, w tYI_
sam,.m Cltasie ehklPl ul\IIwla·
li się na IlOC .. kolejki do
punktbw skupu tywCL aby
ml-ee większą pewno'ć. ie
sprzedadą tucll'Iikl,
jałówk i
Cl,f krowy. t.atwo, oa;ywu..
de, 'lrowmiet. jakie były kh
odclucia I komu 1.0 slarcz,,4de oni z.łorlt'<:zyJ\.
Teral 5ytuaCja
Jakby się
odwrócila. Obe<':nie rolnicy
zwleklljll t. dos-tawlI zwier~t
rzein"ch. czekając at u,ta_
b!llzujq .11; ceny skupu, kt6-

CZY przefrymarczymy sie do RFN!
pytają

wc&dn,Jej, bo

za.w; ze "bytem. których uJM-

ZOllstA"'A JUICZYNSKA

W ~~rkl:~j~le~l~w;~~

trochę

cze w lrudlllu, właśnie VII s1rupie 'wlh i bydła r .. tnelo

"".1-

-

lo~pod.arkl

okazuj" się dla lud&! I pnedsięblor .. tw bardziej dokucl.!l.

nJeuUtawan:le IralIk. Wielkoniemieckie mnonlli w obu
prt.ypadkach Utkońclyly się
nalikiem".
.. Volk .... timme..
amlesU:itI
dokladnl opu dramatyc&flych
wydarzeń, jakle VI sylwestrową noc mlaly mleJsc::e
pn.y
Bramie BrandenburM.leJ w
8erIJnie. Jedna 060ba zgInę
la, 211 od niosło rany. gdy pod
naporem tłumu zawalił się
ogromny wldeoekran. O tym
wiedliellśmy takie l pol~klej
prasy. lecI fik o ud..!i%..C2e_
nlach. jakIch bandy pijanych
chuliganów dokonały na sa·
mej branlJe. Na jej obotzer_
nym dachu, na wy:<oko6cl 28
metrów (n. urqdzono sobie
noworOCUle party. Zdemolo_
wane l03talo ozdobne o&todzenle obiektu, u,t.kod::.ono
kamienne fllurl koni. skra.
dt.iono w.wrz.yn :t Iłowy bo...
,Inl Nike, u~!lowano p1'""lY
tym urwał Jej I::al" rękę.
ZnL-z.uenll. dopełniły :r.erwane fragmenty
mledz..ianelo
dachu I licUle IlupaW1! napi~y.
wykonane pny pomo_
cy farby w aerozolu. Opisa·
ne ~pu~to"",enle wowoluJc w
brzydki odruch saty~rak
ci. W:<,"C nie ty'ko my tak

z

UP"""

.portOWI
wpllllel

poomJe ,

idell ..Ar

IileJ~ . Ct

w dobry

MCJ sza
cennych

przeJ; k

ey) win

n.,

P<'ć'~~:~ś
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nic ma: Ani jednej W!8dnmo ci :r. Pol k!. c"Qt [O;ą depe_
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