,,"....

luki,

pROL!:7'ARroSZE WSZYSTKICH KRAJOW, lJ\CZClB S1~

Senatu ol. (,~ l<Jo

WYDANIE l •• •

~~~~--------

Pat ustawodawczy
p ~!;:~I;~~:

~jm:,

iw\adcu:nla
po5.
ADdn.rJa Guplii,kler. wioCeprz.ewodnlc~go
Rad,. 0chlany Pracy. ktOr,. mbwW •
,Iównych celach I zadaniach
teco orfanu; w je,• • klad
po ru piu..... sz.r we.z.H r6wnld poslow!e I ten.torowle.
Na5t~Pflle
dy'k!l~ji /lad

powr6cono

,Ul.1ł' o partiach I atronnlotwach polllycU'I)'Ch. Zabru.

posłów.

Cia. !.ruch

hojeką

ustaw o parU.dl I s\ronnlotwacb polUYC1nych .Idero""..
ne 1081.41.1,. do KomLtjt Ust..
wodawct.eJ.
Prr.ed

~

Pfl.Y,tluJleniem

~~!:!\~~~~ ~~k~rł~:~

do

OOKoRCZENI E N A STIL •

pcojektamt

Kwiaty dla Babci
•

Handel oRranlcza zamówienia
• Tłok • punktach skupu

poniedziałku
mięso tanieJal

Od
zachorują
zwierzęta,

Gdy

zachorujemy i my
I CI.ęłclowo clę.tochoWI"lm ...
,... 'araobueskJm, ma.k ~
dobne Id.pel,., jakle pnd"wal
"'8tal. "Cer.rm", Wp.kle
,procenlowanJe kred,.h. I uOOKO~CZENI.E

NA STR. !

•
OD

Itycznia w punktach
skupu tywc:.a wojewOdu.wa kłtlec:Jdeco
m6w obserwuje. sI( ciut.- po-dat bydła. Skup wuył\kkb oterowan,ch n;tulr. pnekracz.a
moilłwoki Ulj:ospod_rowan!a
k:h prul. WojewOdule Pr'7.ed~
.Ieblorstwo Przem"slu
neco. Na pn"klad :I Itycmla
rolnicy l. Kielecc.,.lI'I.Y .pru.
dali 50 kr6w, • Il bm.. Jui

M.

400 uluk bydła, Taka lłoJt; o·
ferowaNo jest kaide,o dn,:..,
_ Zakiłldy Mięsne mo" u,ospodal'Owlt jed1Tlle l'JO-.lao
sd~ b,du; na dobę. Spn.e·
d-t nadmIaru tywc_ do Inn}"C1\, woJew6d"tw nie webod.tl w frę, ponlewd podobną
.,.tuack: notuje si~ w całej
Polsce.
OOKOJilC-.lESIE NA STR, :I

WASZYNGTON. Kanden Rfł-l,
Ho""Ul Kohl, ołwiodctył drien,
USA.. ła .. nl4' 10Cno..
w sprawia polskIoJ granIą zachodniaj, po
cqom poM-iard111 wołnoU I,Ikladl,l
pohlr.o'lachodnioll'llemleclr.iego z
1910 r. i dodo!, te "nikt nie my'II o wypędzeniu" PoIQkÓW', kt6fr:y ,,:InoloiII swe domy no teranoch I w regioll'locn down,ej
nleml.c kich",
W wywladlia dlo "Wosni"]ton Post" I tygodnIllo "News_
..... eł.. kot\Clan zapewnił, te
"Polocy noprowdę nl0 muszą
bot lię Niemców. ZopouqtkowoIUmy nowy tolddol",
niko~

UiRLIecbiw I

.Iońca

CAF -

... bela..

z..

Matu""'*!

wvJ- m;lallmlo"

WASZYNGTON. PAP• • btt ..
bw'ml.c.n Wu:.:)'II,1.(Ja1ll

BafT]',

od 1l

lał.

.. i,"lIw&ńtk

~I

~towan7

_ usiłow.ł kuple porcl.:: kok.lny. Burrn!5tn: ..... padł w pu.
I.pkt: r.uta'Il.'loDII pnft 'Ien·
t6w f'l'deralneco Ulw-. SIeci·
CUło I policji ..... ut)'flrt.ot\sk!ej
podobt\o n. kOCoi

IlUlłll'o.

Oficjalnie Ofloszono. t.e u
Barrynl cillt,. ~ut ~dotycZll·

Pr:;wpras::am, ty lko stowo. ,.

W ;:':~Oóll~ie':ie ;!!':~~

nie mamli tcqlplilDOjcl,
c::o. próbII. Cr.",

że nadszedł

wllrzcc:rA, niedooodnoki, co-

p!::5timf:l~lk~ru~!~~~~

.,. • • •kl,p • •abla l.wel', .b,. Ilupił bar. . . . ab,y, tiul,.
lwa," pHh"~,. • 1ft1t..........
~

S.ryk.,

weJ .. lenar.L Ter.l.

lIJa
bole

produkuje,

allil: 10 lu
bo :ta drOCI I

m. nd. &bylu..

umówh~lIia

W OIóle
h.ndJu I!padl, 1)

raz lrudniejs;:ego pieniąd::a
ł coraz ciętuej ptGCII.
Ni.
l.cUm", ./ę pr-ecld, te ktokolwiek d4 nam więcej, łal
wiej crv leiMj. Nalmerl,o
mulim", pomóc .obc. .ond,
W . Iowach TodelU;::a Mokt~or.

ulIład

T.e

Op'ela' alt: on .t6wnJ. n. pr;)duk('jl twarocu limIelM", :11.

apadł

lIaJbarcWeJ.

rynek c:hlu.lelDk.k1
nie d.wal rdJ'i ni. mld I,Irą
dz.e1lo do I"OIElewam. to • bu·
teJU Muła nie' wyt.wwul. bo
lU.

h:~: dl~~fO. ~
C%Owle.

r_

te -

a~i E..:;~:
~::l:; b,
tym mocnIe},
tp w

pcIIpyt

Mlek.

_4_

Broni .alt: jed-..k

pruci

upadkiem

j.alt

te_
mo-

remontuje lwuotJcaml.::,
do.tan:::ral: twaról póttl~
t,. I pn."wraea do uiytku mu.larQI~

(lir.'

zowieckłego
odczlłlujemlł
hd'ł4k, pr6c.:z: pTowdlł ~O CZo!-

kajqCIł'"
na. !ońe, prócz
niepokoju, takte wiele prle·
.Ian,k, te TOZpoc.zęt. d.zieło
nie mot• • ię nic pow(eJ:t.

d; ~a:~~~~r;~~ ;:::" T;lt
je,1 poczucie, te
lpoIeczefutwo dotll!O n\lol b~·

ni.ITów da;

nojcennlei.z"

depo.tllf.:

llVOJq 1D1o.n4, ludzkq

ł

obll-

Burmistrz wareszcie

wi«;ECKem .. jedIIJ'm', iródrnl~j,all:kh hołeU
ctollc" USA w chwili Id" id -pIXlala a:.eć lel~wlsy}n. ABC

wotebk/l

nadzieję,

1O(Irl04"
t"le TIl.tIł IlClduŻlIlq, o \dll l
zwiqZGrIq z obrGZ,m Polaki,
Jakiej ws.:lłlClI prognfem".
Wierze, i, nadziejo Ul lo,
czego lię bardzo pragnie, 111tkrzlldla. Wiem ~dnu, ~e

w

do POlIki, Jok;,j pTogniemll,
mo~1UI dojU jedunie w .:cacunku dlca protea, dla warloki, be, pos;:anolDanlo kMrllch zalamujq .ię klfllUTG
i tlICie .poł«.tne, W 1C01\cv
tokl, to lZ4Cunku naUlZojen
dlo .am"c.IL siebie
Cuka nos wtelko lY" ud""
prGCo. NiemożUwo da _ _ _

szacunku

nie 1Dl/',torczll, obił zapobiec,
ntltu.rGJnl/'ffl przecc.t, UP mil·
""i codzwnnokł. .porom,

;!~fi~~=e:':~Lv o TÓŻn::;j

prupami ,poleczlI"m!. ~r"ch
zróinicowonfł'
mal.rlCllne,
polilllcm, itp. corllZ lDlI,a.!niej .ie .taznClcza. Zdllj, 10·
bltt % tego apTQW( T.;dewz
MllZowleckl, podkrdlaJqc, b

"""la bez wzajem""""

po-

azanowon., bez
tolerancji
dla cvdzllCh Pl'zekoncn\, ftQ-

WlIków, dla cudze; OifmlttnnokL TlIlko
odrębnokł

Ul po,zanowors{u
marno w:mo.lt
I

col, co ma b"ć trwałe
wlo."'., ł w.p6lne, T"lko

10

uacuraku dlca drugiego c%lowj,kll moma doilć do %godll.

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

TADEUSZ

MARYNIAy'

1IU_ _ •

~----------------------------------------------

Spotkanie pracodawców
Waora) w Urz,d1ue R8d,. Mł·
a1ńr6w ro:z.pocu:lo .C ~tk. lh'

Ir~:= w1~~n~;J:~

~:''!W~bo;;~"f!~r.

kt'«łylÓW, .,$Oltich
dywidend
cM! miMUnt. loator'Ow photolC'l.Vcb

n.tdu • pnooodawcaml. U~1l1c:q w alm nłonk"wle KERM
~blGr.w.

I."',

clDeI.1

~6.

~r....o.

lp6I
ti4'roWmkltw

WIk_

nlllnl..lnl.

..,,<bo

_...

powno~'.

Idj.

t. tytułu podoprOC'l!nto"Vaaia

w~.,

w O)'M\dji. ..,......

Ilprawlliefl d TTektor'6w. J4!'J
.,adull ti4 00 do

IłCUtIłnlty

poI:neby .prowadzen'- w

so--

pod.roe ayHlA'mu mrnedtenkf.-

eu.-f

6or1ide6w atOlł01uiRft)'Ch

p _ _ • Waldc»nar Kunyn",1
powklIIzlal "un, kOliodałań

p nMlOd . .,ców w duuJ mleru
JaMoiT 01 w \ rudn)'ch warUD-

ka eh

pru4al~w

~r~ych

U'z:yma.~

Prx7

J.akli'd u• llawł'1.

i)ocłu

• "tnlr WJ:T"OIt produkcJI.

'o. W)map to }c4o.k lune,o
ok:.. ~I.nI. konl~c1I. ustat ...
ni. PSad w~pr.CY :I. .-.daad

""0.

pracowll1u)'lIll. a !.akK
dy w podejmowaniu
d«1tJl,
którenił'~nn1b)'tk~
uynnłk.mJ
PQUłOIłpod.ar.
~yml .

ne

Obrady Sejmu I• Senalu
l)()K OŃC"U'lE ZE

n.t.

kOllr~dl

prMOwe J rdftnika ~u •• 1. anal, HiGalth. . . .ld ,....Mlolllłentwle

..

nt.. .w Ild•• 1l••IIC<',
...
•• ~Iu cSo.ytltadCC*PO'uczaJ .wwcuu. . . p~u~.
a. .obee poJawl'Mce) .~ b&-

=r~~: Je:"uł=~

ft.)bIliqyeh
. "llC'b pgwtnao
....~w~ . , IIftI"le InnaeJ,
I wvOlt _
• lut,.m ~:r;I.

kolejni

Apel

na l akaokaziu

władz

MOSKWA. P~e
wbd'& A2«be-}cW.am. 0C1-"l w
CJM'łrieIł, te republ!k. ta majdu'" Gę w . t.nfe woln)' s są1M:Ón14 Armeni4 «U fMkari,ll eentraine władu racI'Leckle o prow~ poiil)1rl,
kUwa 'N)"WOł. pn.emoc. w południo"~l częłc:I ZSRR m(on,ulje AaencJ. Reutera.
W ~ w Mo.lnne ~
...,. as-l KC KPZR, P.teI,J..
<Hum Rad, Na.lwTIaeJ I Hador M.1n~ ZSRR do nM'Odbw" A~Jcłłanu I A:nnend
o pt:2\)-w:r6c.>enle ..,okolu.
S~Ja w Ar.erbejdian,e I
Annsti:I jeM nadcI.I bInho nIPk:ła. Jak poWotmOw.no w

pro)ełłtu
\Mław,:
m6-.ęy wysuwali ar-

I pn.edw takiea .u6d
J&łau.. nJ"C:b poftul.atów
proponewano
m.In.
GCMJ'łanie
projl!ktu do kom isjI.
O$la~mle UltaW" pn.,Jjęto
p~, 110 &leNaCh :LA 11. pruciwko 161 ""'sl.n)·muiq(:ych lic.
Do .. ultaw.odD"'cu,o pata/'
clouło w u.,11e
rozpatry ...·an la pr7Je1. Sejm, w kole)l)'m
pUl*:de ponądkll dJ.hennego,
Iprawozdaniłl
KomlłJ I SprawledlJwoki oraa U~lwodaw
c.ui.J o ltauowlllku Sena.l.u w
. prlwle \MUW, :r;mlenla}ltCOl

ZSRR

p.i.ęł_

d:rieonlil..-za T ASS "
~Ie Spraw
Wewnę 
U"WJ'ch ZSRR, pode)nowane ~

piIb, unlernotl.;.\Oi ienta pruwojU: MSW I jed-

nr,..oItr-.e
m~

Radz.;eek ~j.

Armii

W
od U do 17 .yn...
n1a wlącm!.e w obu republl_
kadi lłIKlneły 71 OIOb" a u

dokonane NI tleT)'tOrIum obu republlk _ento~_

w.aono llXl.oby.

M..oionrj doby terytof'Un A~opuiIc.iłoU91~

.ob,~~or
tniaII*~!.
Ogbłem do ~u

&-0Ią rr-*I!; i powłetnnll

.,.,-

wlezlono s Baku ok. 14 1111.
Ormian.
(PAP)

Ul

rocwi~ ill.

-..

4l\r.:k

na Gi ęcie

II poM!lskW'n fl'D~C"U

oddalenw

et,.euia. NI. po'Wlnnl 0111 pn...
kl"Oe'Q'~ kll1nln"'u pI"Oftftt, )e-

Nie słabnie

jowladomoU $kut.

!tOw. Jek1e alę s Iym wlątą.
ProJekt ustaw1 O UbilCh
rarmaceutycJ.nych prlf.ekaUloo
do komt.j{ M)mMvrch
Sejm ror,patlr7.,Y1 sprawo&danie Koml.J1 U~w

cument,.

u _ l e ol.,. oll .. ",.aniu.
z:r.atl~ ~ "lite . . , . pr ...

:';;:p -:,-!t.:kr:'U

1

.tawJ ~lenlająoe J u.&tawę o
Trybuuale
K on~ tytueyjn)"m.
btota lego p'ro~ktll -.atwle-rdz.lł
po.t.
J~
ZJ.mOWIIlJ
PKP) - IIp.towadz.a.~ do
pf'Q'Ulanla Senatowi
Ioakieh
()pnrWl\.!m w
p(MtępoWA/'ltu
prl!led T'a'ybunalem Kon.łtyW
cyjnym jak~ ~ada 8eim.
S ..awa la .,wołała nleoeJitItlw.le polemic:1nlł
detJ,atę.
Haiplerw pol. AnD.l DTDew·
lka (SD) Cłoe"' wniORk o

Konferencja M. Niezabitowskiej
W~P'lW1

m~

koi -

ue'

Iuaan; . . , . .

sn.

Ille"'}n. (PZPR) w . wiadeMDIII MobbMym nawł.i!~1 do
dWII zbrodnI. )l1l~ w woj.
łol'\lÓ..lJtJm popelrliJi
rft)'d,..,nRf :CWOIClle!łJ J. wJc7.i«lla na
Iłl(~y Ofttatniej arńlle III. Dee>"%.k o . arnn4!.i'tii pod],,1 Se)ro.
Po..,- nnljmy _ powiedr.ial po-

todeł"

tamJ, Obie k4m.'"
opowleddal, .Ic: za odulK'ealem popr.wek Senatu lIło
IJ.Onyc.h do IoKhwaJoneJ...cariniej pruJ.
b y obroalt
Se)m

~jm

Iwe

mu!'lałb,

Wlta.... y.

~

~tanawlsko,

odrwci~

po-

prawki Sen.tu wl,-*n.ok"J.l ~1ąc)'ch. Tej wl'-"'nMcl aabrakło. ChwUę palem. jut :r.wylrhl wh;łl:nOKI"
,I056W, Izba nie pr~.kl. prolX»J'cJI Senatu. W lm $0sób &enaelrle poprawki nie
ao."tnJy anI odTZucone, ani te!
prtyJ(:łe. Jak
wtm:tJ.i1 POI;.
.Jan••s
8t11DdA.1
(PZPR),
jeost to pierwlJ.Y ,'plIt tIl.ta-

Sprawy nie tylko lewicy
D O KO SCZEN IE ZE STR. •

W wielkim
_

d7.:ele

Jut próbO'w.lt pr~
bIlrd'z.o m iern'","1 wyru-

kamI.
A ParUa

~'irM:la~_

wać maJąU'ien. Mocą 10 .....
now'.t - w tlode.le :r. pn..'em
- np. buc;lyllk'l.
ta"ząd7.en:a
poi4rafiCZnł!"-p.
Utnymamc:
t.fCO :r;apo~ pow..My lllllad-

tl eJ.lonkow! kle, • lIkie do-

,

eJwKir :r.

....

dJ.i.alalrw6o(~

To 0I-e-k:6n Ił! lIjloI'''w,
tyllro ~.•oCY, o kt«ycb

s

na

JIUIUQem

lłu,aJnJm,

J en.rm Danielem,

BOlułb.l\"C'lll

01'_

Alora"'"likim
J6:r.dem WI·
alaflllJlII &rZY
redro.kcy jnym
ł(!okł~ w K ,ricach.
Dl:wonill :tU na}czq.ideJ dtuCoictn. Cllonkow.e PZPR, I6kte
~~·anl.iairyt.o
~ obeCl1lł Iyluac.llł 1pOlecz..
I1OoofIOIIpoda.:rc:r.ą, ale przekonam,
pa.rt"ia !.ewiey )Nt ~c:

te

"od

potrzebna, I

cino.illoe

~i

J

te mote ona, odbIędOw

-

+

-

-

A Pnerata mn!e
ilep~.

'*1

~ć

waa.u ta·

Mimo wyborcr.ej

k1ę

Ci.Ule me rooiec1e zr<NlUma. waa do't,

rmeC, ile lIM'ód

Rte chce

w

-wrn

k;Jn.e po&lo-

bo'N'CÓW _.Uni-unu.

- 1'Jmi Ilowami _'"J"6c1J P:

p._~,

IW

n8IIoi

~y
dyIIkulow.a.l1
chiennikar:r.am •• ~~

$:lId:

naprawy

_o

R UlCl)1)OSpOolitej
&:LłIt*.I
d1lć lo

prze-

uczestIIiC2Ąc od :rara&

a cl\yba n!e dziwne,
l'OORYl6~ dl)
delep1ów 118 XI Zjazd PZPR
I konaru zalo:Łyclelsłli nowej
p;rttt dył~yc:b pn.y 00~ teclałlqjn)'Ol tełeforEe w
.RadonUu. R:mc::r. jaaoa, o meryttlI'yanej cly.:kYs)l. me magm
byC w tym pnypadIaa tnO'NY.
Uję(:i jęch'no8cię ję&yka i at y-

te a.non.mowy

1em.rvz;umowaDl.a~:ca
pewniłi roanÓW'Cę, tle pnekonal Ich o .woJej racJI.. o t.,m,
te pc:cJ'lOboltN!ey IIi:alll:Ur:lmu n.e-

~

....

,łeszczewok6i

ZMlada.)ący

...

pn.y redakc1J-

nym telefonie dełecad: StOle·
pe.a KuJM. 8\.ron1alaw Kdmj... -

Ski I MlrOl/law Kld. obok teao

~~~~~~

wackIcb. Mocno podek8c~....
ny obywa\el :r. ~l Mrooy
lelefonic:cneso ka.bla -.n:uc"J
Im .tro~ .się W pIórka od·
nowlciell I ze sztandarem IOCjaldemoknty:r.mu w (arki
tr~ tcHem! ,«)Ciali.'!.mu.Tneba \\.ęcbyło .... Y'łurua.
cz,yt aubtol"'4 r6tniC4; nlłęd:t,y
t.w. IOCjRI~ realtlym I
demokrat.,.~ .
Na~eOllric1:tye.h:r.a

~

I

dy

-.uu~eych ~

kłelonowali r6wnieł ez;y_
~y
pn&n.ItCy dowle<b:let

aię

cąol

bIlteJ o pn.notowanlach do konpe.;u :załoi)'
cleWdqo ~J płII"(.:d l jej
preferenc..Jach proeramowycb.,

chatcY<:h

pochioect .Ię r.IłO;m!

reflekajaml o

~!ałlh

w~w~

llIfIIrOdowej, o potn.eb)e lachowan!a jedno6eI ~ lewkJ,

,.1-

gestiami w lP'awie M1wy no~
weco \ICf'I.IPOWOnia. Dytur de_
Jecnt6w nie brł .... ~ cz.asern

-~

...oda ....n;y~ i w k~k" K'11
cal4 prooedurę 1e&»Jacyjn.l!; w
~awie

noweli:&aC.p kock-k..ll.l

karnelO wr.et.
C.J.IłĆ

będ;ue

ror.po-

od P«Ult.kI.l.

Po WlI\O'Wieniu obrad wi_
SeJmll Olp KnJpued"lawU.a 1174QCł
niOJI)' jak powied,1.iał. Dl Konw~ie SenJOl'ÓW proJek l uchwały Sejmu dot)'cqcy m.i4Urt! partii t wonnlcłw
polltycUl1(:h.
Projekt
tM
cernar~ek
łanowA.

pne.wMluJe m.lII.
.Ię puex Sejm do
by

s

nyth

lIct.dałem

l.wrbc~ule

a-

rządu,
Utłn~

*on.

wj.)Celo

Da mO(:J' obow~
pnwa, lł!taJlt tytlł

l, wlamokl do w pomnllltne10

majątku.

W tlej sprawlC! ubral ~IOII
wleel%Uni4te-r .prawiedllwo.k~
Wo.k:leda Tome.aJI1:, ktory wyra:r.U optnlę, iii: f'2iIłd muclaJ_
by w t.e-j kwes:1U po;.unll~
.~ pcna obnar swej wiadu.
Zaproponowal on
ltoeown4
popBwkę do
projektow. .j
uehwaly,
Zdee,.dowano, te
1J.ba po"T6c1 do tej praw)'
po IwJe)teJ P'f'!«W ...... obradacb.
Na"ł.ęprue
wJCemaru.ak'k
KnJ',tanowtlra pGi:nfcwmowal&"
te Prft.Ydium ~ propo.nuje r.djęde J. por"&łłdtw d ~en
ołco

pun.kłOw

doty~c1dl

k«Dujl o JłM)o..
w_u Senatu .ob«
kIJku
ustaw. DotycZ4 oue: nOWdi-zac)j kodekw karn_ao (jut
pr;DC,j(losowanel
wCIriłIIej),
nowcJlzacjl Irodełuu
kam..
'0 W)'kow:i~ao; UBlIwy o
IlprawoZA!ań

fundl.luu

IOCjalnym

MU;

~

stnW)'" o nczec61nych zasadach rotWLurwanl.a ItWNnk6w pracy lo prz;ycl.yn dol)'~ycb zakładu.
wy 1.It"Iienla1ącej

pr'c,;

uŃ

Ulltawę o oposł6w

bowillzltach i prawach
na Sejm.

Poprawki SeDatu wyja§rlila O. lCl'z.yiano.....,.k .. wywołalJ •
WJ.&lędow pcooedura1nJch tat ilwe ulnt.errsowanie,
te Pruydlllm
Sejmu n~ wid:r.1 mot1t~j
routnYDlh:cla le,o p.l"oblemu pOdczas 1,)I"EBwy w obradach, a dec.nJe w l.)·ch Iprawach - dodala - mo,q "tat
sM: pewnym precedensem.
Pos. Grab"Da SlaaluewHa (OICP) wnlOlokowala. aby
~jm roz.sb'Z3J1"1OiI jednak w
OtuJmllij m, k leksem Jllame
od Za r qda Il t'ilonu S ",·ię\. 

knYl klero

..solld~r
IC la~/a

NSZZ

noW', kl6ry ponownie

wCJtum nleu!nołcl dla wojew~
dy I ląd. odwolania 'o ~ .lI.
nowLka uwalując. iIf! ..obeene
wlad:r.e &erenowe wo.kwóda
tw~, aa nele s ",·oj. .·" " .. _
traclłJ
.dolooU wlałcl weu
fUDlltjon owania I 11:IIIIre1o""8.
llia r e"&W8Ja 1,.lua.eJI".
Jełli cbodzi o odwolanle, 10
w tej kW'a.lłl mote wypow'eduet Ilę premier i Wojew6d!·

S yg n

ł

P;.;jtełl
apI""A'ę

nle c.crpi... q
IoWlotl
w pomn;a!lel ,.taw"
o tnr srupow)'t'h. :cwoln;e..
piach lo pracy. Poparl .k I"n/.n,
.Jacek Kuroi.
Sejm Ulakceplował te ZlDJ.I_
n)' I pnystąpil: do dt!bfi, nad
u"taw" o u.w. Iowolnleniacb
arupt)wyc" lo pracy.
Wobec kllkUM"tu tgt<:.U't\
do d,..a.. l)i nad problemami
Jpbldz.!ekzo.Jcl t-apowłf:chlano
kontynuOW'anie obrad w pil!;_
tek do lOCh- »00 t po.dj«ie
~h nall:lijut.r.z. tj. w "ObO',ę.

K

*

~ pro~ktow ~
reformuJących Atnor"z:jd

terytorialny rozpatrywaJ
na IWym 17 plftlM"l'\)'m ~
dz.eniu ~l. Chodd W o
wtaw)'! o umorloltd:r.Ie teryt&
r1ałrl,.m..o~.mlro

munaln)'dl. o _IMA KGeIt7-

\.ueJI 01"01. Oł"d~)I! wy~
CM do
ocpo6w ~~u
ter)"łor;.a~o. Pr... nad tymi

pr.-.m)'m.l ,",aty Id
pddz.1emllta uh.r· ]e t to
~

p'e1"WSM

inkla~)......

u~

dAW'C:r.a Senatu,
enał.Ol"Om
dt'edając.rd1
relormę ..mGr"Qdu )o..

PrzedtaW'lone

projekty uuw
Ilę

na

t.a.Jnet;0 zm1erta!l!; rn.:n, do ~
wotan.w. Da nowo . . . . w.p6łnot aamol'Z4dow,eh,
w
pełni
.. mocWdnyeh. o _
~
prnmeJ Na e?de
Cln1n)' mle»ldeJ st.łb( bI.rmi5tft tw dutych m!a.lit.c.h preJ.)"dmt). natonda"1t w ~
nie wleJ-.k!cJ
pr~

w~ ~forma

wymap

doIr~

nanla unian w KOł'UIIty\ueji.
polegający(:h na
!'kreślenlu
z 1.r.It.....,. uudnkxej
poję
cia .,.rad narodowJc"",
któ-

re pnut.a.ltl 1!lnJet, a
tym
nadzoru preaydeD.
u
nad
tymi
rMamL
TIr_ba LI!It w Konst,..ucji ....

Mmyrn

J.łl«łnić znMaę.

rl!; wojewodowie

JiIO'dnie

lo łrt6-

ltIlIby

."

lwolm terenie. Reformie

M-

~wloC'tełami

nądu

Da

monądu

t~ytoN1nego
muel
t.qWarz.yn,i: reranna MłIm~
tracji p!I/ldwoweJ. Oł6~ym
otni"wem adm~lf.tracjl byłby

w.-.

Te kwHtle podieto w d,-

>-1'

Woiewodl ie
mów i ą: nie
ka Rada Narodowa w Kieł
Wojewoda poklformowal,

cjłch

te do larc&,11 do Re,ionu $wi!tollu)'Kkle,o ~I.Y!tkle obiecane
podCUI
roun6w la
:r.wllllokOWt'am; m3t~r:aly, dotyCJ.lłCe prac)' podleal)'ch
mu
JecmO"lek w nowej .JtllacJl
0.,..)

poIłtJCl.nO-IOIpodarcuj.

wJtwarunia

twler :r;ęey~h

Ie-

!!W;~, .r~~~~~e~lłlk!t

termin,.. wainolcł r ....
k,., płatnie.se uJ"rodły 4.1- .,..eh .Pt'.'Cyflk6w I w docłatka
neJ e~,lleoeJ.1 Hrmy. Dłułul · • _pl~ .."...kle ed_elkl sa It'.b
ey ą Jd wIDni H1 mln al I
pneehoWl'wanle, Bardzo wyale maJ:\ plenlędt" b, lo od.. Ille, ł"dJi
eeo,.. kkant ..
..,t, • 0118 musi .wridt de- wuMI, n.lesn.,lemle - Wf cnuJIlIwc0R' 5S5 mln d . W twi,.zD.l u u
.. moc.b6d dostawcsy
n • tym ..Centrowet" edmiwll nimi w)'pełnleny plaello .i( %l
.prewadaa.nia wielu kkiw I
mlD tł, I W "YU.llha br,.
arącheń weter)'1Ja,.,in)'ch,...
mlD al.
,ranlcuJllc lię ,,.Iko do ujCo będ1i(!, Idy ake6cą Ilę
"'ainleJs~b blene Ij: ł)' I
sap..,., k t6r)'ml "Ceotreweł
MIlanówka, n.c:r;eplonkl • ru·
JeDCR dysponuJeT
law I .pnę' do
Inaemln.o.P
Kled,.
sacsoll ehoreW'.łt
loch. Tak umo pOlIlępuJ, tn- s"Ą'len.ę1. I nie będllt Icb er.)'lD
De ,,ł!mlnweły", co CTell 'Jm. leeuł, ncborujemJl' ruwaid
ki pł"Haee.w :ueJ.)'cnuJlj II
mJ.
A NNA KRAWlECK..\
OOKoRcz..-i iE ZE STR. I
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e.1I4.rJę

n.

...w"

~

l

-Od

poniedziałku mięso

DOKOSCZIN1P! Z.E STL l
Ił

...
-

lh

'>o'""

<Ii.

~

.

Id

....1

... owe

.tran-

tywu
WPPN. ...

p\I

..wit brd\II.

w beuch • __

n.Je~eych
)dowało
li,

do
13'1'

prMU'lIICIOOtlo

_

.b6j. Nietrudno obUC%7t
łI iesł t. pl~iodn1ow1 aapu.
Zwienętarnł t.,..ba ł~, opleko . .ł, karmłi je. tO W' kon_
..kweoc:JI podnosi ~n, IU-

&wI.,*u

Nwe.. W

&

Ul

1)111-

atJ." prvebh:b»rsiwa propo,.uj. rolnikom l'Ouotenla Ikupu .. CUI~ie. upewniając: )edftOaUnte,
te
cena
ole
wIetnł. vnlarue. Wynosi ona
ot.eftw ',I tn. dotyeh la Itl_
łDsram ł)'wCII
wolow*lO g kwałlłikow.n~ cIo Itlał, A.
okaxJI wario ctodac!:. _
Prą

jMł

~

bow~m

. trake,ina
Da

zapłat&,

(H'"Q'klad t'ofDtltom

_.I

b ..~ piMi
sM: po,są..
kc.Gdftf'l~klenl. i Lobe.lftlen - po
J.5 t n.r.I.
KJał:!1'iłc.'-on;y W' punkWdt.
.kupu wbowi~ .,.w do
prow.dr.enla re.je5tcłw oter.Ia,'aneeo de 5pneda.t,. bydła l
",,.znacunł-. lerminll jeCo 60tUI",,.. Ta prGCed\lra
ił rolnic,
nie będ, niepo\nebnle wo6f ....·okh luOw
J. .ospodarstwa
do punktu
skupu I J: powrotem.
la.a jest prZ7~ 1 lak
wysokie) polia!, ł7Wc. WQlowl"go1 N. peW'Dlł !'Omie,
•

w<Ioj.

._wf

ehcąe

tern
m""~

s~o ~t.ełt
opt~towan.

uJJsbe

wnoa
hed,.b

płeał~

Mo

ten ct'ł. DrI.lU P"1ft1f1-\ jeJł
teł 'l pewnoki\ prtełn>'mr
...anle do

N~wna ~

••

D'8

taniejel

ocrankuó

*up,

ft~d'dalku

łd!

Chcieć to móc!

pon;ewat

_"'hWo&nacmie 'pdl popyt
. . 1nlę30
I J~o pnelwwy.
1>111' Iła pr&)'kład hancNl w
Kiełea:ch umówił Iylko l loIIJ' '\'ni.... I l ton, wędlin., a
~
w ,rudn!u codzienne
. .~en~ opiewały na do.tławt 40 lon
mię... I )ef<l
pnetwor6w.
N. ilonie<! mam, dla cz.ytel"Ikbw It'łłł\ wIadomoR, OdJIOwład.al~ nłI apel vremlera
Mar.owl«ll!eto Wo}ewódUtie
Pl ;ecblęb!onlwo
Pnem1'SN
M..ę..eJO w Kiełcadl. od poobnlb cenę lWO_
w1T0b6. o 5~ ptocenl
{ew,

Pogadamy,
ale nie przez telefon...

dzień

Z dnia na

w .cllekiWaNU na l.IIolerowa·
_ wrtn7~ ce". Je'" fe'; ...
Ole ~y
problftn. Zo1kład,
M:ięMe 'l kon~li:I'Iokl muuAo

p ~~;hr~~~:/
nic" tygodnioc"

,:::';:
pup •

pieu_nll:r. Wy:roło /n"oclo, lo.
ko wyltqpffa .. ,tyCIIII", /011 •
kolwid piłllWirłyvvono, spowo-.
dowolo 1.,JIICIł, ie ,Iopo ty.
aowo Jpolecr_óstwo d/o",o_
tyCltti. fPado. INrwołll/. lo
rord,oln/II/nl. I nl.,odowol._
ni.. MUJlmy Jednak ulwlodo_
""t IObllI/, li co/nlęcl. al. dl/f
Ił' polowi. d,ooI - brloby
dla /woju hlłoJłfolq, " ci•.
foł wyrlec"'" łt6r. do t./
pol, tpO/.Cl.ńsfwo udMłgnttlo
pA~lted",.,
110 IIIo,ne, rał
'Iri~ powJl%
konl_clnołt 10_
stanowili/lila ...., lał Il0godrJł

:j;;o/g;::roll~!'II/~k:':PII~::
wCWIego "'Khonilm" relOtm.
leli lo Jlcleg6lnle wolne dfo
jednostek
ekonomlClni. noj_
sIobuych. rl!lłl'lu ."fojnle , ••
motowi pofwi~on. Orlo, o
c,,'" In/ollnowolll",y, spofłOllre
wic_al_odr ldeJKk'ltOo, l,g.
IIIwllo Szopy l ptoduCfłntaml
tywnok# I nondlowcCHflt. U.
cl_dnie,,/I .. nim 10U. pned.
staw/cl./e rorlądu Regionu
$wIlłtOhlyJ1/lego NSll "Sotl.
domofć", Ilby
Slorbow.j I

PIH.
IN spol.cl.listwi. tkwi gl ••
boki. pu.łonoltie. potWj.rdlO
lo wieI. loAlów, Ii .. wI"lu

Wojew6dzkie
Biuro Pracy
w Radomiu

pirypodłoch
podwyikI
cen
p,oduilÓW' irwnośclowych ni.
mo/ą .lronomlcrllelJO uloJod.

nI.llio, kh ,oW/ollIO wyJoiolc!
Cllł'ło .",ni./em bI.dó",
I«hllologiclllyeh, OIfi1OlIIlOCyjIIfCh , nJo.YCla/lI.j nlfł9ospo,
tJornoki.
W W'OriMlloch 10JOtłn/Cl'/C"
rmitm gołpodorc~h, UtYM:o.
";.nlo,
Jomof'ł'ądlloKl Iso·
rrtodrielnoJd
pttedd,blolJtw,
odlflirtisl,oc;o lerertOWO - po.
• ,edtiol ,,"cMW)i_odo - Iti.
lItO IfIotflwoJcł, I mocy oba.

lesl

;~lU~7:ho ~:';~oJtgiI::
al. lofe'" IlIle,esu' Jpo.
I«11'r/fJI lWrocCHfl si, '" Im/••

ru;ąc

ttlł#

woj_odr

łie/ecłiego,

Wio.

"'0"

ddmletlO ~OłletllcMO t
bą do bl!lł'owniclw jednolleł
ptodułcr/nyeh I hondlowych o
tOłWOgę I
um/o'''' łalłtllo-.
WCWIiu C.II.

Ryuotd Cich"

'.",eremu;ą·

lorlqd RegftHtu NSZI ,,50·
//do,"oU", ",.oloł, li tNamo.

Cf

~otły

czek:IJt! na

złotówki

Czy

popłynie

cieplo?

Pamiętam pot:r..Q:lki budowy
Dekt.rocleplownl Radom. Kllę
....ykopy.
budynIU. uplee__ D,rektor,
m.,. In1. Sfl'ai ... ROhbo"*ł
roUllcul prt.td d.!enn lbn.... mi whJę Hrabr)'kl elepla." tam bf:6:r.le kom'", tu dante
hotel. Ud. Dz.lalaj. po , latacb
od rOJPOCU)(:1a
Inwutyc:)l
więłl:sJOU z ow)'Ch uwnieraell
pnybralo realn,. k.u..tAlt. LustNcJa niektórych oblekt6w
unaocznia. Jak wiele dokooano w .osw*owo kr6tklm
czuie. z.a.waruow:rnle pqc
- IItwfenhono podcu_' wcw-

ty_ ""elli

Mi

J ,odowllł

." obec:_

Jyluocjl POIłOul. ,etAt II
(ytedlug dOllye h 10 IlrudJień

Nie

było

nas...

t1COW, k.ra)obn:lo

rajneJ

lI:onrerenc:łl

pro~oweJ

'tW1<p.aneJ 'l \.eehIlO1oc;tu:nym
roapaleniem ~ Da olej, 00
jeost wat'Unldem rovuchu kotła nr 1 .Iqp około 70 proc.
Obemie prace wytonuje 14
spe<>lallst)'ClJ\ych
Pl"u-d->Ię
b ltu'MW zatrudnlaj=łC1cll. okO-
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uf).l.) ".dnia ploco. wo,..,.,6dztwI. W./edil" 1*Si _inG rtI.mol o
tysi~ _lw Innych regfonoch, wohołąc
li. 10J W' gtonfcoch 5Z.f-.łłO

'00

łys. tł,

wO/ulIAufe llorsty

I/oleł

lońuych

lłon_

dord l.Jdo ludnoJd,
Zwlqzkowcy podb.,/oł ł..
lti«moU wytwOllonlo """szel
ptodull.tĆNt

osorłym"" '6w

fywnolełowych,

by

,tworzyt noru. prtei'(do Iv-

dllom no/ubob"m, Sleleg6/.
ni_ duia ",.'enl}l pod/o lIOd
odtelem mlIlC:IOf'.fY, 10 brał II'CI
rynłu chud.go twarogu , ""..
ta o
lowo,'oJd !,2 pN)C..
t'IIUCZU. Cllltnrloczrli.thl two..
lllH'll wpływ. plenl4d" I rai·
cteł l dotacIf, 110 'e Jedyni.
dolOlWolle .".., drwi' pro-

dukty.
INlc_o/~ IOpowledtlflł,

fi. 1:łIłtr6ci s/e do Mllti'łefJłwe
F/nollsw, by dotocle ." 1rJbł. pI/n,m t,ol1rtłp do ot,..
"owydt ,półdrl.ltti
m/ecror.
.t/ch,
rro",dliwe dlłgl ,.&,oI lo-ł/od Oblotu TowotOW'l!Igo 10
.HodowoolI'. mo$lo , "sp«lu.. Ma ono nOlyclt",ioJt łto
lit 110 I')'lIe" ZwląuoWC'y domogoł si, 10Ue dOJtaw chlebo w zr6ln/cowOłlych CItl"lOCh,
co odo-.łowone Jen do ~U I
pl"OIllI. Ale I lo sl,ollo mo
rwo/e Ulo,odn/fHI/O MOIlO'
mleLne.
ODtym/tmem powl%, (1d, dr-

~~:~~fS::/-;~.:!;~to ~~=-

go - '.t/b tcw/olAo"""tI obi••
co/ ab'lU•• ten swoIc" .".,.
robów o S

publllu/em.,

,..tlo'

płOf:.

(~lCłllg6ły

osobno), o dy.

tc;e/ecł/ch
lokładów
O,obło,lIde" _ SlonIsI_ "'.

Wi~:;!

1:r:;::1, nl~·

~':w'!

tle celi ...,.,.oWw, chot /rot.
/rulocjo lOllłów produłc/l ...

,O

....,lIJOfI'a.

IN 'oll/rllll/l JPOIłOtJlo postanowiono, f. łoł lWOduc __
ci, lał I hondlowcy do.tMOJą ponownel _ol/q kcJ#łulo
cJl cen lowo,6wo I mori hoPt-

~~q :,::;r~j; ~Ot!:::

wid/owokłą.
Miei",.,
laf_
lIodtl./fI, IJ plledJilłblOtlMo
.,lII/Olq JI. ponod
lo,,,. Inl.r.,y Iwre" zo'6o ,

pa""'"

prł.dłl.WolJ....

dliolojąc

lt(I

"ecl op'''O.po#ec'lIltOO dobra..
ca łHtdtl. ""rdlc. włdOCutl!l
lIo,.,lIku,

JOLAM A GROCHAt

SLOWO

STRONA ..

9 ,5 mI"

Deleg aci

Lewica nie moze być

Czy

zubożona
W.ele w 00-J*1U u-

~l

IdK

będ-ve

od

te-,o Jakle na
kon,re5le ta-

..

łoiyc!elskim
wyłonlmywl&.

dze t;Wleruhn1e
(150-oIIobową

Radę Naczelną,
dllwneło KC). a
bt::d~!e
liderem

odpowIednik
takt.e, kto
partU I klm będą lego naJbltisl w~p6lprlłCownlc)'.
Byłoby tk!. ,dyoyjrny
alę ponle-U wylącmle

daU

..mecha-

demokr.tyc::rn1l1l" I
.... ybler.1I do władz. centralD~h lo katdeco wojl"W6dzot.wa
~oporcjona1ną Uc.:.bę do 1\.C:t.a !cEmom

~jil~w~, ~~:r:

~h

I potrzebnych polskiej
Jewlcy dzla.lae:z.y nie mocłoby
unldc::l~ .11',: .... klerownk7.ym
p"eml.um. bo nalełne 1m miej.ca. loIodnle z. demokracJI!!, bybyłyby tah:te pr:r:ez. pcudstawl_
cieli z. Mlawy, Lornty. Pru ..
DYSUI I Wąchocka. Pned5ł.a
....iclele s M!awy. t.ornł.y. WIIimoc:k. I Grójca powinni byt
c:donkamJ wladt. naczeln)"C:łt
nie lo powodów ewldeney~
.-&'lat:rstye:m)'ch, na ktar)"C:h
opierają afę procedury wybor_
'ą wybił.-

ne. • (l,late,o, te

d:Jaklcu.ml l poUtykabet. IIlch, bez tydt
k<lnklflnych ludt.ł
byłaby t.ubotoha I powatnie 08łablMa.
Na koncresle będę
prr.ee:lwny
ewidene:yjrlo-4ta.tystycD'lej demokracJl
1Iym(

ml..'

parUa

Kiedy
.ej

myłll',:

partu,

o liderze

no-

Soc:j.lI~)"C:_j

Partii Polski. t.o myłh: o M!en.Y$ł...1e
Rakowskim, ma_
nelO? To on byi •

OIłtałnlch

lO latach wielokrotnie OIkaro socjaldemokrałyan.
l!bec'alizm I n teposlune!\$two
wobec .. jedynie tłUAU'I)"C:h" uleceń.
To on p!'U'C:lwst.a.wI.IIl
ai4: prze:. eałe dt.łesi~iolecia

Ian,.

połit)'Ce
antyJnteł1&encltleJ
i
ant~kiej oraz ani~a,
Vi 'Mpodarce. PnyporIW\ljcie lobJe ieeo ~J
arływł • .zr:d 10 lat:..Dobry
fachowiec, ale be7;puty-)Iy".
To on domagal się spoI:ef:1rnej przestrzeni dla ..Solidar_
ności (\e:)tsl
pt, ,.&anowaf
partnera").

rna4ycmej

To on ~t bllsldln
elelem Willy Brandta i

pny~
m~h

liderów MIęd.z.yna.rodÓ"N'ltl &oc-

)all.lt)'CUlej. do kt.6reJ
partia chce
:.gI08it

nowa
.woją

prz.ynalcinoU:. Cały poltt)'C1nJ
Iw1at wle.klm jest Rakowski,
nie od dullla). To GIl $WGłml
kslą1.kamł u schyłku lat ,Iedemd:tIe!l;:ątych
(..Prz,esUen!e
crudnJ.owc".
NRz.eez;pospouta
na progu lat osiemdueslą
tych"). o..mzega! pn.eod kr,.1J'1ft1l, .... ~,.staer.alyslęłut

wtedy kraje rea.lrM!1'O socjaliz.mu. Po prostu: M. F. Raltow_
&ki jest politykiem. kt6ry :.na
.woje rzemiosło, jak nadko
Ido w FAx-ople.
M,.fle wresz.c.ie, te . . . .
ezeniu M. F. Rakowsltloeco. •
IW'J,ple
ielo
oa"lłiII1yeh

JlOIWItw:lI

wsp6ł:praeoumlkfrw,
byĆ taku ilmi \. r6t.nIąe:y

III',:

od niegO politycy -

tacy, jak
Marian Onechowskl I TadeU9rZ. Ftubach. B~ę gJ~
wać, aby najbl1ł.st..yml ~
pracownikami
RAkC)lWkiego
byli uta1entoow.an1
d:..J,alaC:1.e
M)młod:sr.ej cenera.c:if: Leszdt
Miller, Aleksander Kwdnlewski I Sławumir Wiatr'. BQI;k:
ub!egać lakte o to, aby w kłe.
rownkltw:e partU .uleW .tę
profesorowie ;t Kralr:owa: Hie_
rGllIm Kubiak I Jóuf Up\.ee.
Mam po pl'O&tu UluluI'e do
khwdzJ'dok:h~zoI

ei. do ich kon~tnej I refonnatorsldeJ J)OISWN,.. Be? LelOt co Mi mówhl I rob.., od
lat - polska leo.vka b)'Mb,.
powa.ł:I1le wbo.l.ona.
B QGUSLAW M ORAWSItI

potrzebna jest
lima pa:rUa lewic)' • • le nawlą:r:ująca
do
tradycji PPS.
.
...._ J .Takle tet ..
opinie
star_
szych. Jak l miodnych tow.uyn,.. orat. bez.part)'jnyeh.
Wlęknośf opowiada ,Ię u
Soejallst)'czną.
Partią
Polsk I. Jaka ona ma by~? Na pew_
no bel monopolu
mądro~
bo to Ju! pr;tes:.lo do lamusa. Musi :.aLem wlp6!pracowat
:.e wszystkimi or,anltacJaml
politycznymi I na r6t.nlch

n.

płauct.1t.nach.

A

więc

poka-

zywaĆ dobre I zje strony nas:.eJ r:.ec:.ywlstokJ, obnatat
ws:.elkle siaboki polltyCt.nlch
l cospo<!arez.ych posunięt, urądzetl. I uchwał. Nie bat się
krytykI. Jej Ilos musi b)'t art)'ku łowany
wSJ:(dt.le łam.
c dz!e l'Odą sil',: owe dec,.:tje
Pneelet potem caly dętar
reaJluejl
wsrelklch
pomy!16w
połll)uą
Ju_
clr.'e pracy. A rOUTlalote pO-

W tym
lo Irot. Idtcewate-

mi ....rę<:1o

nlem dod.j~ te mają n.a ten
temat okrellone rdanJe. A
jednak - z Jakie}lrolwW:k: arony b)' spojrzet - n.I'r.e społe
ct.efutwo t. dnia na cWeń ubote)e I Idu. a raellej akocja dar·
1DOW)'oCh posUków dla najb\ednleJ$:r.,ych}e$t n!ezbf:dna.
W ogromnej mierze c.lI:tar
pomOc)' emerytom. renclatom.
dt.iedorn :t rodt..in patologiczn)"oCh w:rJąl na sleb!e Pobkł
Curwon,. K n,.i. Wydawanie
JIUC) na.)Y.rezdn!ej.
to a'l1ICz.y
w połowje patdr.lem.!ita. ublecle,o roku, :r:orpni:.owal Zarąd Rejonowy PCK •
K leJ·
cach. Oz.lennie w re.u.uue)l

s1ę

do takiej partii? Trudno dt.łł
prtew!dz.ie~.
Najpierw musimy poznaĆ jej program - m6wUJ d, t. kt6ryml rounawlalem choćb)' na wydr.lale nr
7. Ale nie powledtielJ td 5ta_
nowczego
"nie", tak Itany
jak I młodzi pracownicy. Jednak dysku~ję nad ludalłem
prl.)"ułeJ
partii lewicy prl.)"slanłaJ'Io rounowy o nas:.ej codz.l~oki, Pn.ee:!d cenI ros_
ną t. dnla na d:deń. Ludz.lom
t.acz.yna brakować plenlędl.)" _
słyny dę to w z.akłacWe pracy, w koleju, prl.)" katdeJ 0kadl. Dookoła niepewnoU I
obawa o Jutro. Mają byf red ukcie, zwolnienia. Myjle ta1em, te t.Jat.d l w tej sprawki
ujmie stanowisko, n ie mou
byt obojętny. Przede! n owa
.-rtla lewicy jul na ltarcle
musi udowodnić., te lepiej
chee słutyĆ ludz.iom pracy.
KRZYSZTOF BILSKI
Wcleca' a ZM ,.Me • • " w
_aj

pieniędzy ?

roku wystarczy
.t.,.lu",

kon.J'8t.a:t nJeb 200

podopJł!C3l"m. W Skarty.ku
w ~
.tię'" cIKmowe ~ dla 111

.,.I"QpulaI'n'l" ,MI'WU1e

dorOAl,.eh l 35 ctz.IeeL W St&r..::hcrwkach 10-70. podotJr'le
•
ostroweu.
Ję<lir"zejowKł
PCK t.OI'łanhK7wał dotywianle
48 cłtie<:t. sve:hedn1ow*1 15
dorosłyc:h. W JP05Ób :tbUżony
.Ycl~ sytuacj.l.
w Mleoe:howie, PIbez.owIe i Koń.<*\ch (w
t;,om miekle a.ke:J(! wyjątkowo
or,ao=;e nie PCK. ale ,SoII_
darno4~'1. Klka dni temu ,.ru.1IZ]"ło" wydawanie :tUp w Ka~WieJkIeJ,

Na wnystIde pat;:llkl w roR ub~ym wydano pooad
' .5 mm u. ~mięt.aJmy jednak. u kOlil1 wp)' kształtowal
mI',: w p-anicllCh 600-700 tJ. W

AyeU'llu

lk-zJr

się ju.t około

bęcWe .... Ju.tym?_
Tyme:.a.sem p!... l~y na kon_
ele PCK nJe pn)'b~ 0...._
u.em w.t.ło Juz:cu 20 mln
u. ale pny dUiiej51,ych ce_
nach na jak dluco to wySIl ar_

1,5 tys., a co

n,y'

Z :r:::da:e~~:r:ę Pp~!

nh:dzy o .. ",.ła.In~ rękę
- pnyJmow.ne 14 kwoty lak
od OSGb lodywidu.alnyeh jak I
f irm. pkład6w pracy, s polek.
Zbió rkę
plenlędz1
p rowadzi
b.ltte Zar~d
WoJew6ddd
PCK, któreco n r kont .. podajcm7: Bank Pnerays łowo· lI u_

d low,. w Kra.kowle. 1T OcIdtlał
Klelee, nr 3Z!809·1:011-13!. Zar qd WoJewidill PCK w Klel(ba"

uch.

I

Chlfba. to jcszc=I.

Tylko tak , aby si~
n ie rozleciała

k01!.cu
lU' drogowclf ro:poczęU proeę nod_ skomphkowolłiem clqID

gu ulklf WorłZowsklel ID SaehedAioiDU (tralG Kraków Kielee - WorS%owa} _ WII'okoki ulk., Mle:kiewk:o I drugWJ, prowadzącej JWOlto :Jo
Fabr.,k! Ur.::qdzd. TrcuuportOlDJłCh.
RozPOezęli

budowę

o 1Dltj

.)ezkr', nie wiem, bom n ie
d,.ogowlee ł nie au.lomobillJta,
lok lo lachowo n( tu1Z"lDO , a le tokiej długiej na d1Didck
c:hVbo
merr6w IDvs"pkf.

Podstawowa lir Sam~ remorrioowana jelt \y1ko t.aŁ .ny sM: nie roz:!edal ••
Dor'a1nie.
Gene.raJn)'IC:h teakIOt.ów, maJąc:yeh na celu
~anJe nlek\6rych sal
na potMeby ruKlCzania nIe
Szkoła

modna
jeat

A "krwawa

lo ~vche:r:(lS prosfr, ZO.tClto
przeche",ie pokręco"e.
pacUct, kraksv, Slłuezki - CZ(.to krwotDe (stąd nazwo.
.. krteawo te:ka .....) .::oet(łl/ się
~ ID trake~ budoWlI Wlf.eOJki ftadlo mno.t.,t. DzIsiej trt /ch liczbo wcale nie zmalało,
o Cll/f1ł kleIłO dowle!'dziet Ił,
choc!lI., 1ł4 po.te!'runku JUChedniow.kiej MO. Ale ..twórcza"
mvll, patol Iłę Do.te, nowato·
rów - %Wllclętvła. A .)crwo!.OO
1czlca", ;Ok m6wlą w Suchedniowie- - jak płakało. tok plaue.
TADEUSZ BARTOSZ

Jasełka
Sr.koła

I

wlałd_

pobUJltk:h wto&ek: Ciągle. Pie_
ehotl'le, Dudków, Jasl6w. N ...
tom1ast clr.lecl ł: Kołomani ł
DtucoJowa dowotone: s~ do
'l\a-ralh l Zacna ...... , S:dtokl
)NI ma ła, mimo 11 dobudowana )Nt ndt w.wowana. dded 1łet..Ij sil',: na dwie :anlany.
-Zajęc:.lalo~howanla. fi..
~meco odbywa" sle:: na łr.o-

Mu:.yc~

~a

lm. M, OcIiL.trJ~
MleC:howie. jest cenkJ-.
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nlo. ,rupa. pn.edn.koloa pod
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.-cjentom Oddt.łalu PedlaUyct.n(,O rnlejscowelo szpItala, By trud zwląun,. lo pn;r.
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l~yJ

na placu po
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Komitetów budowy bO'Ne-J
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Sanuonów byt wymanewto""',........ny pn.e& wiadz.e klka1ne
O udra.f.n.lenlaeh mJoch.Y Samsonowem a ZAI"ańsklem dłu 
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dyskuljl ';r;wykle n.\c dotwelo
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....l.dt. I t.aI'I/Sz.e b71a la uma
odpowledt: brak p~1
Miel.aMy' Samsonowa. •
Jakie (1). q c hętni pomóc Anansowo. • nawd wes~
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N lanaly pJimatlal panuje
... dni b.rs:C7'Ił.'e wokól 0ilW0'llrieck:ieJ \.;trlowlcy. Kupuj.qey l spnedaJąey ustawiają
twe po}łrz:dy, mimo znaku U1_
Ituu., na wąsłdrn ehodnlku
tut pned parkanem placu tar',owec:o. zmu.s:.aląe p!eu.ych
do ehodun1a )e:tdn1ą. Unąd
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b.llte
pnednk:OlakOID 1 dzieciom lo
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l'nJ'aly cawartek n.tomialt
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ld6n,:r .... ą 0'bec:nok14 :.ec:hcą
ten JUCl'am utlt.C:1J'clł. Dal.:T dW kanlawału - PI"1J'-.jmnie j dla ddecl - zapowWa ó; wlQt JnterC!6u.jąe:o.
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MieJ_ldec. .,
Kldca.eb sawiHII dalala.la.te.
O pnyczynaeb takiej decyzji
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dł. techn icznych IJtani. lawe..

ków sk:el'owallJmy na urlo-

Nle~h.l r l~
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kon_
tynuuje
prace na tych budo-

- Gklwnym I jedynym powodem
taklej deeY2:jl jest
brak
jrodłr:6w finansowych.
Nie ma cz;ym _płacić doslawcom. praoownłkom. lnwH\ony Ił. 5p6ld :t1elc&OŚĆ mlestka_
nlowa (.. Domator", SSM.J q
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Z deklaracji programowej

Z myśla O Polsce
i jej przyszłości
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projekt DEKLARACJI PROGRAMOWEJ, pned5t..awiOllY ' pru",
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I
na.run.anJu
neulralno6Cl
jwlatopocktdoweJ państwa".

Od"ucaJUY monop~1
I praenloe ","llldl,J'

I

w kt~
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m,. pnemoc, jako tr6cllo I
metodę sprawowania władzy,
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ja.!iun

.,Je.. 1ełmy

akl.:!dnllr.lem l6wley eW'opej_
.kle' I śwla.towej L). ~aJl1\oe
m1 roz.uenyf włęod I. ~Ię

...Pracnlemy
N ie locll.imy

n ią,

I rucbach

1tt:Jędllynarod6wk4

Soo,Ialilllłyez.n,

lenne

rae,k?

,.2yC::ie prz.yz,nalo racje: t,m.
t:l.6n.J' w~re,acb partU r~
IWJUeli pot.rz·ebę II('boItk;1'I r-eIorm. Z u..acunkrem odnOlllm,..
dę takie do t~h. k.t6r:t1' w
pn.euło«l w P'LPR. a potem
pau
\.altU ,.. _Solld __

nookl.

Ral.em :r.

Za akcJrmarlatem
I samo""dno~,

Pnd....,.,. .. _I(.M, r,b., . . ...

.. Um.łIIc:
Pl'awo
narodu
n lemJeC:kleco do .~
wlenla U'Waiamy, te Jeeo a.~
p lrac)e :r.jednOCIIf'II\loVo·e moc~
lCNIlat znaJl1lOI'4-ane \)"111:0 ,..
ramac:h :r.jednoczone) Europy,
pU1 p()5Ulf1O'1VanJu ukladÓ'w J
umbw m!(dz.yn:lrodow~h".

mocą być

okrClultIl.IiIlOM·"lcco

Jakie

WanankJ :r.kdn ..c:teni.
Niemiec:

mon_pelom

..Opoowladamy IW: ~%CClw1Io
monopolowi jakleJtolw!.eC. f«~
my .... Iasnoścl. Konkurencja l
wupcłnlanlAe s: ę r6i1n~b l«1D

Odpc~wledllalnoAć 7.8 2łlrotlnlt

.u. nallnowkle-co.

",",

pn~iw

.1~Iklm

~Załam.!ll I~ !łyl!em.

..Opowi.:KIamy się za ....'u(:cb_
st.rOlln.)TYI ro;r.;wojem ....... 1, z.a
konldtwentnym
oeronle-.r.aniem nk-.rbwnokl VI wa'I'un_
kach tycia I prac1 między
miastem a 'W!!I~. Roz.wiq:tank
problemu wy!ywienla narodu
wymaca ~'oczdnrCf'lla rol_
nJel1wa ora.:r.
Inrrastnl.kt'IKy
fPOłecmeJ I ,o~podarcz.ej ~'"
(.-). JHlejmy pneciw W)'IX'D!ddy pobkiej 1ieml w ob« tę-

Bulpr;ł,

.. AJbanll , w Cu-

cboGlowacJL Ale me .... PRL
pod. nądam.l. B1e-rula. Tu w
dwa. mies14ce po łmi.erc:l StaWna

stracono

Ił

ohc:erbw .a_

z.an"cb w :r.wl~1ku ze spraw.
ren. Tatan. Tu Jak. dawniej
orcaniz.owano kapturowe 'łI~
dy. Pnygotowywano proce~y
b!!skup6w ezelła",a Kacuna.rlta I AntonJe-go Baranl.kIl.
Aresztowano prymaca Stel.:!na Wyszyitskiego. Przetnymywano w wlęz,;eniu Gomuł
kę.
Spychal.kiego I ty '!łąc e
Inny~h:
t P'P'R, PPS, PSL
t AK I BCh, z WtN I NSZ,
N''>W I RO"K.
•__ Knm"n(~ maj., (...1 !wo1stY szacunek
dla swolkie

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

)e1.e1l się uda, ul.yaac pr%.)':r.nanle alę onarlanelo do
wlny ...". J . SwlaUo, kt6ry do
niecla....."a sam Fal plerwlze
akr~

1V

po. Cal;
nieustaru

t,.m procederu,

teraz.. aby ratowa~ sktlrę, u ...
jawrt'al łw1.tu ta)nlkl obr6b-ki oriary. Cbo&y ten o doehodr.e:nlu do _pra"""lly" "Temu celo"'" stułą archi.wa l
kartotl!'kl Msnlsterstwa Bez..p ecteń~twa I'ubllcU'lego - 0powladal
RozmlDfJ' kb
pr:tekr. ~ują Wqy~tko, eo umy<1 ludzki mote lObie wyobrnzi~ Praeufe nad nimi 01brQ'm
~uab
uru:dnlkbw.
Pwf"'''rIRIv '"
mku \945. a

tokU;Cj.~łtr~a;~~~~IO~

..:C'I .pol

SLOWO

dzie,

E~::ń~:';k~:::

my tlę powoli ,.,. sp<)stwo lk:r.ące. SądZI;, te
5 codt.i.ennych rachut1warto s!ę oderwać na
od wlasnej portmonetJQbaclJ"Ć
Salt tyią Inni,
:,arabiajll. co moc:~ kupił
JII/'O~ pracę· Jak dluCO
on.cz.ędUlĆ
na telewle'IJ I8mochbd, Ile plam1en.kanle_.

'*

WĘGRY

b6d narodowy 1.800 dona mlen.kańca, jest to
. le, ale mimo ws:r.rstko
proc. w ięcej nIt .", Pol-

'/1

t doia plaća w Ie).:toru
Ul!onym w)'llCslla w
. ok. 77~OOO lorintów.
ostatnich podwylkach
ek chleba kosduje
1.1, kUogram cukru forinta. kostka ma~ 1a 32,'1
litr mleka - 18,2 lori.nz.arabJaJlłcy 8000 f'
m iele Węgt.ef mote w~
t za to okol a 540 bochenchleba.
mienJc:an~e o powlenchm kw. placl łrednlo 800
tb __ , co stanowi 11,2,5
jego rnle~lęcUle,o LI-

l""

proc..

d-a

Iici:z.eń

J 6-

I mlet

'ykau.!
.rd b"ł
oki, a

:u

jrednlch

płac.

CZECHOSLOWACJ A
Doch6d narodowy aa osol:M:
4500 dolazo6w. a wil:<: o 1M
proc.. w1~~J nit w Pobct'.

Sredni. płaca .. ub,J'.3140 koron. Za bocllem~k chleba pJad się ok. 'I koron. t.a
kc: (.'Ukru - '1 koron, 18 kostkę m •• la 10 koron, ta 1 litr
mlełl:a
pehlotlustego 1~
korony. Srednla pl.ca s\arna więc. na 785 bochenków
chlebl •
Za 50 m kw. ml~la
plat"t ~( okola 300 koron. 00
sianowi 9,.53 proc.. m.csl~J
placy.
ł.łtr benzyny $Uper kOSzNJe- t koron. normalnej - 8. Za

aTchilwaln"m

Be~lectefl ,twa.

!leJe którego .tol Z"cI Oltręt. SWdluje on dawhlwa poltcjl polskiej
odd%łalu drucielo, ugarptu:z; wojska $OWleckie
lit ,.,. roku ł939.
W tym

'o

do

JJry do
ierwsu
:ederu,
6r-:. u.."Ob-

, o d<>-

O>
"Tehiwa 1
l Be",",

:0-0~1

Ich

. co u.e wyoIml 01dnlkóvv.

.....
!ległośei

si(

VII

• Caly len maleriał
nieustannie sortowany i
wany (...l.
Podstawą
teki bez;plelri są mate. dos1atczane puel sole
grupy
operacyJne
• d.uala}ące od pIerwchwilI wkrOCl.ełlia 'Wo).....
ecltieh do Polski (_.). Do
doszIy l ('usem włame
iały,
k t 6re płyną do
ter ~ twa
Ucznymi , .I-og n_
~orm .ln ym tród!em In:.lcji są don!e sJen a
raf kon flden t6w
J e<rt ;ch
a rm ia . Zna l du j ą ~Ię w
~j m~ty tuej i . w
katdym
.~
r" t>- ,.('f' w k a.:tdf' 1 nr~CJI ,pa!ecUle j I pa n y j-

dawnym mi_jscu. ckoć
Keny portyjnego teatrom UInło wielu ohorów. PZ~ od.
chodzi do historii roclej bel
talu. Bohoterowie prledlJozdo_go spektaklu sq lmęcleni.
a, ilt6ny dotrwali do końca
mówiq, te spodl no nich obowiqrełc:
rgOU(!f'Ilo łwioHo
I
lOmłr.:nięclo drzwi. Otwony !e
Jut Inna ręko.
W Suchedniowi. I pięcioo,o-

~PR K=,':oe:: ~i::td~~rr:!:

.aby: Ry'U.ord Adomctyl!. ki._
rOWl'liłc: Miejskiego Ośrodka Pro-

lo~Gj,;;:,,~;oIW"';!;C's~k~I:'~:

Ryszord Adomayłl: ~,t nauczycielem matematyki I nie musi
monwit się ... procę. Mkhol

Końcówka
Glijff

był

kierownikiem

Inter_

slęZlnOjch:ie.
- Niłlt mi'

- .,.Sołidomośt." z "MotyWilu", bo tom pouedl non ko.
MIga, weutą ini.,nler-elełrtryk.
'Peclollsto od elektroniId, wy.tqpiło l'IOWet ł plsmem - dloClego
się sionowIska dło
et_onyreht Ale okOlOlo się.
je
eteIWony }est focMwcem I ~ bordzo pC71hebnym wyjośnlo pol'i GIlier. Drugi
posudt no n.regawe stanowiłka do lClOpotnenlo w Fobryoce
Unqdleń
Transporto_
wych. o ned. teł do FUT, po
prostu d o monyny. 0wuem.
W\.cdlq, fe ~q podglqdan! I

Z polecma
dwu
szafach

się na
lIrt Radkiewlc.ta. w
mflllster
bezpieki
It'lór1m
pnymawal stę. te był areST....
to-Nany pr:r.ed wojn~ na G6rt Sląsku
jako lekretan.
Komunist"cznego
Związku
Młodt..let." I lA cen~ wypusx.nenia na wolnoU podpisał
d eklarację
.... Y1'z;ekaj~cą III;
ra~ na UlWSu: partii komu~
nlstyczneJ ł dUal.alnokl polit yczneJ. SwlaUo
prukuaJ
list BlerulO'WI. ktwy 1; mlejKOI acoowal
do klenenl I
nakazal :r.acho\l."an!e -tajemnicy o jego IMieniu_ Wn:odnie bylo mleł na czele bez;piekl crlowleka. lrtórea:o tnyma dl: w ręku. Zreut.ą nie
tylko jego. Brat tony Zambrowsklcgo, niejaki Ce~anln,
byl przed wojną agentem li
Wydziału Sz.tabu. Qc:::hab b)'ł
Jynem
policjanta, a
jego
Ilwagier, Czeslaw Ryngler.
agentem
przedwojennego
kontrwywiadu.
SzwagierSw!atly Mlecz..y sław WalC'Ulk:: - był agentem ge&tapo,
aJe nie ~ ~asnej Inicjat"w",
lecI na rozkaz C'1łonka KC
pod1;lerTVIej PPR, Jeneco Albrechta. kt6ry ~ kolej wykonywał roŁka:z.y Idące %. g6ry".

więc

t"•.

:r.na}du'ąe"ch

się

dual, :te _towanyu J akub.... najwlękn..ej tajemDle" kaSwlatle t.ałot.yt kartotekę
kochanki Bieruta - Wand"
GórskieJ. I Bierut, I Herman
dowłedl.leH lię o swoich kartotekach doplno ~ aud"cJI
.. Wolnej EurGPp. Bierut d0wiedział
sic: równlet teco.
że brat Górskiej pracował 'W
Cl.3s:e wo'w Krlpo 0Cr!m lnal P91!z.ei) l brał udział w
laf)ankac.h.
N. Hennanie z;
k olei ciął.y))' po ~' a~,d pnedw ojennej w~p6łprac." l pol~~
cll i p!)wląz.an l a ,y}on i ~tyeUle.
W Kr ipo pracowal t.akie bra t
,. rlc:ts'1 teI!O l1' "knuo'W · 1o.: : e ~0
1"
.-,- •
-w · \ w m 'e ....~a.
nN GO,"\1'o< .sw' a tlo na t kn ą ł
taj

ci! do zowodu. uCly w lutejuym lkeum
OgółnokUlolcq
cym.
- I dobne - mówi sekretorz SIanIllaw Krogułec. _ WIo_
dlO gmInno zdewoluowolo lIę.
nouClydel ma o wiele więcel
do powledlenia nli ono . Becino,.,1d Jest tolerowany w szkole. lowne mial opinię dobrego
ncuctyclelo.
0." ,ekrelorz Krogulec1
- Poradlę $Oble jokoi. Je.lem hl my . kadencje ł lklyH.m IIę z od_tkiem. Jednak
wcdno jest lokie jego larmo.
None władle lostawiły
nos
bez pomocy. Myiloly roclej o
loObie. no zOlOdde: rotul się
kw mote. Mima to, pomyilołem - doł~m do końco, nic
ucieknę. Procowolem kiedy' jam mechanik w POM. w Brzetiu, bylem kierownikłem bolY.
potem szefem kólek rolnłctych.
Mam kowolek zlemł. Wszyslko
polrafIę uoblć, }ende sql>Odom pomogę. lubię to. A że
Kończyłem
tokie
Akademię
Nauk Spolecln.,cM Komu
to
pnenkadzoł Nie, ~ odau_
otmos.fery lemlly, ay odwetu. No wsi lucble lowue
pot.n:q, co .Ję chłeJe u sqsio·

=~~i W:r~~~ -;:J!'klnt;:;:~

Gazeta c.od~.::I kosztuje
}al: ro:.mo1l1a telefonfcUlI. Ilustro ..... ne tycodntJc:1 T koron.
Na koloro ....,. \dewlzor ta
Ul ty!. koron truba pracow.ć ~ mlesięc.",
na pralkę
....irnikOwl!. trz;:r bcodnle (1
t,. •. koron}. na pralkę .utomat)'czn" niespełna dwa role.ftU (e t"J. korM). popularna "skoda favorit.. kontuje
110
(2.ł tredrnch 11"I&etlęa.
n,.ch zarobk6w),
KAZIMIE RZ PYTKO

rnotna

.... "ONA '1
ocenioni. To się mus<oło k3.k
,ko!\ayć. Klo nom ufo i Cly
w ogOłe loslutyliśm., no rou·
lonie'
Michał Glijer nie
wid,I w
tym luddiej tłośJiwoid. Mówi,
ie h.rdlie sq no ogól sprowiedllwl. Gd.,b., portio postorolo sSę Idedyś o lepsrq opi_
nię.
nie wtbu,łtoloby misioj
tokieJ niechęci. A lok._
- No pOClqtku będlie nom
trudno. ale Jeiell pokolemy, te
potrafimy pracować - W$lystko się ułoi.,. POlO portyjnq eI)"kietllq. koidy mo
pneclei
toUe wło$flq, prywolflq op/nię.
W O$lotecrn.,m rachunku ono
jest nojwoinle;szo.
W Komitecie Gminnym PZPR
w Bocbe(ltynle byli dwoi eto.
towi lWetone. Jótel BednorIId _ nOUClyeiel lilyli;; - _ó-

n.:;
1.e

nic mówi: ty elK_., Iobuzie, nikt mnie rh
pnegonlo. Takiego kUmotu w
Suchodniowic n ... mo_ Co ~.
nego, fe nom się potn., no
ręce, obserwuje - mówi sekfe·
ton Gliler.
OdeJściu
truch
plOcowni·
ków komitet" toworzyu.,ly plot_
• I domysły. A to, la komuno
" pule .obie miękkie fqdowon\.c. o lo fe nomenklaturo mo·
'MI pcha się
no
kierownlae

mle~I«:r.n" pen~k

e ładów trwa..."

: przy-

J!~a'!zyVd;.hęD!iSf;rnl~

kupJf ~ I tej p!erwJ; rej alboml tllńl!:zej .
Pól litra ",'bdkl kosztuje ok.
40 koron. papieros" łrednleJ
kJa.'l',. 8 koron, Impo.r1.owane
~ Zachodu Z5 koron. Mlesleculie maw .... ,.plł ,. butelek ...... yborowe)" .lbo ....,.pallt 12~ pactek .. marlboro"
r-..enłualnie 392 pacul u.esltJc.h "klubowych").

8ioeru.1.a
..
pancern"ch
w ~ gabinecie J 6zef Swlatlo &rQmaddł takie dokumenty o spet')alnym pn;eUlauenlu, takle
ktc)~ mial)' obchltał cz.łonków
Blu.ra Po)łtycmego i Komitetu
Centralnego
parW.
ckp.arta~ele maj__ .Wykonuj"c klstrukc.}e BielIię: akta AK I admlnlsI podzJemneJ u%.)'nane w . ruta skompletował materia'Ujawnienia lub IYtwI_
ł, kompromUu)ące Bermana.
ponct.ególnych kwn6- pl.su: w ks!.ątc.e .. Wo)na w
Towarl)'u Oltr~ ma
c1erz:e" Jan Nowak..JeJJora6!et do dys P01.Ycjl akta
ski. - Ale Skrot nie 'wle-

' terstwa

ICormoaud,.c.a d1ntu ...

Ik

Htra najtańu.cj ....6dki
!uje 119 H. a pacaa nld, ch papierosÓW 2.4 ft.
trcmy obywatel moie
wypił za mie~lęcUl1 lak e7 butelek "c1.Ystej','
wypalił 333 paczki wę
Ich .. popularnych".
uenna gauta konwje
forinta (trochę mniej nit
w komunikacji mle}!l, a rounowa telefonIez.-.
automatu - 2 forint" za
minuty.

rta~c1e

(I)

JdU chochi o dobra u\\'aJeto utytku to na kolorow"
telewiwr lrt.eba pracował S
mle!llące i kiJka dni ~ tys.
ft). na pralkę
nlectl krócej
(20 tys. !tl. Samochód ..lada"
1300 S'" kontuje 253 t"s. forintc)w. a wi(c r6wnowarłoU

l korom;' podobnie

oy.

:lUta-

za ile?

CO,

LUDU

oto"".

twon:.,

*'

Co

zrobić,

jak

do, WIęc wledzq kto mo czyste ręce. o ko nie.
Dobfle odejjć - co lO lno_
crył 010 Jedn'fCh _ zochować
twarz, dla Innyc.h _ wykonys_
tał kurnqce
się
moiliwoici
pn)'%WOicle płatnej procy. lok,
Cly owok - nie mo powodu li·
uyć no loryfę ulgowq. Ani no
iodtle Hlntymenty. Z tym jui
koni«.
W gminie Górno niby jest
jeszcze komitet partYJny, o le
włołdwie go nie mo. Walenty
Omelonłuk zrezygnowo! z funkcji sekretono ! uCly polslriego
w ukole pod$lo_ej, ospołeClnie uchiela się joszcze pan

fjt~:duKOG~~::~zedyt:~::'7:~~

ZSMP.
- Poprosili mnie. włęc nie
odmówiłem. Ale to Już
koń
cówlta. Nih l lereflU naszej
gminy nie w'f1'ołil zgody 110
kondydowonie
do
tOUclylu
ljazdowego delegoto. nlh się
już nłe Inleresu)e portiq.
Końcówlc:o jest nIe tyle netwowo. co smulno. Nerwy jut
by/y, ZOllol tal i osomotnie_
nie. Żal. bo ludzie potrzq :)(IdawCłO. jłedzq kaid., krok. '3u
gniewu, ole I bel sympOlłl.
Moino lo rozumieć, ole milo
nie jen. No I smutek. Slabsi
lostoll bel wsparcia, no o
ptlede1 prawdziwych pn.,jodół p0100je lię w bledlie.
- Nowo portia w gmlnie1 _
lostanowio
się
,ekretotl l
Bochent.,no. - Moie jakoś bę·
d'Qe. Ale tolnik .fesl oslTotllY•
Z tego. co widu: - nie gor_
nle lię GOi do łewlcy. on; do
prowky. Patn., I czeko.
- ludlie nie występujq ma- o l PZPR. bo co to w
kolku jelt. te dwie oddone o·
stotnlo legitymocJe' - rOlWOżo Jerr,y KOClmorClyk I Górno.
- Ale mÓOW'iq "'prod. ie jui
t ię nlgdlle nie lopłnq. Nowel:
ci l oktywu gminnego. Clym
Innym się interesujq: bUfObo.
ciem, bo gmino chlopo-robotniClO. opodalkowaniem kredytów, cenamI. Co do nos
_
zde,lmlemy
ny!dy,
zgoslmy
iwiotJo. A potem - jakli ruch
tu pewnie pOlO$tonł e. Z.,cle n~
lnosS bowiem prOfni.
JADWIGA KA RO LCl ,(,"

pić się

chce ...

n"

'o

_oto WlIJ>Owied.t jednej z a.6b kuplljqcych tD ,k.I.~pte
m,onopolowvm. Mimo zwvf,ki ce.a - 'IladGI komplet klienCAF - A. Rybc1.Yński

tów (!)

M i nąl
rak 1953._ 54... 56.
Gd z;:e indz:.lej terro r z:e.łt.:ał . 'lilii'
Pol~c.e
nic n'e 'll'a90w 1adalo
jednak z:mi.'tTlY kur ~ u

UALINA RETKOWSKA

('. ,,,fU

sem

IQra

dt .. 'U(I no bork:ocll me AdoJ. aLe /ęobieto. ł cza .um, jak p'łkq
Hr: riR ' K SlEriK1EWICZ

#o
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STRONĄ

St.OWO

.,

LUDU

~aDSU~d~Ch'k
' • k 1 5!~W~~'~Wi~:~:~:
S Iq Z q
S q
PO

bardzo

W ~z.q:~~anYls:~~

&urd
Cena
produkowanego
w

papteru
Polace

pru:krOC'&,Yła pozlom cen łwia
towych. K wkł'1.yt!.!!kle Zaklady Papiernicze zatąd.aly za

1 kg O[flJetlol lU klaQ" 11.700

u.

Na śWlede oena w)'l'Ioai
dolar lub mniej,
Cz.y lO komec papierowej
laWIRY? C%,Y osiągnll; ly ZMt.ał
pozIom r6wnowagJ rynk()Wej?
N.. wiadomo, Cena mota
)e,zcze pójść w cór<:, )ełll
dro:bef będll surowce, kO!!ay
produkcJI. transport, wa.runkI płatności i rtnllcze:ń, kun
dolara. Chyba te zdesperowani khenci pójdą po rozum do
głowy, wybiorą się do BerlinII Zachodmego, gdue kU!p~
papier lepszy, tansz.,y i p~
WIO:r.ą go do kraju bel. cia,
bo takie są właśnie motUwokl. Wówezas może nas.!.
papierowi monopoljjcl Ulcm ..
my"kf, jak 05zc z.ędllleJ produkowaf i Ipnedawać.
Ale pOkl co, z polsk,ą biĄt
ką bardzo tle. Zwlalzcza te.
zaatakowana została i :r. drualej t1ankl. Sejm odrzuci! poprawkę o .l.woklienlu m.ty1Uej! artYltYCUl)'Ch. pn.edi:ltblOrstW"" wydawniczych I bił
garskich z SOfł-ptOCflll..to.wqo
podatku od poruadnormat)'llJnych w)"f\aJ~. t,.rnc,.a.
sem honoraria autors/de WU4
cza sIę do zakładawelo .".,,duszu płac l l) panadnorm...
tywy łatwo. Co wobec \ega
po:zo6Ui}e wydnl'comT Cb)'b.
t,.lko wydawaf Io:Iąt&i autorów tmarłych.
bo tyWTTD
tneba plaeit.
W telefon icUlej 50tIdUe upytaliśmy pani edytorów, jak
sob e bf:dą taduć w \ej .$7tuacjl
St. nlsł.w PI.klk _
dyrektor
wyd.awnictwa .. W~dUl
PO~2lII!Chna ":

-

Re::Ió)'lRuję.l.

tytułów
grubTCh.
paplerochlonnydl -{ " r'ZII'!CtY, lrt6re
n ie pnyniosą -mi natychmlaatowego z.,ysku. Nie. wydaM
..-i~ np. bin«T"8ł'fi Maxwella,
rozwtąw.ję umowę z t1umaezem I z autorem pols:klqo
wst~pu lui4iJcI
..z"·ye!estwo
Stalina"
Za ws:r.elką ce!loII::
bronie podręcan lkQ.w do nau-

k.!

je~.t6",

obc;v~

s ław»

k6w. encYklopcdH, be one
d-.M mJ ~sk. są .docf\;odowe.
lnne:co wTjkl. J'lJe w.idzę.
BartJara 8aymanSka _ 'M-k retan w,rda..vnłclwa ,.hItry'"': Josteśnty w ŁakJęj
sytuacji, ie nie stał nM .. a.wet "a ro~ązywanle um6w
~ autoram;, bo ,., et-. t,.p>d-

I

źle!

podtI:O!!zą

.knyni• .
krzyskich, Ińród Jrtb..
r,reh Ulalula s.ię rodzina RU
blnowleww .. ~tatnla drop"
do TreblInki ~a się tr~
4

&iul'Iym

z ~
Nie :.oslal prawie
nikt. KUku, którzy zde<:y60""a U sIę z.blee, prz.etrlo. UkrywaJi ,ie w I ~, w zjew,Yl)ędunle.m

d.zenlyna.

::wkaC~ln~ e~~~h~l:~
słowlkt

wujek Dawida.
którl pochowan, UNItal
ementan.u :ł.ydowskim ,., ~
dz.entynle. Innl. ~d~1 dron
do~ rH
do Suchedniowa. Ił
wrz.cjnla 11M2 roku !.OStaW UIł.dowanl do tow.row~h w ..
~ów, Było wtedy JOCłlleo l
IUcho. Jeden J. 2.rdów n ie
chciał jechać.
Powledzlal, te
woli t.Odać, Zanrzelono 'o l
wstaŁ
Lei.T pochowany.na
ka1(X1ddm CtDelllarw w Su.
ehedniowie. Te takt7 tk~

n.

_4ar-

J lb"t nr:ure. Nle ~
pilat !eh nikt ,""F, JH
do w*t eb):)pak zwląZM!.7 catym trciem ae 'wfętek:t",~
wsiĄ.

D

awid nie ułtt7Wa pł'aw
dy. T.o. • Cl.,Ym pisze
~idUje
potWlerd.zeDle

,., taktach. Katda data: wyludu ojca do JC iek', Pl'r.ywłe
deoia wiadomoki o orpnl.
ww.nlu
Jetta,
at~'Or2leftl u
cbleIDky umlmlf:lej. *aoleumiu pr-zycWałÓ'W tywaokj.
dla ŻYd6w-maJduje potwiercbenłe ,., dolroment.eb tknI·
ptlł.tnic! prz..ebad.anydl
przu
h bltorlków. w relacjadl Dawida jest . .c~ ,dy p!ue
• bandyłacb , ckJ~dI. lit;
.",riu chlopom i rłlbuMeycb
,0!fpodarQ': w_m. te tac,. poił
_waU ro'Wl1!eł ." Kra". W.
WlIpomnlentaeb
Fiote:ntlf1y
~~ aauc%.1cle:ki ucqce-j .. latach oIwpa,cjl. tió-

W.

een,. papieru o 200

proc. To jesl ocz.,yWlk!, bonawet dla nas, ktOrZY
kupujemy tam papier jedynie

Wlę oslalniq
z wszyslkich d

łelll1e

V

Wyście były na pogrzebie, wy jedynie Wyś,i. lob powiozł, śyw<om w 'amt, stronę,
w tę ostatnią z w"y,lkich dróg in\ierleloe

W ~"Oz ~~ rW1ę~

nte po takim {akcie musIelibylimy tm zlI.placlt 100 pntC.
honoratlum. A roT tych pfeNędzy nie mamy. Wstrt,YmUjemy więc na rwe druk wie-lu pot.YcJI. pr~lm.r autoraw
o cietpi1w~. Sporo net:r.y
UlplanowMlych, ale jeszcze
nie IffnaJlW'Nlłny~h umowami, wycofujemy. Jednocutnle
mamy łwiadomość, te w tYUI
roku, teby lO pr~trw1It. tę
didemy wyda .....af jedynie takie kslłltkl, które pnynloaą
nam uybJc:1 zysk na kupno
papieru I utrzymanie (lrmy.
Jan 11[naeuk - dyrektor
Wydawnictw Mlnl!;ters-twa Obrony Narodowej: - Przezorny tawu.e ubez.plel!'&Ony. WId't.!ellłm7, co się iwlęel t dlat~Jo mocno IMkhudd.ltjm,. piany wydawnicze na tM 1"Ok..
l to nas, na raz..ie, uratowa.lo, nie musimy rozwłą.l.ywat
utnów z pisarzamI. 0lIi' do&tałem wieka 'l Kwid t.ynJa, te

(III)

klasy.

Zaskakująca

decy-

zJa .. Domu Kstqikl" o poot1nie_
slMln cen wsr.rtitklch k3łą
UriI: o :Mł proe. nie była z
wydawcami z.upelnie kon.ulł(Jwana, r\J.c \et " t.eCO nie
dostaniemy. S"u.kam7 więc
moill~1 ~awania naueJ produkc)1 poza tym monopoUatą. Sami mamy kilka
sklepbw
firmowych,
gd&ie
ksiĄżki
nie podrobly. Sa'lriąw)em,r kontakt,
& bMę
gamlaml prywaMyml, ae llI)6łkaml I aienciarnł handkljlłCYmi ksiłłikaml, które roblłll 10
taniej. Nie chcemy pnec:iet
stracie t:ló)'t.e1ntk6l1r,
Janina Krysiak _ sekre\a'l'~
wydawnictwa .. At'ka dY": Rez.ygnujerny w tym rołl:u a
pM)'cjl wylOko dOtowanych.
Prawdopodobnie pnetwlemy,
oby tylko na jakU OM. ed~ję I!el'U ,.Mała eocyk1oped:a , 2:1.'*-1", bo jUf; pnecI paroma miealącami cl.rui'.am~
tądałT 1800 d u
druk katdelO eczemplar:z.a. TrUdan.
zapłacimT autorom. "któryInl podpisallłmy UfJlOW7. ale
na ra~ ,.,ydnntt bęchiMtT
tTlko t.), eo rynek raec:a,ywślele" 'llltfChklnie..
&eoa ftNUk - sdtretar&
.pailstwo'lft&O Instytu.tu Wyda_iaqo: Masowej
cji odStępow-.ia od dr'*"
autorów ".PÓkUlSlrlycb ale

~ W' pamlf:Ci Iłar&r.,)'dł
~wńców
BodllMt,yna l
Suchedntowa.
Na weJi lir 5ucMdniow.
uryw.~ liC "ci)' po rodzin..
Dawkla RubinoW'icza. PocWeUla on. aa,..WII1e kM wsz;raiItkh
niemal
łydOWlikkh
m: lIl1.lta6c6w łwi,tokrq*l.el
kulony. WkiId t)'eł!..
k16rą
po)echal ...a jmiett by.l 1M
~d _
cbloopak l: JUajD&,
'k.ł6c"r chcIal ,.ut 40 uem.
.... a ktOr7 praK,.ł W' ~
IIUęc:l
dti(ltd
..wITWeftJ!'nl

pnea
W

*-

będzie. ale pe.wne

r-r.ea.r

na Ironlwnl ZIKP,
t1ttl, jak lo ci

..Porucnlt
Oset
w&ioa bycka. 1 posed .. lu-.

kradziocLe

CIII~ Jr.;oł lnaT 1* chlopak
.. KrajDa m6ct ta pt"OSt.o 0piAt pOłIołhIkJ laa, &bi.eranie ..
aint JaIód. łwięlokn.J*_ ~
.....1 Odpmi.aia JaieIU ...
.STP.J"W8Inej ..-.:1., dt1:Mła do
Strictel ltatan,y.ny. uy pees.
podr6U pnft poJe do ~
. . d4ł wuJka. do rocItiny ..
'kM!-\eaeb albo wypra.wy ttar4
IINIftkĄ poe ,lbklmb,. do iett.ara .. ~ie1"

.z.atakow....

..Pa1'Ndalk'"

.. Pamiętnik'" Da.nd. Rubinowic:za to jelo upia1ti,.,
szkolnych zesz.ytaeh ." pomarańcU)wyeh ok1r:łk.ctt. O.wld
pcnnacr;J'1 je uobion. pnlea
li~ p!ec7.ąŁq ~ nuwi*iem
J adre..oem. dzięki CZCIDll nie
poloOstaly bezJrrienoe.
N. ezym poletl:a warloU
t,Ydl
dZlieel~ydI
upltlt-.""
chłopaka z podldeleełl!ej wsi.
DlaczeJo
u.\akowano
je
mocno I zajadle zarzucaJ.c inl
wrtyrtko t,.lko Tlie brak au_
lenty.un.uT O t~ ... sto!lUriltu
do pam1c::tnł1l:6w Anny Franlt

"1oc.r,.

braz WGjnT. pcowacboDeł be:r.--

roku o

~~ma~Pl':a:~~:~a~;
=:~~~i~~ęs=~\~

Jełll ma to po.
trwat parę mies.ięcy aJ rok

cz.a kraju.

_ wytrzymamy. Na razie u;uk.m7 sponsorów dla k.llku
UC7A'g6lnie
w..rlokfGwych
klląt.eJt,
o których jednak
wiemy. ie nie Dlaicl\ nat,.cł\..
m!art&wegG nabywcy. Moie w
lIm IposOłt wybronimy col ViI
"tynt IUH'Dlie- tnuhlym cm~ e_

'*

ANNA &zYXANSKA

IPi.8lIa

Dawida Rllbincowiesa. d&a\elO
te OIk.attyele-lem test ,., nim.
cWecko - chlopak. który ale
obercu winĄ ujejdfc,.. a t,-1ko 'Pisuje to eo widU. liną'.
pnet,..a, I ~ tetro ptOlltecO.
wcale nie li\eTa~Jes:o pn.edet
opbu wynika
pn.er.ta~cT
Iwlat wo,",., kt6t'a bun,y apob)le ~le WIł. edleslej od
to~J'Ch III! .,.darre6. wprowadza do nJoj Ekach. tulaQ.
kC. prąmus I jmlm. a k:łb-.
nt ~hocłzl Się z,.dom lIPOt)'t.ać niemal
cc) odzle6. To
.właJnle wu;t,. we wsi Ondarm6w (Zandannó... - piu.nych
pne& Dawida dui4
l~). _pdnl.e' prJ.TPadIcowe
atnełallie
do ludU. t::arallle
icb Idłaml. bąd.i p'a1Melde kił
6ob,.tu .tdaltaJą . lit: '!la 0-

J,a4

Bdk " ie wyrok _ napL""ta
nieda ..... _ .. PoUtyka", rnnl d.odali: dwa lata,
dl. be..
b. Slefan Kis.ie.lewql w,,~
w ladzle dla . .Literatur"" pro.rokuje, te balacaa f ~dZll
tl'wat bądą ViI Polsoe)es7.cr.eprze%" jakieś ... to la'. O k§I.1ko poWca! Pne.trz..ymasz?
_

jłeble pam\ęWl1kI:wn.
arch~ Gł6wDe1 1t.o-

mil' 'Bad.nt. Zbt'odnl Rftlie-.
-"""tidl _ lnlt)'luN P:a.mIootej Na-rodówej . sacbowat ' "
r.adad jatd,. .opec:11tIU ....
d.lnego dla pneaiedletlc6w".
Ińóą" Sę4z1s.)W'& run,yt do
Trebllrti. W Tl'ebllnce miał
byt wtldłu«
rodCła<hs
22
:r;::'riłllJtMIZ
,od1.kM

N

pn.ecl,)"\am •

łatani pa,tb.zanCi wrst&wiaU
chłopom
PDk.w lto..... nla za

i

się

prze~

dJifll~

lat

postępowan'e są dowe
o ich
o tyle w itosuonk u do "Pamiętn ika" Dawlda Rubillow!.cza taki Ułr:r.ut
nre mógł paŚĆ. Sf!; Gne bovdem
zb,-t pr.wd&iwe, Jibyt proste

auten tyc zno.łć.

wzgIędDte ł brutalnie. O,wi4
dUf:t:i pamiętnikOWi da ł łwiIl
dectwo pcawd7 o tej wojlllle.
pnbaw:iony

zauauw~n7.

pn...

cora"

~ i e,

głodn,.,

pt&etywaJ.;!,Q' awóJ dę*i jos

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

SLOWO

Wyższe

•

Pożytek

stawki •

Mały,

LUDU

aie

SrRO.NA fi

kosz~uie! Pani Krystyna

G ~~~
~'!~
Dfl •. s: =:D:t~~:'-:.~:-=~;!la~~O:o~:!~J::i
JelO

Ju.i .t,.e.uliowe opłal,. _
pob yt .... placó wce
b,.l,. w )'isR. • Ue lC':ra~ w uo.n ,r Puym.łkl II.racą. te wy.
• 1"4 ponad 11.0 1)'I14CY :d ol ych ml el l ęcl n l ... PoproSlłl m o
po wled i na le n temat dyrek torki 11.11 1011 kldcck lch p n:cd.'llkoll.

w,..

W I~lawa R 61ic wlct, Pn..ed·
ukole nr 67 w osiedlu $wlę
tokr:r.y.!klm: _
Kos:r.ty wy.
t.ywlellla
Jednego
d:r.lec:.
ka
s:t
u
nas
bardzo
nbltle. w $lyemlu 1700
:li
d:r.ienrdr, a np. w pafdl:ernl·
ku ub.r. - 1500 :li. W lutym
na pl'wno ltawka bed:dc pod.
nil'~lona. O Ue1- to wyma,a
Ixcu,610'1WJ b!kulacJl Mam,.
lporo upas6w tywnokl po
starej ceme. Na ralle. rodllee
nkl rf:1YlP1ują. Niestety, nie ma
ul .. dla samotnym matek I 1'0d :tln wielod:tietnrch_
Brak
lpoDsora_
An iela Panek, Pned!.:tkele
nr 15 Pt"lT uJ. Sienkiewicu:
_ Nie pn.ewidu)emy podwył.
Id ltawkl dzienne), kt6ra W'

Lużniej Regal z łanią książką

z chomikowania •

I'ycwlu w)'nl06l. 2fOO d na
d:tlecko. Ratujemy się upasa_
mi mąkI, cukru, oliwy. Jak
dotąd tyllco jedlla oaoba za·
brala dtlecko J: pne(bzkola,
ujmie alę nLm
bcuobotny
tata ...
Mleslęcuta
oplata u
pobyt d:rJecka
w
pned~zkolu
wynies:e ulem w Kklcach od
60 do 72
:tł. To dut.o, ale
wbrew obir,owym opiniom.
rodlice nic popada~ w pani.
kę. Wluk kOllt,. utnymanla
"Clpodautw domowych
tet
drastycwle wt.rosł,.. a dlleciak w prud'ł1kolu ljada tny
posIlki. na I ma upewnioną
fachow", opiekę. Zd ro<hle
płaci joedynIe
u ~wklad dcl
ketta", reulę .ydatk6w po-

t, •.

kryWiI nadal budiet pańdwa.
W 68 kieleckich pr:r.eds:tkolach pnebywa 5.885 dlieci, tj,
o 168 mnlcj nlJ. w pafdl!cr.
n:ku ulu. Zlikwidowano jr·
dynie tr%,Y odddal,. w przed·
I1.kolach numer ;SS, 36, w os.
Swlętokr%)'sklm I 54 na UfO..
cz.,ysku.
- Bardzo skrupulatnie I po
lo~pod::trsku prowadwne są w
przedszkolach kalkulacie ke~l

t6w,

z

mle!!ąca

na

mic~ląc,

przy ud:r.iale kem!tet6w
re·
d.r.lclclf.klch - upev.'nla Hy.
na r d Zlell.Dslll, in:<pe.ktor oiwlaty I wychowania w Kielcach, - Zald)' nam ur6wno
na obnit.aniu k0ll1t6w, jak I
na podnonenlu poziomu opie·
ki nild ddetml, uatrakcyj·
nieniu ta~. by tym zachę
cl!!: rod:tlc6w. Jestem prukonany, te. nie ujd:tle potrzeba umykania placówek pued·
szkolnych, kt6re 1 takim tTU.
drm .... ybudowAne I wyposa-

tcne.

(mon)

radzi...
_ujrl.et w

ksi~ganli

im, S.

Ze-roms.k:egQ na polk~ tall.l('j
b·II~:.ldl.e zgromad1lOllO wy •
daw'lUctwa
apr«'da.wnne po

&tarych cenach. iI \ńrbd n,dl
"'!"lelc clt!'kawych 001yej'.
Z drot.ll·ch taj nowusc.J poleca: po tr:r.yna.stu kOl"u.p~'l'acyj_
nych, plerw'te debItowe wydan.c "Kon.\lIlry", k':flilti o
pod1.emncJ •.5oł'darrla&cl" ~
riIIL " Romans 1IImo\\,)'" Stt't811a
KIoI:eJetA.· kleiło, wyda ..... ally l.,l
~ran .CII pod p.$(!'U<J:mimł:'m To·
rNIIU Stal,ń.lIkl IPoUi<! Do.n

Wydavm.czy). Dla h '·)Tyków
miło(OIk6w wojskowo ci je;l
bopto ilu.trcwana
.. K .. I~I{~
ka"'l le r ll pol!iklrf'
11"111'\'11:".
SmaCU'le,o (Tcscol I ~' ord w
lule K ocicw~lr.lm" Stal\:"lawa
GOUCNl'l1e«o IK:W). Wuy&tk,m połece ,lotną pn.. l'dwoX!n~
pow· Ć
prlkmyt.n.c4.
sla\\lOl'CO ..
\\ 11'1.
I

Koebanka

Nlrchv.-ił!1Sdcy"

tlrJ

Pa.eckCCo,

&a

Co

w

więLcn!u

SI'~l!!:iU·

nap.....nc·

na
SW.
IOflcyna
Cracovie).
dla mllołniAc6w romansów '-,
.. 8łę k l ln l M
Marii
nO<hJe\V'.K~.

~e.ęllbm. o lodz.'W
~zz.ul. l "'Ja la.

KoI.e-.Iae ... ~Ia
odbI:dzle .,. 10,.un,.
bru.
11 w bWłM'nł WIlK. OT·
laal.. I....,. sapU . .... M I Jmpat,..
t.w m ...
. u llaleloa",ej U 1I1I
I. ~ "'.~IHłla lkll-.. I ....
procramie mm. rec:1W
P. wla

Dyżur posła

•

Jlru. .J6w"

o.,m.
• FilPIy
Mdeo
~je
JOu,b MPJK w ~: 2G bm.
o JOdL 17 ,.z......,. . Blm
8lred" !cd W LI) OI'U :u bm. o

fCdL Ul -

....... r H; .... mMtle I

l łth '"lcaockJeci),

•

DoaI

s.r... ...t

w K.IeJeaek

_ \ed w
eodLU ...

1Iapn_a

Ita4&ID.5ecbIelę
II"jeIr;eJę

Tw6rw.,.eIt

.

....je.... wW.. I

~

wU:łI "" ellła~

,U

P.JĄ b ),
lZłOIb:Ia

( lIJ.

Ul.

~~Je

*'-dK

do
pod lir

u.t,-

41f..U

Klub "empu
..Me.-Juw-y"
z..--..
_ • . lel."l
l uew Ą ZIO bm

o Ioo:t&. 1•.
•

'Dl( . "'"ei"..I' .. 14

a lei. ,.
1r.. 1I:I'lItu awe
aJ Hale1"l e4 &M s.

kUd Ą

w

.... . IIIs. je
• It • ....,. .. w........

rłe .. h. "
prowadlLi c*odek .. PretktJc&llel
~M,
ul. Wo.łew60ua Z. w l

. ,...

D.jblił8l.,.

W

zz .1,-c.D.

br.

poaJ.eddaldf,
W"

lod•. 1%-16

W"

BI .. ne :r.e.poICl Pose.la kl el o

w

Kielcach (al IX Wlek6w

al6wny 1.,AlIa"). a dla miodu.'·
t.y .. S łońce A r boo ny" W. W...r·
nica ("ClYtemik") I bardzo
podJk.iwnna ldołć. }ak na dz...·
aoielsze ceny kslĄtek - !,aIlia)
lektura atkolna. e:r..yll ..Siady
f)'.IC'b pal urom " WarKI)" ZOl·
k.\ew8klrj (KAW).
{xl

lItłde

J, pok. lU, Icl. 456·13)
b(cbie dyłur post.! J E·
azy KARPACZ. prac"Ae,. w
SeJmie . komisjach : Ad ml"l.
ItracJi ora. P rac Ullawodaw·
pełDII E

Wazyacy
'wildczymy

~

... NFOZ

.."dL

Ludzie

mówią:

Sypnąć
Pr:eobro.telłfe

mandata mi

nI' " .teullcQo

. poll:ojlW'QO

lI:icdll',
Kic/e

u1'I'rum

'"
,.rpGUlld:o
bud:f
. pr:Kho ""c/u JaOUllch cI.,ld·
"ik61O. Nic _
d nICI, Ittł.k
I QLlluall 7I.Om . 1DOJ.ch UlOClQ:

Pustoszeją
Nv"'·e.tawkJ.
piat Ul

hotele robotnicze

('%yn.uOw, 0I lal:

wodę, ener#~

wplyl'l(ly 118 k08Zly lak_te.
t"OWanla pnoov.niJ!;ów .., hote_
.... robotn!.c.r.ycb,
Rezuit.at?
W hotelu Pn.eds.~~wa U·
aluc SocjUnych Budownlctwa
sn.Y ul.
Urz.ędDicz.eJ 13
(w
Kiełmdl) dotychc:~1. mIe.
ukahcy n,.·olnllł blisko pcJowę % 400 miejsc, Ostatnio wy·
powałzl.~o •
około ~o
pn-

c:ownik6w KBM. 40 1 .Ex.bu.

du"_. Próbowałem porozmawiat t pr:.ed5t.a.wk::i4!'k'nI samonądu nUes.zkańc6w, aic recepe jon.1stka .t.wlerdz.!.ła, t.e Lakoweco nie ma: - oni. 00 ebw\...

:- Dotyc:hc-tu jedoo. ,,(IIIIObOckt.eh" w ~ hcteLM:b koctO'wal łf,oo tJ - m6W1 d-yrek:.
\or PUSB J~,. Obara a
kont,. :tak.wat.erooA'an.i.a paUy.
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2:11
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loby t.e(o CO }hl .., Sudtad·
n...,.,ilI. Gd)''')' '-,e pomcK'

- ZI"'yl"m ,.,a1ln...-ję _
pr...,. . . . . . Ie wi ..I.....,. _
. . "," .. nla ..bl. _ . ·"" UlI..
m i .bewt._uml JaUe
_
Innie a p.".l y. Bylem Lrene_
sę4d+

n.jIP.)'bdeJ

1łI"Ul:bomic

to ...

.połee=te

orf.nlw.ac

hl'f"!lloeje rniejK~&mmM. ....

bywae sull:e.y w lmpl'e-.ch

Oł6lnoopobklc.b. u"h~ ~
d. I Z'OdUców do badminton..

Gdyby Dle pomoc
lI:t6rych pocieeh,.

rod1l.lc6W •

pne-pad.a"

UI~lu,am.~
ru-~ po II~ nie

t

~ci
~~~ r=,,~~':
K~lo: pr;,oez.n1o('un. jes:t ...... 1...·
n .• D. badUllJlWl!. • ty~·
lIeID Il.I.jl"'JI'eJ
wl0<110 &1011 w
kluM pił'... r«IAI.. (;1:)' to nro

U. i.e bH nqroo, beli słów
pod7.lellow.ni. Ul tdobycle a·
watl$U do dru~ej liCi. poolra·
tlę

..,uyOl.III.Pl. lilII' zapominac "
p.wJulliewlc&U I utrudnlt'5hl

..ę
by ..
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)Nl poUad<*-l

Trel\OI'. ~hHn!".... leh bad·
• ..!.at "",b"nY

miAton1el6w.

60 new('(o urltlldLL· 0;1.....
b
1lI,.-lab,. .t.r._(,ló taki 4"...
litII. btłl, t ... l,ł
.''''le
.t.",,""-t I e~I.~6w litJ
acllejJ., 'hu • • •ię adH,.do.... Itnl 1I.1Inhcl."'.c 4. . . I••",
Orlk-u. Jf-ill Ut;
nie .... ,

.t••

nllf'ę'hb.w

t_

A. OrIOt.

SLOWO

STRONA 12

Wol ne

żarty

lEDY$ na okrd!enie po·

R ri~~:!:~:~~;:'!'''~~!~J::'

klóreJ dzięki Wl/uroniu wojnl/
tno/elIUml/,
ufVWCIl"O
- !lwferdzeniCl: .. Ale kino!" Dz~
no ekrClnoch tego kino roturJl·
Ula 1I1ę horror O temotllce ,.
gZlIlIteoc}olno.sportowej
pl':
"Klo pierwulI wlfClqgnje kOPII·
10U" Jok na r!łZie, .'owleo
Jest wl/równdna - WltUICU n;,:
cule.
Nojl.lJo~iejs~e jednok, żebll
mie!! Ja~rkę·~
,ię

lo ju.! zo.fwiattl! Swojq drag4;0 10kieJ Kuble zazdroszczę..
Oni wszlI'tko 11UI;q z trzcJllt.'
cukrowej: komunizm z Ir;,;lnl/
cukrowej. pfenlqd.%e z tr.::cUlu
cukrowej, domu z trzcin~ cu.krowej. telewizorll;Z: trzelnll
cukrowej, kobi/U % trzctnll cu.krowej, cukier -;z: Pollld._
Ja ;e,tem tak %a/asClln.owanll.
że lOllbferam ./ę fta Kubę plJOe! ksfq..tkę pod tlItulem: .,Ju.
Kubo BoQu. tak Bóg Kubie.
Najwdrriejaze Jednak, żeb"
mlet laperkę ...
No i dobre .amopoczucie.~
JA w ramoch dobrego .OrYVł-

:1 ~~en':t, ~~~jq~OQo~~~

.oll.lr" lO lerce lwizj bez serc lub w lerce :wUrodniołeQo
'l.Istemu. Jak .ię okozolQ gów"O prowdo! Chor900 mitlęlo, wracam do
zdrowiIł. .
Dzll idę .oble lpokojnfe tld
końcu konduktu, vnier.::a;qcego ponot ku lepszej przllulolei i "'unę, źe w gruncie !"ZeCZ"lI najwllźn!tjs.:::e to mlet '0perkę._

O!tlltnio, ;ako burobotll;t
poc]e,,' relorml/, mam tl.l:e
czasu, ie mogę spokojnie IIę
zobawlt zwłaszcza ~e i tok
IIOlę pr;ed aUernllt"wq: oJbo
umrę z Qlodu, olbo ze Imiechu_. Jedno u:lem na pewno n ie u mrę z nudów!
No więc jut 'mieu nie, Ił
będ.ue jeJuze Imie3:n!e;. T2ki
~~w:rz:'~iCo~roJ /1
prt&-

n:

° nle

daWGe! jo!-

0,,-

Ze 'miechu..

Równ[d wledv.
gdl/ telewizjo lO romach okc,i
.. Artv'd dla RzeczllPG.tpoHtej'"
pokazuje Aktorów, mówiqcvclt
wWIfI.Um tekstem. Je.zcze riU
Ilę potwierdziła regulo. że lD
pl"Zllpadku oktorów wiosna
siTo/a to kotastr01/1_ Ale n4jPuunfej,zlI je,t o,lal"lo horror palla Kt.'dr~,kłego. 82rd.:o Imłeltnu, polecam, zreSltq ktol jut przede m1\4ł go Ul
10 te; Qozecle rekloTl\OtOOl OIObf.łc!e lIwa1am, .te w konce!"•

w"woluje lOubl&Ch
wkieklokl, u innI/ch apatie,
" mnie Uli reokcjo jest hl--

Kled,,1 od czo." ao CZ1l14
mlewolem napaau lO:olu ł Ich""
to/renil. kieall lo WllaoWOW
mi dę, źe je.lem zostępeq PIl-

płClCił,

mużnę, to d.<:il nłe trzeba
wbił płtlka!!! P/oko!! ,ię ch.cf'.

•

WB1e-.arBZ·oleJ""
.~y
111.....

"",,~id,'.. ",~oj,.

T,
~dnl/ch

l~e~r;~:;!!,~~:::,ot!~:i~Oj::::.r:

45 lot

LUDU

ze,_.

łe II..,

IDlec .... perk lA
."

.

...

poczucia przeJqlem ';Iodtę to
domu.. Demokrolveznie Z"GaJ
Ja rzqd.%ę - ŹOM ł d.l:fecł g...
ci.tkajq .pontonłcrnle p41G..
Ale nojWOŻnlejul/. oprócz
Jtlperk(,

;e.t outorS(łef

Uf

ro-

d.tlnie I skromnol!!. 24dne~
tlItuIomanU.
ot, .kromniutko: ..Geniu=- G6r
Swiętokrzl.I.kich"!,
,.slcmc.
Podkarc.::ówkl"!, "Blekit %nGcł
Nowin"!...Jutrzenka Klerll~
wo"/
Ale
nojwa1:"le;.ze,
Ź"efJ,.

tOtłwl/żS2onlo rię,

micć

.operkę_

No
więc.
Qdll
kupujqe
wkrótce chleb :0 ud!! tl.llil;'-

Cli, będziecie lię za.tanotobł:
imlot lie cZJ/ ploka!!, Ja, bezrobotnu proletar/uu .cent.' odpowiadom: .fmio!! lie, bo jo!rl
% czego. Mnie, n4
pr%1lklod.
j:~e m:1a ł::t.~har;!1I "Tc::~:~~

;~Iźb~:i:~e~;~;~~~;~~ł~~: ;:'o1:t:rra~~z~r~~0 ~~o I;~:

",,'"

de .. Artulcł dl-. lUeczllpG6J)Olitej" powh,,,, wU.IqpU .r'",
ki 1IU"1ł połUllcrnej: Cler.'"
Bobiuch, JorOszewłe.c .c altomponiome"tem .wołek
mi.
"rolO ł chórem doradców pod
dtłre~jq jakIegol StuligębIl
t4młucl'l CZO$ÓUlI. To b"llU~l/ kotlcerU
Nawet najazlocl'let"iejuq Gitc;ę
możno
olmiel%"l/ć,
gdll
Ulej.ka łię jq jok kit Uf zę~,
Kledll chcq mi zrobił barIho
dobrze, t ,.egull/ kokzlt .ił
tllm, te robi mi ,ię to kom-.
njedobne.~

Na;lOQ2nie;aze jednak, Ź"ebtł
mfee! w Ź"UCiu Jtlperkę._
Co. O" zgi"plał z tą sa"..,..
kąT! Po cholerę anD. łP1łtocie j,U pewnie włciekli. Odpowiadam: N/e wlem._
!,,~e:u~~olerę 4S lot toklel7O

$MIECIARZE
te delegacja

ZoIoIwfono,

t

Kielc wyblen.. si, 10 granicę, bp
obejrzet. Jok un:qdtonO ton.
mktj$IF:le tycie m.In.
wysyplwoo
odpod6vr, fe nie rnnczq prrt'fody
tok )ot nosIe. , wyJol'd był, tyte
feobyłli~ onbN.ludti.kt6ny
Iq

mowcomi \Ity'Illocll
$mleeit koicIy l,łITIiel

- PRZEZWISKA
W drogerii "Końskich 090trzono wodę koIOOtkq "YtU" koł_

tecnq ..JHl",

o wod~ .. KoPo"Kols".
Ctekom1' no dosbNy Hbrutoh"
I "woIewskO'ł".

nGEW"q

PRZEMI ENIENIE

Niepoltnelen~

butik

.Jago-

::!.b;o;::u.,ir:~i J::::;

--------------------------"1:'ej~J.~tokleł=.~ d=~

;:

Spod klucza

.p:~~~ ~?:;;:o I~~:~i~~:;;

ook01e.",0 odpcrwlodol no
pylonIe lodone pllel reporle(.
k" a pylonie w d,6cle brzmlo·
lo: jako IlIul ,ytUCłCjO pijano
poidiego dllsloi' Odpawledł
Jada Bocheńskiego wypunłfuf·
my. Pa plerwJte: pfSOfl" molq
t,,\ie sam" probfemy. loi iMl
obywole/e holu "ad W"tq.
Pu"kl drugi: wlodzo pls,,/om
lul "ic nie do - i lo jak gdy·

bo noue, tylko Jul n/.h n/tomu Ich nie do. Zreutq sq lo_
CJ, którzy mówią, le plenit:drr
ni. ma, .... co ja OCl'fwUc/. nie
wllWz, I gotów ledem podot
sumy rOllrwonlone &.lm1'llnle
pllel rolnych
odmin1swlotÓW
ku/lury, nlełoniecznle nOMoczanych chwoJtem. II tOli: no motg/nesle. pflvpoml"o mi się, Kcmtor lo chybo kledyl ,x-ledl1ol.
le ortysto le" zowue wolny I
nie musi od nItago si, lei ....01.
noki domagać. o Ittl" damogoć się lei
lacMla od wlodzy, o nie cq siebla Jamego,

Gatunek
by Jada Bocheliskiego cieszy.
I lorOI po drugim, mknie punkt

Irlecl: jesllimy norencie wal.
ni od cenzury. od w/odzy. po
ptollu wolni. Zanim zaslonowl",..,
się, czy naprowdę sytuocl, pi.
SOIlO porównoć maino duJ/ol I
HórQkolwieł innQ, ro/nlko,
no
prlył./od, cer Intynlero, l(Jftzy.
majmy się chwilę przy dwu osloln/ch m~j/och. Moino b, I
nich wysnuć dosyć ryzykowny
wniosek, że doro wo/noścl nla
by/o, cenZUfO dusi/o niczym r1y
no bagnach, to wlodzo win_
no bylo za loki lubus bu/U.
No bo wyjednywanie p/enlędq
od tlego Irtymojqcego 10 mor.
dą, b~/o plled loty chyba naj.
wotnieJH~m zadaniem ko!dego
zw/Qz'u twórczego. Mówi/o
lfeJllą, to są nosze pienlQdze,
więc n/e zolotujQ. ZoczynoJQ la·
latywać teraz, gdy n"t Jul n/a
dlowi, nikt naomu"se kole,
o z/~o wyśwlecoJq l ponurych
gmoJl~deJ, w łlórrch Iły knul,
Plttniqdze IW' dalszym <CiQgu chy.

si,

Cry ortykl
G/ębo'o bym

Ją dzisiol wal""
się zoslonowlł nad

odpow1edzią I nie zoryl'lkowol.
bym odpowledd twlefdzącej. At_
, tyki spraw/oJq wralenle, fa
clekoJq ty"o no to, by Ich Hoj
1Il6w zniewolii. Naturo nie lu.
bI pustki, Uotko lapom/e zbltlł
pflez zlega rOl/ecl% si" I oni
orl1'k/, slo/q bezradni Jo* 1 0 gubione d,lec/.

JIł*

mojq dzlllof /ołl. fome probl._
tw'f. lok I Inni obywate/•. Ocqwik/e, j.jll miarą sytuacji ".dzI. iolqdeł. lo ,q podoW.ńsIWo, z lostlleleniem. le lolq..
dał. pIsorIO musi był
leucr.
mrrJe/UT nli tM plleclcUlr, mo_
'uJ/en/d uenlq. I no ty... podoblenslwo si, łolinq. Dwuem"
cenlUry nie mo. Zlego nIe mo.
Mole si, ukryl, moi. .... bold..
ciach rodzI się nowy. ole no
rade nie mo !euCltt. Al. po_
pI.fU tel ni. mo, w toidym
razie no potrzttb-, biqUI 10 dlogl. Poligrafii no polne"., blql.

poprz6dnlo
pnydłlettt

rnio$ła

np..

nie

lo toU

.o'- Wuystll:o.
- Znocry,
tyfło tolenlt
- Tylko.

W-uystło

będzie

wol_

si, liczy'

- To loł. .tyć'

N/euzbrolonym oiiem w/dat
le zagub/one fleue uulEofące
schronienia w soczystym cleniu
s"rydel nowego znlewoncle/o.
obojęlnle Jakiego 'o/(H"u,
WrÓĆmy do myłfl wypunkto....onej no poczqltu. te pijon.

chekało

firmie "Wed.,..

rnojq lWOja
...,Ctorownlce
.

w~mieraJąC;B

to z niego (brzyd/Ua s/owo), o
nie orlyslo.

-

LESZEK KUMA9SKI

ił lei nie mo.
Popl~ I poTlgrolio przeslow/olą si, no pobzeby druku obligacji l nowych
bonknolów. Wydawnictw tei mo
nie być. Jednym zdaniem, bycIa
Jesl, nie mo niczego, co poz.
wolo ufodzJć się pisorzowl. Cry_
U pisarza leJ nie mo.

Klo$ loroz powie: o n/e mo_
f. tałJ piSlłfl Jom lob/a prtez
'olk,
no
masernie
pnepisot. co urodzi' I no bo,a".
spuedoć' Moie. BędzIa lO non
wiosny model - piJarz polsłi.
Tylko nie mówmy. te sytuocjo
polskiego podobno lesl
do sytuocjJ Innych rodaków "o.
lu nad WIs/q. Mogq roprotestowoć hodowcy
"ó/ików. na
pnyHod. Oni l dwóch egzemplo.
rzy "krótkim czos'e polro"q
wyprodukować egzemplorzy ty.
siące, NIe swoją mOJrrną uen_
plJO"O

tą.

ANDRZEJ LENARTOWSIU
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Płacić

"od metra" czy "od osoby"?

Czynszewy zimny prysznic
o trm. i. od 1 Kyunia br. W UGlną (1'"518, .i.chieU 10 '
pewM wnyscy ulonkowie Storochowie):ie' Spóldł",lni MiGUka ntowej. A~. ie ai o ty .., Mgo ti. IIikt " ie spodll.wol. Ci,
kton, pn,b,1i no lobroni. do Spółdli. tuet!o DOIłIU kultury.
pn.i,li kolejn, nok.

Z

ckoiolo wodo,. koJtOlllacjO,
wywóz
imlect,
o
toki_

ogn.ewon;e 0i'0ł
Onne - w lo1einokl od W'f9Otaienla mieszkomo - opłoty.
Nic dl~go, że pyklh. pod
O<ke5łłm uefon....o
Spóldlle""
I Rejonowego Pl"Udtl"blo.-stwo
Gospodoriri
KomunoJne.,j, nłe
cenłrolne

brakow%. A

odpowiedzi

IMa

_zy1d!kh
mogły
łodowoUć.
Pn~e wszy,tklm te, kt6r. dotyClył.,. uctególów.
No bo dloelegO RPGJ(. lO ~
pn:ąinięc:i.
1 ,., nek. flit!:czystoid, pobie,oIo w gt\idrliu
"00 11. łoi od 1 5tyClnio ju1:
14 .130 tł, słloro poltw.
pod.
tł.oc:ył. •
tym aoskI ,.tyłko"
o 100 pt"Oe.ł 1000ępco dy,eII.,
'«o próbowoI ~ wyjoinlć-. tył
M, ..... Zebronl nie \Kły.tefI
fili .

Uf

podjęło

pn.e-ch;ięblorttwo

;ołriei

chiołon l o

MPK

""

_.

c:a ędnoklowe.

dqż

jednot
pokutuje
ie
wu"MItłe
teKlI", \ok. I te nlevzo,odnlone, pn.en.uco s;ę 01'bltrohlie no borki uIlugobiorców.
folo..
lnOłIopolist"Cłn.
~o;e powlnn" być fl..I9OWone. A ,"oie nołeiałoby wydr.!elit l KPGK I \Komomle/_
probył.g ,

i~dlbo ~~~~i: o~~l:~

Nod tołoq CJke.molywq n.t si",
Jedno/( nie «utonowioł. SriLl).

....

BulwerNjqq b,l kKt, li no
IPOłfconie nie PRrae dl przed.
stawia. Z....ochl WodociqgO_
I ICClrlołilocjl, chocloż lost.CIł
SCIplCUlonr P"'"'f oogoniIoto-

roli

W

troln leł

Zebrani
ChoCby., sfe-

Re borct.r:iej efektywnego wylkln"tJtonio lPnętu, tmniejuenie administrocji, tocj~wc}/
tOtrudnlenlc.

W

rów. Ctyl:by n~ miot I\Idzlorn
!'lic do powie<benio ł I to w
sytuacji, kiedy oploty lO wodę
f k,eili wzt'Osly ponad p;ę<:io

żebraka

postułowołl,

I

col-

~~e;Ci:lu!:~, ~I~~;łn~!t :
melro kwodrOłOWego powien.chni. Jak ki dIle;' ... dołQd, leC!

od lIerby osób, lojmuJqcych
mlenkonle. Uw.r:ględnfOjąe notIKolnie pobyt crloMO ,ochil'ly
na łłudioc:h, OZ'/' w wojsku. Podobne kryteria poowłnn" byt
stołowane wobec innych ~od_
flitów czynuu. Cty laIt ,;" m·
.. le, pokoiq noJbj lin-e dni.

dOUC1'ęlnre

le

,nlu_
mioJ"lec.do ruc hu
siary",
odro.

c~~1i pię),"e

drogOf/ltega w
wiłK"kim po,ku,

tłÓIII

urzqdza..

no "iO$nq ub. roku. Zwyro_
dnialcy polomolI I pogięli. de_
wostuJąc dolcumentJ1le, wu".t.
ile moJrJ drogowe I ;nne 01110_
kowa"'o, o lercpn wygląda lokby fNlf!Hlo J1arończo. Miojteu_

'0 dlo dllecł IHzqddla w ClYnie fPol~lnym mlod,ie! l pn,,_

loAlodowej H'Oty OSobowego

Oddl.lo/u PKS, wklodojąc III ,"

",oe" wIei.

s~<o.

Hiu(l«łl. Maków dtog(M~ch

si,

plagq. IN H półrOCIU
1989 r. w mleicie wymfMlonCl
lneMÓW di09o.... ycl! (250), które "fadvOflO
.. ia.daniw ,olo...ieno, .odo·
miano, Wcmi._ eneroli ciepł
ItIb ,d_mfowono.
llodlle/e
-I I Meh,.,unet_ Wtedy .... IcrCJdnq me Iy/ko .ome lobUce,
będ'" ,m_n.ji I podejneń, t.
of. IÓwniel l/up",
wyA-OIIo"e
lokotor., ~ IMIbłjoAi _ bvl"ł iątowtlito, Jlonowiqce cenn"
",al.,/oI budowlo
ROlS10brO_
"ono let cole olllołowanJe d,o •
• gi w/odQf;eJ do nowego wysy _
plslro imleci ... Jonł/lu.

P

odoi)' lei głoty. fe pona
najwyiua, aby 5SM pod·

Plaga
wandali
N A =;erO:~()I:~o~

kła 4łiClłonta.,

10iMklI_onła

"

_ienojq<.
•

kClicłylll

"0/0

~dną aworlą

'"

n".

l~n. ci .omJ
~ooligOf'lJ
I wcmdol. "Iuuą bldurn"nW
nopi",mI /oIIifiem w SplO".,
.-tury, ,.,nłi, ełewo"cje b/altów
młeukolfl~h, ploc6weł handlo_
wych, .,sługowych. gmachów ~
iylectnosd pub/iuneJ. nie JłCI~_
dlqC tel ptlpoJcI.'nego rt)uru,
oloclojącego .....'gMze w
nt/oslo, no i/óly'" .10/ ,ob~M-o_
wy ioki6ł pw. .iw. I'4fcho/o.
(kdl

"od'w

Iły_.

(kd)

E. BonJka

Eksponat w... garażu
p ~lIIC-:::;tk=!!.": ~.::

rnj,e,.klce temu
tYII_ u, ostatnio

ko_<uował

11

Iłu ~wl)(lowa)a, .. prwd
wl'dzla1amł komunlkaeji uN.ę-
dów _awlały alę dluc;!e koklJ·
-koi 1I.'ldcJefel.i amocbod6w, ci",.
aików l klfl~b pojazdów methllllłcU'lyeh. Kaidy c~lal wy-

Jednym
zdaniem ...

po 33 tys. :tJ_ Cz.ytekllcT, kt6-

tlq

tłO tl(tlcńozu

r:.y chcieliby uw.pelnlt IWOje
u,!ory P9 przYst~leJ cenie

rojeatrowa~
awój pojlWL
- Po komUD~ataeb radil).
wych, ptuowych ~U(!zl(l daRU

lolnymywon/o Jlf: Pll., p'ryslonhr MPK prą ol. '
Molo w
OslrowclI,
niezd"scypllnowani
Ir/erower Pl'fWoln'fCh somoeho_
d6w nadal pOllcu/ą III swe . po.
Jor.dy. np. 150m. w połud"l.
- aulo er M_ rej. /CEE 203' /
KEF 3214.. _
(ła)

do wnloeku. ie t.o lIię dla icb
klftUnł nie ItalkuluJe- A M·
tern - jak pan w~<U1 - puyth~ I od<:I_.k dowody
f+o
joMraeyJne _wolc:h pojazdÓW _
OlÓ ...... kleT. Wytk.. Kom. lTMG
w KOI\Jk lch . mar Slanllila.w K...alik. _ o.talnlo poczyniono
dla na. peWłle udoaodnlenla,

_mogą

~zc:'t.e

.,cOlł

na p6lkach

~naleit

Wśród

otrl.,Yroa lyŚffiy

POZYc.J1

t.et

nlet..QŚ"

ksh;garnł.

I?'IIllej

Intere-

~ujttcych

są

jak np.:

,.Buddenbrookowle"
M;lI111a (2 tomy za

Toma ~l.3

wartościowe,

•

Mimo uslowienlo,
I,,'erwencję,

UlaIlU

8~O d), " Nłebet,pIe<:Ule .wląv
ki" Choderlos de Ladosa
(hllto ry jł" milO8łle dla p,ll.l\
- 'JiI'lO u), ,,Na tropach S1nęt
katt M. Wańkowleza (.590 Ił),
"Clt:tkl\ podajcie mi zbroję"
J. Chamie<: (o MlckJewlcw i)d otworcio
trlY9wialdko650 u)_ Dla efektownych, Howego hotelu " t ysico",
OłUO
wiece., ortykl- plostyc:y In.eue·
cz,onych w pl6łnle okładek,
mobla kuple ,,&rofcę" A. Kuś , Iti w "GrupIe 10" moJq lu
nlewicza, czy ,)...eśnika" M.
h! goIet'ię. VI hotelowęi kowlarnl I restourocji
pte1e-nłO
Kuną!'wiczowej
po
850-al.
Mimo nowych, w~ich CM
waMI sq obroIy olejne I oliwo·
f$e
0l"OI
tIton lnr ortystya-ne
»z.ybk:o UlNo::ltją • pb,1ek nie
aajlepi!l.C technicznie wydooia
ouk>Błwo " 5posr6d 1 ~ Cl.lonków grliPy. 8 ywoky
"lytky"
..Gehenny". Mnłszk6wnT Ul
mogq kupie wybr(l~ proce w
łys. :U), cr.y "Prywatne. tyele
rec:epe}l.
Stalina" (~300).
_ Ootyci1ClOS spn.edono proc
SIO blł$ko , nOO zł - poWiedIl oł
W blc:gaml przy ul. Noc·
wid. od nleday,.1.l8. wprawa·
TOdeWłl Kurek - o nojwlf:kn.,..,
..Wlł~em" elen ą tlę obroxy
d:r.ono CU;klowo SliIłnOObsłu,e:
Tod_vuo Sąpowsklego, Zofii
(fis zdjęciu). Ma ona swoje
wady (ulan..ajq się kTadloi.etel
'oJą\!. Andn:.jo Dobko l mo1 zaLety - poz.yeje wylotone Je obt01"• .h»t&łm" lOdowoleni
I hotełowej 9Qłerłl, mamy bo.
na stoliku l'eklamu-,~ się "me, swobodny dostQp do pół wiem moifiwołd Małej lorgonllek sprawił, te ....a'(NIla ~:r.e
1IOWOI'Iel apnedoi" $Wł'!ch pi'"oc.
d ar.!; bklidt.
tkk)
l'dI

Galeria w hotelu

"O-

~li:w~~~!cy ~Ch o::;::;r..:.

a tylko .. mo dowody.

lt90

n~ zetrJ~r:.-;eIlOł:~ ~ye~
:1~0~M~ar:n~~po~~
An.UI

Malyola.

_

l'OfI,ad

110

_hM,

wał

kłłku

otrzylnywałem dodatek za
pojudu prywatne'o do cel6w .tt.Ltbowyeh. Obec·

użytkowan i.

Jlle nie lila iadn)'ch ur~uło
..d. prawu)'ełI .'11 \ej malerKA w 0(61e, to uialamy na

prupt.web drukow.ny<,h nie w

d:z:ionnikacb uslaw, ale prasi.,
,az<,1,.eeh..
łala

ierwaz.a

P kulni!nacyJny.
eycb

tuż

rfl.ycnujllpuaki
kto

m~~La

Alf!.

wie, CZy gdy k/illtwQcja

budi.ł

lów todz.i.llnyeh wykato ~wyt-
UlÓW wyd:daly komunikacji b4tdII oblęione pnez COCIlcyctl :urejes.trować swój po-

lu:.

_ Zd&rlaJ4 ale WUc lakM!
puypadkl, _ kł_ lłI)"rejeelro-

jar,d...

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

po

ad,y'

~~ ~~~~~ne.we,m~

C3ePy"nlk_e.

..

dniach przycllO(b.i I .n6w re...trJlje. Niemniej.
co
dr..łeil.
więceJ ludzi r&l'i:nuje ; utył
kowania. Ale !Ją Illkle, re k~
po ru; pl6ł'wlllY "'DI !lit.: !łoK~ęj
U"'eem, bo kupił autko l trze..
ba trochę nłm po)ei.cbU, ... l~
mułll nu odwled~lt: w wJa.da-mym CI'Iu..
Ja 1a.kU> mlalem wnlar
wyreJCllltrowa.nia .woieJ "iłyren
ki" _ dodaje S- Kowa.Lk ale ~lOeb6d jc.'4t mi putr7.ebny
do w,kony,,·a.nla pucy. Nle-

H.."-IUAN KLUSEK

nislerslwo. tamioa jednego. y-

CO, GDZIE, KIEDY?

;~ie3.5~~lo,rx:zł4·':lIs.jc:

u ..,... _ .. n. su.

k<noly się dwa moclki O wat·
loki po 100 złotych (Soło). Je·
dltn w nokło6tie 3 ",In snuli:
(10 ml<»1 lok podano popued·
w prawy'"
gómym rogu
utoedlo biały morgine5
nie
pn:eehod.li pnez IqcłownMt bię·
iycOWf. Blok wycitvhwono wie~borwną łeennitq rotogro.iurowq w fo""oele Jl ,25tr.43 mm
na popletle kotedowonpn. w 1IcAa_
I'tI ch: iółtyM. cterwony.., uaro.piebleMim, oIemnoniebiutim
I ctomym, w """odzie 1•• 50.000
WiWk. w tY'" ";e pertetowon.,ck
100.000 mut. 8i0« perferowa.
n'( będtle w ~encie w

il

Wielu filaloeU~ów mo

"

1. t'!c:50~~:'~~". ";;o:!:
my w cudzysłowie ,HIQe*ł. • bo
no prowdę

nikt ni e potwierdził
t,ch wydawnictw. prywatnyeh I
nlekt-l>rych ogniw lW'iqtku, CIf
.Iq to 'lnoen.;, Clr po prMtu
rw)'kle notepkt. Spu;n,q Iq :U:I'
jqł się Za"ąd Główny

PlF. Wy.

kom isję,
,tawiaJqe Jq pn:ed trudnym 10-

brono

tn:ya$Obowq

don!em. Otól komisJa to ma

5kOłYlpletowoć wSl"f$t\ie ..100el-

ki" I stemple l teklte m lub symbolem .. SolidoMołć~. d okonać
selekcji no te. wydane pn:el
NSZZ .. Sołj6omołc", a takie
p Ret

(Ó!:ne komi tety .traj4lowe

arot """rsW e pozt»tole. wyda.
wane prtez

osoby prfWotne,
lodonlem koo·

No jwoiniejnym

.... Isji.

pora

ewid~jq

będ.de
nodonio t~

loprOflO"'O'W'On;e
demplom i "znaczkom" akreł·
lanego slotusu kol ekcl-.~;e.
go. Z lAYogq "edzio!! bęcb lem.,
postępy

proc komisji.

tym roleu.

3

?:ort~:;~wy~otem=~

• elYĆ

InGCZełl

w

wydon.,

paicille",j"'" ub.r. pnet POCE'
Flnlondil. Upom i.,tnlano nCl
nim 100 rocznic. urodrin ble·
gaao clNgod'(5łonl_ego tego
kroiu wiełokrołltego
IWJdęte, b iegów na oIlMpiochl1
w Sltokłtolmle w 1912 r.. w
1920 r. w Antwerpii, w 1920 r.
w Pa...,iu - HonneWl Koleb·
,"oineno. W rołw 1952 f CIPOiii on .Ma oIimpij,1n !tO o'im·
plodd. w HelsiMack.
tę

Trwa emitowanie znooków
poeItowyd.
upomlętniojqcych
MiMrtOstwo ŚWkJto w pike Mt·
nel "Itolio '90", Ukolol'( llę
toUe łiC'lfle emisie poiwięco,
ne eliminQcjom do trch misi·
rtoshf. M.in. leden lnoClS
wydoło poctto MourelOnii przed·
łłowioJCłC na nim pitkl)ny.

KAS.

POllOMO : " ramię d nlwa,
') kilimek kaflowon" 7) , UWili·
coukco nelro, nlld niq terno, 9'
Irunko.., poclęstunek po dobit,m
largu. 111 01,1 bóliltca, 12)
giel, pi_na Itl05O, Ul gim·
nOlt,una lub w,klodowa, Ul
pl,"ie pneJ Ckoborows. jabfi·
tuj wlososie paCrtIClM, III)
dolinko .. glll:l»ono, 19) hrabio,
20) ióho odmiana hOtCu, 21)
Niemiec, kt;ó" " 1NO r. łbu
dowol protat,p tllefonu, 22J la·
watryulnie, 23) imi4 pi5Olki,
któ", 5lwon,la pal tot detekt,.
wo I"oi,oto.

w,·

f"tONOWO : l) ile oplllcan,
w,robni" .. bo jach Alji wschod·
niej, 2) prowincja w .I"A lub
port w Brol,li" lJ moty dia·
ment, od spodu płoski, na
wierzchu w faset" .t grup,
ctmeicijor151r;' .. krojoch arab·
skich. utn,mujqcI wlo lll'l' ob·
rządek, 5).. Itru"oi(, 6' poprzednio Itolica Fin'ólndii, I) wyka n-

... _anUca"

w.płc

tkanin, skór i popierO....
o·
slrono.ninnego" Wil";' fanagrom FUkS
AkN), 14) " 'J.
nino noł1odujqco obrol.
iMię
- ty tlił powieici r. O ...lnkoweJ.
17) tygielek.

t6,

'''DESZ
III:orwiqzonie (lU)

"sKlan.

, •.•1.

11. C.

broll" _

-f1'.et.I.
II .L _
c::&. I, k ..
I.,
lL ,,s.klao:l' pu.L .1. ,.
II.
", I. IS. iii. Ił....
- .. C1copatra lo-.
f)'nO" OSA. L
t
11.& "zabójcu

U.JI
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,1..,. II.L
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.e~.

I lł .lI. ..
.. II t I ....

L II.
USA.,

M

~~~ne;,:7"U~

11'.
u.. " ..~
lS.1' I M.ll. ..Tunel" - .t,ent.
LI. . . . .... " t ...,..
.......,.jae'"
_
.. KGmedu.ncl"
_(t.

(n.

lO.

L

L lSa-tT(eL J). C. "

WIDEO -

r"::,t~"(nTIld~~ ~1·:J.r:

Mlrabe1la" l)a"
.. ts. "c.r..
maDdoH - USA, L 11, .. II... NleIJulAt" _ USA, L lł. .. 11 t
l'.BaJId-C. U ,Jf.
.. A _ _ tl" _ .. BlUkle ..,.uu.1\la
.'We:.ołJI8.labIIetR"-~bO.,

ł(itł(~e' \tSA,
L LI. .. lU1. ~0R0ł0m1,u,le" _
poL L Ił. C. I''''
DY2;tJ1łY OIlU.
szprrAL&: 11.1. (IoboUI1 _ os..
cldaIJ WewatlttoJ Cu,1',,",
Oł\łrur~y _
Ko6cluakL ll.L

.. K. ,.K.tóttrJe

~~~~l~r~~'!. ~=~':;

Ok•.

Tt:UR ..::,::C~ . .

lM. J .
KOC'IIANOWSKJIEOO _
"Po O>mR1Lu" _ •• II, SI bm. - "TłI-

tu ooe'"',"

~."'A

....Uy" .. _ "CaUmatbs - Ko.,el-m. .el" et. n_pot.. L II.
, . 'Ul. !f,o. .. PnesI~nlc'"
-pO!,. I. '. . . . UltU..

"MlII.lema. tona" _

_

....rąjaM .. .."0C67 JutI"Qb"
USA. koł •• L' •• ,. I .... 11 ....

!J08OTA
LOIltALNI"

_Vllt.".. _.

r.ooa" ..

.... AkluUDokt 4nal • aPf". T.

Woa.

,..

IW

lYItI:olO

rda'"

~!~I\T~oc:.~'W~ ~ :l.t

Koncerl tyc:ttt. 1'."
Kr,.st" _ rep. Il.

•.Paml(taUIt

~l\".ItWJ

11.15 PnebQjc aprzed .. t.

,

?aG 'nR _

Jłi.ttorl.,

l".

18.01 Proc_lok.ln,.
"Wielk& Gra" - tel.etlU'aieJ
1'.80 ..Galeria J"I lDiUQaów" pejQte erOłyc"'l I .......
Trtebł.tow.lk!eco

P.OORAII.
1.00 'l'TR - :!Ibtemetyka.

fIeftl.

___

30.00 RKluell do
3Il.5e

I .• "Tydden n. OBi.tce"
l..m .. Na wowle" _ prOrłC'iOl
.rekreacyjny
1.56 PtOflr.m. dn~

d:~r; n7t~:r;u6ł';

"Lwow.;.

panienka, raca, strłhty·
ko ... antaba. rakarz. lokoul. t(l·
kOCIO',

peta, Jabłonko. rofinoda, Sono·
gil. Toma ra, blin, lata.
JOtlOU

Skoliy,ko·Kom.

~t."

12..łO Tełewlz,jay

koncert

=0

*1"

13.10 ,.szkoli 1l10Mn6w" _ Jl'Glikll'.lk
U.ao Telewizyjny Teatr P.-oe.y:
Zalia Natko.o:. _ ..Ono.·

14.50

nlc."(1)
"B,ć

repcN"terem"

_

S,I.

wesle.. 8UUll·Kril;
15.15 Filmy o mito6ei: ..8nk'-..

n. IÓr." pobkieJ

"Rewi~ja.

mm

"trele

pod. C!elą -

~wleneal.e

n.dJlwyeJ.II ... ·,
AUłoM t-:mU

coo.e1'.1
Fiel.dorl

co dalej?" lpoUuoie Adami MIdini_
Alellandr.a Kwa»-

17.30 "Pobka klI. I

Dlew.ikle~

19.00

.....
VI opr..

11M.

si. Collrt:ol."
IIUO "Z 1I:ame~ • ..irid zwieU.Ilt" P.poci

11,30 Wi.dOflloki

ZG.OG

~S1uani"

......

(!I

31.10 .. A.My.ki dLa R-.e('~.p08p()
litej" _ wieUra ,ala
0.05 Tcle.:azeta
D 15 Kipo .eoaacjl: "Dwójka
karo" _ "Pł!l'bow.l' 1I:amieli" - tUm prod. a·
mOf"Jk'l\r.kieJ
1.05 Z,,-O)I\et.en!e pro(ran\u
I!ROG&AMU
11-'5 "Ot... akademicki" - ka·

tolieki nuM

.towlrz)'.-eń

o8kadl!mlc:kkh

13.15 "Konkurs ,. nlilion6w"
l·toO .. Bariery"
U.3i CO nowe.:o w ..WledI.:r I
.tyciu"
14.35 "OkaVlnc-o _ klejnot Ka·
lahari" .. t)'ją~y klej·
not" Ul _ '-'Im pny;codnlo]' prod. ant.

lud. ' "

, .. "Pod poonlallCLlI band.er,," M. Ku,'1\Isn~e,,"kleJ

.ud.

.leJ 1.... Gto8J bpol'l.o -1IOkI.
pron.. II •• Lokalne w~

aportowe.

r.OOIlA.....
' .00 "Witam, o ."Wnlł!r

1.M

.. NotoWo8AUI·'

~~ ~~':"dni.

'.00 Ola

nt todycb.

wid~w:

"Tele1'loelt" orn IW k ,alO
"Tell!n.1I:." : "Uciek.eJ Rebl:ko. uclełr.al" fe&. 1) -

f~~I.t.~fł"04Ow"

""ocI.

10.311 OT Wladornoiel
10.36 "Zloto" (ti) _
"Klejnot"
tery.! dok. tH'Od . •1.

11.15 "Krlj za mil,tem'"
11.010 .. Prlwa""e tyde

U.GO PorInek

W06I~RiTV

... Uni.werJ:.I'W-

~b~:!:~YłodY

0..1 U

C1'J')IIotł"."

1:.10 PUlor.ma Odil
21.45 .,Zoowu ... Br~hoad ·
(3) ~ria.l prod. In ...
2:Z...-łO KCMneotlndD.l.

pr-od.

n.15,,-r.łee.~"

rnu~,

oowcj

o tw61"'C:U16cl KUCe-

kj" -

nl~K.D.pl.k1

ł

_Polaki1ialt~(J'

hi.ł5

I"olio",o: pisk, kredka, paro,
SInegam. Clemko, Kasto!". Ąa·
kora. lokato, Italui"rka, bojon,
Ut rato. Soka ta, błond,lIo, ma·
rynota. inka, goleta , dato, Pianowo : PlST, skrtynlta. kromko,

Knenow ski le

•

• •L

Pff"

10) orchilekl obserwatorium

otn:,."...je

-

... _ USA, L 11. I. U t
SA. L U...

10.31) DT _

(łonie

Nagrodo:

11'. L 1ł. .. 1J.l!. Dod.. 'W n\H.de1ę .uu,w bajd: _ .. II; I II.
"BdIO"
•.1,
(8obOt.t)
.. Co...~do" _ USA. L II. ,. lUL

tlD. . .
».L - ....~
(nledzld.-l -

kinie DroJlM: .erial procl.
juloIII:. .,Jelonek" (Ut
Wiadomo6ci
10..0 ..
p6!:aoepJ'ch Chi,,"
1t.-łO "Oilmen\owe .oIfi'tod.le"
12..19.7- Po1łki
rodem"
-

(188)
+

_

..... ntn7" - :'.:-.

1.00

Krzyżówka

,,&A....

"1.Le.

PAJll:STWO""

:ł.ERO",SKIt:G O

eaeh

lS.oo Teatr

dł.a

króla"

aymronlCZOJ"
Katowi-

w

d..r.ieel: "NieJ;
pal-

~:~kl~r.~!odJ"

14.10 Tel.ew..."j1ly kooeen
,uO
14.55 .. MIHZe" _ ftllłuyn

ty·

l$.JO~ole".·'

15.35 .. Puna

d&.IedJ.iezk."

-

17.15

~rial prod. brll,.bjekiej
~Tcleex(M'eII$"

19.00

W.ee2;Ofynlta:

11.30 Telewl!,.ln,. Te.ale ~
mllt*i: Eduardo de "'I~
lippo _ ..C,.lindN"
1&.30 •. A,rom,tkel"

.,Si~hc,

kaetot"<I ()ooa:d."
1'.30 Wiadon,oki
211.05 "lkkaloc. siedem" TP. re:t. Krz,..l"tlol
lowski

15.00 .,Spektrum"
15.15 ..Prty,oda z Al..... fUm dok. prod. RFN
IS.łO .. Biala plama"
Will
•
dok p1'od.. p<l1,skiej
16.05 "Mea odry
ar~h , tełl. llU'7"
Pr04to ~ty krzywo?
HUS Studio Sport _ Puch:lr
.swiala '" nal"Ciilntwie 11-

pej!lkim
16.55 P1'ot!"lImdnl.
1'1'.00 "S'oWC"ÓĆD.1Y jak za daw·
nych lit" - P"OIrillll UlU'
~1CZoy

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

I.lill

K.~.

rtelniloml:

Jckiego l.

poniedziałku mięso
woj.

r;

blalo.tockieCo

płaci

sit;poStn. d a l q . ..
11 strc=:z:tMI. ." bauch . IruiJWca,
n3łe~c:)"C:b
do
.PPM maJdo.".... ło się 157
uli: b,-d1a. prteUllK'1.Onego
ubój. Nietrudno obliczyt
jest to pięclodniawT upal.
wlenęl.amł truba się opiewał:, lurmlt je, eo w konwencJi po&1osi cenę .u~a. VI R'~dtu '& l\ .yłu

J_.

pl'r.edsl~blorstwo propo-

uje rolnt!r:<tm l'Ouot.enle ska _
w cza51t, upewnLaJąc jedrśule.
fte
cena nie
legnie tmian\.e. Wynosi ona
ie 3._ tTl. rJotTch ta 11:...
,ram t,rwea WOłowejJO u'll'21ifikowa.neClO do klallJ' A.
ok.atJl ....arto dod.1~, ie
t ..., a trakeT!oa upłala,
wiem na prqklad roJnMr.:om.

Gdańskiem

l LubeLsklelD-po

3.5 \71. lL

KlaaTfikałon:;r"

.. punktad.
skupu wbow'-unt zostałi do

prowacluola re~ ol.~
warteC:o do spnedatr b7d1a l
W7U\aCunia t~mlau
cle.stawy. Ta proc:edW"& .prawi
• Ninie,. nie: bf:d_ alepotnebNe wout .wotch krów
.. Co.spodarst... do punktu
skupu I Je powrotem.
Jaka jelt pcl,J"CI,JUa tak
w,so~j podaiT tywea w0lowego! Na pewoo romie,
cheąe sąbko sp1ac1ł 1Q'aoto

je,.

t«rru

oproeemowane kred,.t,.

musZlI u~kaf pleni~ " .

ten

Jest

uł. Druc:~ pr~cQ"ful

tri 1 pewnokl4 pu.ełn.rmr
wanie do nl~wn.a XW'lerqt.

w

taniejel

~zekiwa[liu

na uo!erowa-

nte wy!stJ'dt ctl1. Je" Jes~
ct.e Inny probk!m. Zakład,.
M" ' e z. kMiec:mokl ftlUsr.ą
ogremie_

ponlewał

.uP.

ostatnio młoemte spadł popyt
M micso ł leco przehvory.
Dat na prl.)'klad handel w
Kielcach umlndł t,Yr.o ! t0ny mięsa l I \onl' wQdlin, •
jencr.e w ,rudolu oodUenne

u.mówienia

op!ew.ał,

na do-

lławQ

40 ton m4ęlla I jt"Co
przelwOC"6w.
N. konie(: nWllll dla clille!n lków n\U4 wladomoU, OdpowiadaJąc na apel 1J('eID1era
K:u.owlec:k:tego WoJew~dzkie
P r !6IIs/ębiorslwo
Pn.cmYłlu
UięX\e«o .. Kiekach od ponied rJalku obnlta cenę
kh wycobów o $-ł pro<:en,t.

,wo-

(~l

PogadoDly,

ale nie przez telefon...
Wieiu ł tych. którą Idqt,t. lOPOtn« się Jut ł nowq tOf'/'ł'q 0plot 10 IOUftOWJ lelelonicu.. 10.tonowio 51t CIY .- Iqcwołd
mięcb'f'ł"llosto,łOJ. o uaegóW.
ml.ęd~e;. nie lepiej pn.
stowić 5lfI no g~ble po<:ltOW'e_

~

k:;:: :;:'icil-teWZ

ne Ironłolrty I ro6rlnq I 1nGi0mymI. któny mi.ukoiq w innydt
miC»łoch bQdt t O gronieq. Pl'le·
tOl'l* nos o tym ro.dk:lone lul
po ~u nojblUne rochunld.
Toryfy opłat w połqcze!'lloch ktoJOW'fdł wuosły z:nowv o doble
100 PIOC.. o Wlęhzołł: polqae"
międzynoł'06owyoch

W poIqclenioch
'-Ułdlle

o 200 procent.

Toryfo

opłat

IOl1AÓW miejskich

t:i~vm~~Ch_ ,,:,r~~~~
$d:und, o po godł.. 16 - 90 11 ta
lO sekund) jest małym plweom II
po«)wnorriu I koniomi 'OtmO..
tOgroniClltlych. Jodno mlnulo t
RFN koutuJe 10.200 d, tylI! 10mo l Ąustriq I WIochom'- l USĄ
_ 16.500 d . Jeden Im pw romc.teniowy (minimum) .. Iych I'OlI'IMJWOCh p,oltyanle ttwo 3 mI.
nuty. łotwo więc wylk.qć. Jok

cifo!tocenne Jest IW: kaide $lawo
kierowone I Kielc. Worlli CI'( Nowego M;ostQ do WIoch Clr lO
-~.

mleJddch nie

• regionie telekomunIkocio doI'obikl
odpowiednich
cenlro! I nl'e -.tęchl. łMt w M'
nie wp,owodtlc tzw. 3-minut_

si,

impYby toryfowa. OIotego ni..
k.tórą wybrońq
godołi

mu nadoi

będq

Re Mru zDpl'09nie

Ul

jedyne 90 zJotyoch. Me Vtebo •
dodot. t. IW po.
cMume I destdowtl dni w KIe~
coch nagminnie tawodI:q ot.*>maty I mnim poIqaym, się r
tym miejscu

.;ęe-et.

na

złot6wkl

Komunikaty MO
• S3 pafdaieTnl.ka l _ r. (po° codz..lIall.30ul. wSokolej
Slr.ar-

oltdrJalełl:)

Czy

popłynie ciepło?

P.mK#lam początki. budowy

kkGC: i4' plownl Radom. Ksl~
cowy ku.jobru. wykopy,
dynki. uplecza_ DyrektOl'.
r'int. Ser,I ... HełubowJikJ
(lr.t.ac:.al prud daennilr:af1.JI w~ "CaMyk! cicpła" ni ~rle
komin. tu slanle:
leI, Ud. Drl6iaj. ()O 5 laLach
rOJiPOCt.ę<:;a
inweslyoc1ł
ięłq~ r.owJ"Ch 7.óU1l(.erzcń
ybrak realny kn,la.!t. Lu ~ 

ja

n1ald6rych

obield6w

aoC:wia.. Jak wiele dokonaw !Oi06unkowO kr6Ucim
ie. z..uwansowanie pmc

J:!ejl~!~~e!'tU;a=
:={i~r. k~~lJl:~!i.':

ri wMun1c:iem rouuehu Irotnr l - sięga okolo 1'0 proc.
beatle: pr3CC wył!;:0I1\lje 14
j.'llilit)I!Cwycb
prz,elblę-

LGł'słw

~tt'w:iu!aJ;tc,eh

lo $00 06Ób. Zdal\lem dJ'Cekcł1
bu.dowa prowad;,ona Je5t w.,~
J~owo ~:r>...ędnte •• mimo to
)ej koGuy
ocromne i roso,
l dula na dUen. W 1883 l'CIku
obliczano je: na l:!:~ mld Jf. W
cenadl b~..:.h
wynoIlĄ
Idlcuna.slokrolnLe w;ęce:j. Aby
my.ilet o uruchomieniu koU6w
nr l i ! w tennil1iepotrz.eba
105 mld tJ. Sltlłd je wz.i,ć'P
To glłw-ne. ale nie jedyne
unat"twienie lr.!eruł~ych buda.w~. Kredyt 1. banku
nIe
pokryje wu;ySltkic::h W1dali:6w.
Okolo 15 mld musi prr.ekazat
budiel wo)e:w6d"dci.
Oyrekh,..
S. Bołubowł:kl
,twierdl.1ł. te je:lt sunsa, aby
e:iepło
popłynęło
jeS1lC'te w
tym sev;)Oie gne:,,"-cz,ym. Pod
jednym w 51X1kie waf'Unkiem
- pn:ygOł:owaniu pf'tez. WPEC
sleoi. pnlMyto_w:r:~
W)

5"

dnia na dzień

Chcieć to móc!
P~:~h/~~&:1 w~~;:

"/cli tigodmod pRyJ'
pleuenTo. Wrsoło Inllocjo. 10_
h "l'slQpllo w slrcrrtiu. 101tołatieł puewldrwOtlo, Jpowo_
dowtJlo Jednot. fe st~po ty.
ciowo spo/ecleriSMrO dramo·
tyc.uVe Jpodo. Wywalule to
'Oldtolnleme I nlemdowo/••
nie. Musi.r jednot ułwiodo
mi!! sobl'e. Ii cofnIecfe siC driś
- w polowfe drogI - by/ob,
dla boju lotostrofq, o cię
żar wyrt«leri, ltó'e do tel
poIf sp~/ecleriJlWo udl.wignęlo

PQ ;,ned/by no marne. f ot
wI~ powdolo lonle cznoś!! za·
stanowienia .IIt. lał. rlogorJrJł:
tell no/gorny okres, nie ha_
mując
dzi%nlo słomplilto.
wCJtlego m&ehottlłmu t~tNm.
Jell lo UCleg6lni. wolno dto

jednoJtek ekonoll'liclllie no/_
s1obuycll. Temil ~/obtle te_
matowi poiwlęcotl4! było. o
czym inlotmowo/iś",." spoltonie
wic_oj_odr tle/ec:kj'ego, ZrgmUllto Slopy z ploducenlom;
iywnoki I 'Iond/_comi. U.
clesInicryli w ItTm taUe przed_
slowic/ele IOllqdU
Region u
$wlęłokrrrlkiego

NSZZ "SoIl_

dorl!'lole', Ilby SlorGowe; I
"IH_
W spoleczens ......;e !lewl g/~
bolie przokonon/e. polwierdlo
lo wiltle loktów. Ii w wielu
pt"l1'orNcoclt
fJodwyjj,j
eltn
produktów ływnokiowyclt nie
mollJ elconomicznego uloJodttienio. ich łowrołJ'lo .....,solloJć
;es! cll:slo wynUlem błędów
IKllrtofogirtrtyc/t. otgonllocrl·
n,ch I lwycło/tleJ ni&90I1'O.
dOlnok/.
W WOfUrŃ!OCIt zosodnlczych
lmioll gospodarczych. u'~"'o
",ienio,
JomorląrJnoieT / Ja'
modzIe/fioleT
przedsiębiorstw.
odnlilllłł/lJclo lerenowtJ - po.
IloTedliol wicewojewodo - nie
mo ItIoiliwokl. z mocy obo.
wiqtuJąeego
prawo. ingeto_
wać w ich
dzI%/noił:_ I(lerująe się I~em in/eresem JpOIec:lnym zwrocom siC w imie_
niu wojewodr .;eled'/ego. Vllo .
dlimietlO I'odemoł.o z Plol.
bą do 'ierownlelw /odnosle'
produkcyjnych l hOlld1owrch
rOlWogę T umiot w .016:",10wonlu cen.
Ryuord Cichy. rcpretenluflJet' Zorląd Reglc:mu NSZZ .. So/idGl'nołć", wstolol. /I. dromotyłm wTe/u Jrodowlsl wobecnej JYłuocJl potęguje IoIct. ii
(wedlug do""c" lO grodzień

°

wlMciw)lm numet'$m mu~., wydać nie 90 zfotrch. oM kłtko lOlT

Kotły czekają

z

łyaku·Kal\l;~oeJ

na $kntc:1I: , •• Uowne,o hamowania aulobUlou MPK tlnli nr
14 d~1n do ..ypadlr:u d ro• .,we~
go VI "yollr:u Ir:ł.lm:Jo obra.ie6
ci.ta dM"ala stama Ir:otiieta

t:~::la:!~: :~;r

pronen1 .. o lI:ontakt s Rejo-nowyOl Ul'1(dem Spraw We"nt;:trznych w Skariy$ku-Kam.!ełl'

Ilel.

ul.

Kraslńslr:!eco

II. tel.
." coclz-

SS-G7-Tr. wewn. J61 ł-łUO lub 1: tlajbli~ jednoaUt:IIo M.iliefi Obywatelskiej.

Nie

było

nas...

M;e:$tko~ StorCKnowic

bliskich

wi~k

I po zoniepokojcni sq

rno5OYfYl'1, n1deogoln'f"" wyrębem
SOSM. Linio BB - ctyli Boł\óofr
~ed:~ nmeir do noj-

ub.r.) itednfO plOCG w wo·
{fJwóddwi. łiele«im leli lWi_
110 II/MIGI o f 00 ryslęq mi
w innrt:/t ,eglolloc/t. wołtollJc
łit lCd IW gron/codl SZt-ł.fQ
tyJ, u, worunku/a gOlłlJ slon _
da,d #re/o 'udnoid.
lw/4'dowcr podbelfolI to"l'twOtlonlo wlę,JIJte{
lorilzycll cuorlrmen!ów
produłr6w tywl'lOidowych, by
IIwOllJĆ szansę pnełyc/o lu·
dtio~ nolubobzym. Szczegó/.
lIIe duto pleletlł[l pod/o pod
od,esem mIecIOny. lO btoł AD
rynku c"udego twarogu I m/e_
lo otaworioleI f.Z plOC.
"USKIU. Ci lIumaeryn siC btoliem wP/rwu plenlędlr I lOI/.
czek t dołocf/, no te ledynie
dołOWani' IW lei
chwlU pł'0d llkl,.
Wjc_ol~ topowiedziol,
II. n.,-r6cj si, do Mi,,;łI~rJlwo
FlnonsÓw. by dolocIe IV Iry.
bie pllny". /(olloly do o.I:IQ·
gowych 5pÓłdzie/rJl
mIKIot.
Ikicll.
P/OIIId';w~ cięgi ~.bToI lo.
"od Obrolu Towo/owego za
dlodQWonie mosla z elu por.
lu. Mo ono nolrehmiod łt'o
lU no "nel Zwlązkowcr domogo/l .iQ tokie dOJlow ch/••
bo \li uó;n/COWOI1rch cenoch,
co ocH-e,owone J~,I do PZl I
pif1lcOlni. AJe I lo "/0"0 mo
swoje ulosodniliłfł;O ekono_
miczne.
Optrmiłmem powi%. gdr drleklIW Woj_od,kiego P/led·
JiCbiOlslwo I'uem.,slu Mięsne.
go - Fe/lb K",lollcowJltl oble.
col obnJikQ cen Iwoich wy_
,0.o6w o .5" proc_ (sKIl:g6ły
pub/ilcujelllr
osobnoJ,
d,tefdol
Kleledich
lolc/odów
Drob/onlc/cll - SlonlJlow PI_
sO'ńczulc IOpf1Wnil. ie w no/b/iiuym " relle nie podniesie cen "";'OOOW. choł lol_
kuloc/o kOHlów produł.cJI lewymogo.
W lon.'uI/7 ,poO:on/o po_
lllee:znoJć

lIoid

°

"O

łlonowlc:mo,

że

lol

pł'odIK6łI_

ci. jak I hrlOd/owcy dokonalą

p<mowfle/ ono/i,., talku/o.

cjJ cen loworów I mQrI. han-

dlowych. o In"'(IIK;e ItGIIltoJ·
ltIł będą Ctuwo!! nad ich pro·
widlowoJdą·
M;elmy
,olem
nadzieję, ii
prledsiębiQlsMto
wlnlOJą się ponod
pO/I\'łu
lorne interesy swyeh lo/6g I
prted $/ęblorJIw. dzJolo/ąc
no
r:teCI og61nOJpoleclnego dobto,

co
no

będlie

wtróke wTdoeUle

"",tu.

IOtAm". GROCHAL
częsciej ocJwie<Honych PflN "-ro-dzinne "spótki leśne'" które ni.
kryJqc ,ię. bezkornIe dJodoją
d UMno 1<1 ~odolq (m.in. we

wsi Tomówek) Dos.do do lego.
te znoc.rnle lotwiej Jesl ukroić
drewno nit

ctwie.
Iv.' trm

kupić

je w nodleiont--

łęk..

• II ,rudni. 1989 r. (poole.
d.zialełl:; okolo Cod&. 18.30 w 0.lroweu Sw;~knyaltira ni ul.
Sienll:le"ieu (w pob!ltu n.lejIoCOWO::ÓO BokJIycka' Allat miej·
sce IłITpadelr: d:roCOWJ' - auto.
ltu. PKS reiakcji Warsuwa -

R~w." polr~il mł04e,o męt ·
uTZlJ.ę. O:lJo~Y. Ir:t6re były 'wiad_

unIi t.cco

'111 o plln1
U~em

pl'1l5Zone
Rejonowym

7A. ruocda

1!::;)Dla.lr:ł

r.

Spraw
WewRęt~
nyetl. '" Qltrowcu Swl~ołI:r.y.
kim., al. 1 Maja t. polr:~j 11M
lu b 103, t.eI.. :;':11·41 wewn. !.U I

NiDdll nie możno: oznoczUł: % peumoklq. adzie ,i{ w kG-

bi~e:ie anioł końc~U, CI

!8t
lubóbywateUkle).
• n.jbUifta lednoatk, -'-_ _ _ _ _ __
Milicji

diobeZ pOCZt1'\4_
m :NRYK
IIEIHE
_____
___
_

ok.o-

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

Kolejne mieszkania

De legaci

Przestrzegać
_ _,.,.;:w

Na

pewno~·

tM.tUMn 51(, ONe
tym pn,J1)Itd-

N

Iw

pD'III"UJriuJ

) ~!~!' nakct,
d~~
dl.ifo;

I

"tworQ't
prz.yl1ć

taki

jJ(olram

ora:r..

~lalut. u.by narod:r..lJ. ~Ję 1,)'1_
ko Jedna /lowa pilrUa.
Ą
Y,:l;:c.obil
cltJklJlnł"rKY
~

7.a1'.-!f!'r'aćló.k-.'

In'iIc!

aby rl.(.'<;zywlkle m'.lgły I.JooOO:
«rt ",,:ękUQ4lć dcleca1ów a

~pn~e IIlIItw1 zaaporobowa_

:,J7:~ic~~L.r.-lkje .. ly
PO""!C.-nl więcej -

pOl.

pt<:C.ram

• statllot mue~ być W01.Umia~

DIe t,.lIko dla lc~'lcy. ale dla
.... o.elu ludu, któny bI,'CIq mog_
lt InOOĆ .Mo za p'oJe, będą
cbc
do tej noy,-eJ part...
~~poy,;ać. ,I dlalł!Co rnu.nny
w ntd'l Ó()I)(hL(> Ulakceot.ować
na~:r.. -to .• uuek do wprowadm_

tI,ch reCCOTQ I ud.rJału partU .....
~ )ej cuonków w k:h reo.lJ_
DlCJi. Na "u.. e nie marny altema(.~·neco projektu J"OXWO.lu J)al'Mtwa. Skoro ~ pnet

d'lu«le lata P<JO(»iUlmy oclI)!)~.edual~ J.8 to co d1.:e~
«ę w kraJu, th~ tald.e m\i6Cnly
",Wp6IU1Cwstn,nyć z zaancato~ w tworzeniu lePll.ela

}UUa Mu.1my pt'Ulde WF:r.ywt_
k.lm dua1ać na n.ec:r.. poprawy
warunków bytowania. al., jed_
MCK>oinlCl pl'uc'mo beuoboriu, pncclwko ten,u CO nleJednofu'()(nloe robi '1«: I Ulmlena

IlU:

prawa

\k.'1)"ruć

otw<>wą

i

:r.

w osiedlu Chemiczna II

wla.lno.icią

p.ń

~e;':~. WN,)",I(-

kk łonny włuuo&el ma)4
pn«;et jednobte praw.. W
końotu ttan poaie:durua nle mo-u d«y"kw.'Il(! G ~.e dn

Jwrk.ur,..

n8ukl.,
A propos prawa. SI)".y al'i
pOoVo-sz.echne
llWA'ol,.wani.a:
pneIltrz.egać prawo! Zladzam
III;, it ł8tmeJC ben.~ ta-

ka pot:"llt!łln. ZreAtą ... N.e u_
kcywajmYi PZ.PR l }ej cztoo-

kow:e. ~1e cu:Mo
IWIM)Wawe prawa
n~,e

głotd.ij

po-

dając jedpnyiI:lady }eRo lama-

niĄ również

part)" Jnym,

w tyciu
Stąd

""eWll!lłn

h6rd~

iatOt-

na chyba uwala; chclalbym,
ab)' moja
partia l'lIie tylkG
pr~z.ecałol. ww.etkich ilIICIrm
pra'Nr1ych I st.a:tui.owych, lecz w
tym

W'l&"lęd7.ie była

W7IOI"«JI

ola )I'lnYch.
Chd8lbym bMdcw, aby Uc'Iwo_
r~

na

1c~Ml<t

nowa par-

ha - mądra i rm~
pny ~ stył I metod,. cb:iała
n'A, które pod!tt'ełlą I ",·takIwie

udok:oment.ują

,.... partii

~J

praw-

ck ....... ~ dem<lbat)'ccny c....akje~lem

jut blbkG za
lat. Po ral: ple"""zy będc: dele~tem na zjeidLie.
l
lo
"ł:Cz.e,Ólnym l:,Ie!dzie. Uct)'nic:
co lytko 11lOIild._, by po poWl'oele l; Wanzawy .....Ky.IICy,
kt6r&y obdarzyli mnie fWOUn
1.auConiem "twiercklU: dokonaI..omy d;.bregu wybonl poWlII!W

• Kto sfinalizuje

budowę

SP nr 5

W ~:e'nc~~: 1:~ t~e;.::.-

taiędz,. 1* •
1'" rak lem.
.Iui łera:a np . .. &onę et!mnt. łneM piacie 481 IYL t.l..

w o iedlu C"hem:czna 11 puekauno oS budynków. w k1.6rych KUlIado lOkum , . t()d;r.!n. Tak ",t!~ o~t.lnl na W-

P1atlGwać
b:riącrm
-

SM. W

Llb,~lym

roku

cle dz.hiaJ ma '<Ulne u:r.ylltat
wla-ne __ M'! nie "'·C"l.dn!ej nit
ze 12 lat. Ct.y Jednak bl;d:r.1e
10 .tać na wykupienIe. Boro
od kwietnia ke!dy l; c:r.lonk6w m.u~
dY''POnowa~ na
k: IQ;i:ecue )O-prOC'. wkładem
wl"1I1m.
Pny aktualnych
k-Ml;toeh ki kWl\ta nkoło a
mln ;d •

co

będ=-e

~Iołić
WlJlłale.ń

liDan Mwal

A Jłlk .j4!>1 ter~l1.. W Gnedlu
Chern,cJ.:na
Ul
mle~~lłle

w roku

trudno. Pewne
je_t, ie ,., ~""'I<IIUcu U UlK~
" ym Ula .....-an.sowantem ro'>Ot,
VI ~tycZlllu oddanych t.O~tanle
jeu.cu 30 mle~z.knń..
w
lc:wle1n\:u 40. Prz.y ul. SlenkewicUl ro"tpocz.r:to WUlOUotnie dw6cb bloków, a ~t.a""e
h. VI br, prawdopodobnie 3.
N.jwlęk",. ..... blem Je S'tJtahl PldAawow, DII" 5. 'Z&rCHnaIb_o
pelą
1to1l;umenlac,k,
ale nie .. lloomo. kto będ~e

Wedlur

podałal\" wkl

14

inwł'!Il)'cJt.

k.ratorlurn,
W'

rtajqcclllUlfKlał.

ZOZISLAW OR~ZIt\K
(dele,al I. Or6~1.

Zaakcentować tożsamość
Niepokoi mnie
troch!,! Ó<HTlina-

cJa
wątkow roz1.czeniowych w dotydłeza~wej

dy"ku , 11 przed-

z..iazdo...."j. CNiroty do pen~
nalTM!fłG

(N_

du kiero~:c
twa partyjrH"'O
Ul t:r.w.oddllnłe
wJlldl.Y, uwatam pO pro tu
za nleporoz.umlenl~.
.,
Dec)'l.,k

po"n.lęte

al

X

plenum K C byl,. nJn)'m In_
.,.m, Jak POluolem do rł'f~r_
m,atonkił'lo III.lr~ u IX Zja",hl
PZPR. Powrotcm Iwnlcn:Dym.
Brak I.auh,ola 1I10leeiłneł'0 do
kol eJnycb nĄ tl 6w t PZPR_o\\'_
aklm lI.yldel11 ubezw'allllow.l_
Dlal Je kompletnie, nic roko_
waj ła tln ych u:au.s na prlełamanie ImplUD

.0. Bu

I'łbpodart'l.e._

polil,-ttnes:o

uUlallla

ł\\nesnł'J OP01YCJ! ••.uprobe_
..... ni. tlnd pluraU.mu I de-

mokraej parlamfOntarod, ne_
...Iab" Da~ tJlell"tplillle kata_
acror. ekoltomle;r.na, • w koa _
RltweacJl rOw,dd całkowita
anarcł!haeJa i"da publie:z.neca.
Mam nad"Z.~ ''C, te XI Zjaad
umołIi.wi nam takie zerwame
1. duwnym rytuałem ciągłego
kajania M; 111 błęd)' prt.e5~
d. Moje pokolenie _ rener.c,Ia luydz!csłołatkow, lriOra
dominuje w kreow.mu nowej
port.ioI lewicy _ z. epok" .taii_

_0

MW_ą, c&y na....-eł
poWJtallnowskll nlew;ele ma )u.t wzpbl_

Dla na. nal8t.o4.nle)uc obec•
je.t pytan1e o ,twUo; ()II lIeaJ'ftie. b" powolrwaue ..«rupo_
,,·_Ie.
lewicowe od".,." ala
aaanĄclI J'Ol ę w łyd u PUbUMlQ'łD kraju, by
dy"p(lDOWało
.000roln)'JP pakietem akei! _
nborft;eJ rlehble. Jed lei ta.-

tem
pytank', Jak pOL)·"kac
~pole\'''lłe zaufaliie, ja.k vpewnie ~oble \\....il\cy liczebnie e_
lektorat. Sąd~ te najwlaSciwny:n ~ na to jest wy_
raZlislc aamookre*len.ie .:ę. jednomaczne uwypuklen.e wwnej tob:lmok1 !deowo-poł.ly
C"Z.."lej. Chotby dla1ego, aby nikt
me mial wątpLiwoki la C'Z...Ym
• przeciwko ez.emu opowiadamy <tlę. Nowa partia MUl i :u,a1ICł'.ntOIl.. ~. Ii lllIrawledli",oU
~pulen.na tJaleiy do pod~tlwo_
l\')'m. koru,tytuU,AC1eh Ml\arloł d. SprawiedUwołt ro:r.umia_
na jako rOWIlOŚt w warunkach
Ilarlu życiowCGo, uniez.alcinl.
I~e Oostępu do OI!;wialy, dóbr
kultury t op!ek.; 2dr~j od
z.aqobnoścl portfela. Nlel.tM;dne
prLda>aur.łoonia
atruokwr)'
własno6c:owej w n.ao.ulJ Iospodal'«, nie mogą byt poddane
lywioloweJ
rcpryworlyzacj:,
ttrzeba t.achować jej wiel(d&kt.orowo&ć. Wym.ca to n,et"I. juna ~DaczDle $Ler~1.ero dkre~u

~:te~~f~:!':~::=~,t~ru.~:1i
b.II'. prosra.DłIl B:t.Ir::ero\\ iaa.
SkraJnY ~a.l.i1l1l zaowoco"..al ju;.i: ~'olą producentów manyn i śn)dków do pro-dUllu;:ji rolnej, bonkGWWW I
rotnej maki poś:.ednikÓw obr;u::aj~cych płodami roln)ml.
Po:r:oelaw'ony lObIe rolnt.k wtUląC klłk~e. wytue cen)"
mu:r.yn, DtL'a.'0Z6w ct.Y iro&<ow
ochron)' rolno, t:W mogąc .-ko_
n)"Mać :r. namył w".oko
oprocenł.o .....anych )uedytów popode w ror.po.c"Z., ani myłl{ o
rozwoju v.1aaoeIO aospodeorlitwa, bo I samo pru:Uwanle
)eCo J"OÓ1iiłY staje pod 1fł3;klem
zapytania.
A pi:r.le :rna}du
naturalnydl \Kl>jusUllklww w obI'onle swojego :r..agrotoneCo
bytu? Włami*'! na lewicy.
Z810NrB'. GOt.ĄBEK
(delepł.
_ SkarIuewa)

łH~1I

mialLa - • ",,1MU;k pw.~ y,
Cł.,Ylł'<t wyno. lok.
30CI
ty,. u. W tym ek.ploal4cja
W t!"ffi l!ffIo'Wym t.a'llle:r..auledwie
1000 &l
•
t m
n;u JXl(:ienaf mote to, ~
kw~
t'\'ntralne
OIP'~wa~
woda nart"luie ~laja oUO u. a ~płłlta kre~J'tu I 115 ,c13uct.ona 1 l; kranów D,I!
proc. od elek - re ~.
ł1eknSe jut bruna m. c:en.. Z
- Bud.,nC .Jednak lneba.
olrz,ewanlem
te! mn,eJ'J.e
ludxk! ,daleł "'U~ miearJlae
problem)'. chat WPEC D't:
mowl p:ez.e Sld w P!ontrz.yma się nadal u~tlłlC!iI )HU
k.ch-WI~dpllen Ctf'6lak_
.chodz.1 o w.!lciwe para ~lt'tr".
Gwallowlł), wu.!t kanU."" a tn,.m.a'lla
u_b6", nas'4.ił

M-4

W Grójcu
POSZUKIWANY SPONSOR
SPORT tolcie podro.tol. Pr::~Ilę o tym UUnloll'ie Li0u6hlok.~tałcącego
Im
P. Skorgi. W ua::ljłm rolcu
(s;::kolnlł.n) rerr::entocjo
lej
plac6wkl to lenili. .tolotol/m
::0;(10 ezulowc lokollł to województwie. No leuoroct'ne raz9fllwkl w Pr~lI.nu.;e jedno"
nie pojccllolł, chat &OkwedifjIcowclo ,Ił 6 .zawodników.
• Pr.z~lI'n4 ,Iol ,14 brllk PMkortall

ceum

ftięd%1I "" podróż. Za WI/'llajł
ci., Ilutokaru 10 \OOlRq ..bOlf
(podu.'Ójfla tO.:l:a) u:la'cicide
pojozdów loklodll' prCK'l/'.
żqdalll' .f~ tli'. d. Nic dziwnE'-

{1<l. le ł.;;kolllCł kolO
gla pozu:-oł«! łabie
Z'lOC./.1I1I wildolek.

nllt mo-

no

IIJIt

ZAKONNICE
PRZF:JNUh\ PRZEDSZKOLE
SIO~-rRY, na!etqclt do ZQrontcJdzenw Zakonne"o Cor,/c
MarII Nlepokal411d wll1lGjll\G\Cołll' C:i:ęU

prZII

ul.

lwe-"O

b~JIfl/c~'

Mog!elnickiej

dla

Ptuutwowego Pr.zedłZkolCł ""
1. Teraz, na fali reprvu-'otl/u-

cJI. pO,tanowi/1I pruJqt! pomfeue%aft.kI. Do /cotlca roku
ukohlc{1<l placówka fu"kcjono'IDOl! będzla na dotJIChczoJowS/Ch .tCllodO(h. Od wrftlA.iI.
mo wznowjt! dda14lRo.t, Ak
prowadzlt 14 fl(dq .Iodru .,
wl4"'1I rOChl"le"(w.u

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

cierpliwości,

To przechodzi eran;ce ludzkiej

czyli...

NOlJfodquśmi ech

Saga o ch ebie
ODSLONA

PłEIU\'SZA

Odpowtedl pan! kompet('llt_
Mj: Nie wiem...

Sklep IK 164 pa)" ul. GR,boo.\. 'ldej. Kobieta kupuje bo_
ch..k!ba. N.17.ojut.r? n{.enadaje f.ę on ju± do ę,poiYCta.
llHerwenluje 1lI'lęc u klerowokdll slolJSka nabiałowo-pie
karnkzego. Ta W.lll'U':ZóI ro-mionami I rzeca!:
-

Ch.~ Qłn71nłl~lII'- t

karni nr"

Taki

pie·
~MI

daJt..

ODSLONA

DłtUGA.

Kob.eu. nie daje .. Ię -,byl.
!R.wroni do Za.r~u PSS ar
240_71 ....ew. :H. RO)Umlwia I.
pa"", dyrekt«.
- Piekulloia klit
mucn.
.. ,-ek»ploal.wana. Z J)ewnoIell! -..dUt,-l• .;ę lak. ił. tran_
a.. panł.. p~ywO ....
\ae.łi. Bywa tak . . . eh~b wy.
pielra Mę dwa deł "'udoi"
:aarom anaJtlde się w "'Iepie.
r. pr'O!MU ina.euJ nldednekrvtnl e IIle bylibyś m,- . . .ta!ale

t.-

~:~Z~~ :::ri;ii~

1'0
~.pklłlH

łt'1'

IIJę_Uyah:i"l.a y....

jc-daeJ .~r.lllle btoła1e
Ił 'iIIlewn,. . . ml, .,.

Klif'.

.rll"ieJ lUro.

'-rbalUl.

Lu

OO'H-" " • r~lble ""fle
_ 1111~ .. loiIi",...... ,,1I11<-

d\l lU lIraj, .. trOJ I nere11_ Se.. nt.fltln." TeD."
.. , ka ...al pewilaltm )I ra·

••f....
wa'

IHIniewa. V-dll".'.ptymlam c. dl

DlOJ

pnyuloicl

n.
ale

,ablnotht ....dell-

M&u"l~kle •••

nł f .. form.

"","'".'1.1...

,u

n,. " .... Iem. Ii

.n".

IOjeW'l>k:J

cOWMOl
zyp,
zp
RL na d

Idei S Uf
35-1ecJa
~

I)

ł

0~1~

Sikor;
pod k

auu·"ól -

kUln, u mlt:.

U lslul. II·
~d

ktł

si, .. ••o..

rytn nie opOwiada
wcoIpów uybkl
Ilpadnle.
Oaulle by l wr~. Unlepl"Ojony. kiedy pu.u kIlIla dni
ale .1""l:l pD"I' .. sobie nil':
.. łly ....1. P.nuj~.
Ol!IlotInl.
JI6Iut:ht. .... aD"I'.II1 pelll,.nAftu!e d,hreclnle w...·
tybo, ehlH'lat mial. IWIJe 11_dlllł'alr,
•
byleJ

..'1a4I1y_lI'Ilailłłę

Ju' .ale

lI ('b.d'li I• • • • bł-eneJ

Jel ••

ele
ule w1P. da lo, ,d)'l
. inym nu rodmiKIIYc .. le.

"łI'e.,,·nie

pc':lne.o

nla. A w Oł"óle co

v.opałnee_
będ.a.ie. JeI;-

~Jlółnk!.u.alady.

KobIeta w~ruje do «fIlrum I~!e chodd od
.!!kleru do sklepu. W-"Ułdz.le
(loD)8jmlej/\ \00 samo;
- Jui spAedane_.
Kobiela cbWQf'lI do pilekarł1f
JIn.1 ul. 11 LilIt()pQoo
mDłe ie
nie ~ ••
W)"JH"od u kowaliim,. Iyle. Ue
... miwłv-n • ..•

- 8,."

ProSIlę popal ...~ee: lo boehf:l'll'k.
kupionI
na V,t,.niu lin"
r:blelflł
ulic
OI'Jlcil lowej I
G"ecanarow8Ic.ieco, ,.. IIłdC'pie
obok piek&nll. Alep. taln naJ.plerw ~ba od!l ~ć w kolejce.
"" mokI IJ)1uac.il. naldy ,JeKne odbre pOOrót I Jedne,o
kraka miuła na dnuel. co
kM1lUJe
kan.~
MPK

2X3002lł).

-

A plute , ltlkl
w

W'

IIkkpac:h
IoObo-

piekamiC2.)·..

~

wchocbl do redake j!..

~Ch~:~~i~let'~:en•.
Cr.y

.t.ać !"MUł,

lIł .. e o j, co
knłftąOC
!ilę,

a by

pl adć

UM

jMt nle&jadUwe.

... kodku poła
ma.ne ..• CW tym rnomefide wyJp

InO"

wokI...
W oparciu na relacji Mal • .,nat" Z,.ch ADl .... Raduhliu
pr:ty ul. Grt,-bow*leJ 1121 salę o radonltook.m chleł)le fIi)G-

"""'"

S • • ' IGAS

rodlll .. plllllnooym I lorb.~ ... r"'lle 'okl",o IIJ ... •

OI"llIbnl.,.hlIu"'''J• •i(,II._
...ot.. I. lai"' .l",
.... _ły6 I-mlan( w kolor)'_
tl., mlulll. W k , d_mi" h_o_
IId "'yn"III, ..
"'lo~i",ltc
..,)'jnhlll Dl. Illlr(. NI. pryDr:l'pllll ""JIIIIC')' mulo, nli~,
'K(d.IlIlY spruli_je lię MI'

P.-lna Mlekzar,Jdego nl.e ma·
PrL)' telefon;e 2i1a!lt.a sIę pani ra!korno k~leatna w
spnw;e plec:t)'v.'Q.
- Nic nie ro:tumkm. Nieprawda. ie produkujemy •
dwa dn i wC'leinleJ. Plecz)'wo
dusbrcume PO polud!aiu, "pochodtl" z w,-pl~ku rannego._
Pytanie koblely: To .kiitd .Ię,
w:tllł' chleb, ktuł")' mam, k16reco po kilku ,"dtln..c.h ute
mftin. ulit'rrU.

poj;r.,doio

l- . . puk."·... ".,h
samOC'hodó"', p.... )'n"p. II.

pro"llorye.nle uh".t.10"'-.Dyr" .lr.lllulJI('b.
U ll nny
han del kwUoie otnym we
w.-p6lneutym Stambllle• • ł
M pn" d"'ojeoo"m i}dow• .,Im mtuteuku.
Od"O!!lę
wnienh'. te nikt ...d tym
".IaP"C'1II ni., PlIUlIJe. SaJ·
,",rddeJ udli"'a ."Jęl" ... 1
blC'ro. p"bwII ,,$anfOpldu".
" '.OZIMEK

Zarządt.enie
nr 25 preze~a
R.ldy Minl..trów :t 22 erudn'o
19S9 r. ustala z:a~ady ro%kladu
I wrmiaru CUl.~U pracy pra_

C:O~;Tlików u.~ckIw

Czas p r acy

w prokuraturach
wl.l :tuje unlen!ony rollklad a m!.anow!eie:
• poo:ed%Jał"k od god"L. 8,M
do 16.30 od wtorku do phltkU:
od ~odz.. 7.30 do 15.10.
• pierwsza sobola w mlelIlącU jest roboeU} dla w~~t_
kich pracowników proku.ratur woj. radom.<;k!ego od ,odz.
'1.30 do 13.20.

Telefonowali do
lą "KUl
<ido.

I prawie.

1J.e.}Ue n!

kowca

l

w

wydob)
-k"",

""11leO
UO

około

ecj.allst6o,o;
Imego za;

lk Z.Dpe090

ta1de-j MADEJ

paru.two~

wych. W prokuraturach 'NOjew6<htwa raoo.m kiego obo-

"Słowa"

• N. koocowYD1 pn,.stanku MPK Ibil lir 15 na GoJ~biowje
wtladłam do aulobulu & nr boe%nym 182, l. wraz :et! mn, ~Cl"
Ir..ilkan:o.łcie OSÓb. Na minutę przed odjazdem, kiedy wlęluzoić
~r6 ... skaaowała jut bilety, kierowca. wytzcd.1 na tew .. ,tn.

l )MI chwili .twlerdzU. te na razie ",le odjedUe. Po prOnll nie
ma powietrza w kole. N. pylanło c:o uoblć 7: bUetami wyjałtUI,
te
pewno honorowano będł! w drullm autobusie. Czekalii111,. n. pn:yjud "df1lllego" oknlo p6ł godziny. Tylko... Iderow~
ta tego WOI:ll powJedz.laJ, li; być nloie kontrolerzy "W z ł l ę Il_

II.

zaistnIały przypadek I nie poclu ..1e 1.0 za .,~ mandatu
'IV wr-kokl. 2MOO zl To "być Illote", n.le dawalo jed ..... k pewII ..) lwaranel'. Ze I'lrachem wite
doJech.ahun ze skasowanym
\rtlrlOOnlo bi1(ltem. Kilka QSÓb jednak kasowało powtÓł"nle. Klo
.Ey,·C'IID.a P.
mo \u rację. Taka lyt uaeJa mote eh: powtól'7:yt.

u I 4.

.-.)

Radatll

~~~iUZ:rb:::d

POlllO!;:1 fl.eCUlweJ.

N,ezaldnle od tej deklaracji PKPS
planuje w
cUl~ie
na}blii.,. Lych ferU
;or"an[l.OWa~ J.irnowe p6ł_
kolonie w Radomiu t IIL)';
dwutygodniowe. Le 'niadaniem I obiadem. a oplatą
nie pr:W~lyil)b8jl}4.:~
i51le
zł.

Uut)

Obowiązuje od

22 bm.

Modernit.acja uJky r...lomanowsk!ego w Radomiu .powodowala takle peI.O."lle ukulin!e-nJa dla taboru I Tlasaierów
~tpK. G!:laleeznle u~lono Ił.
na odcinku Od ul. Lu:>trI.lłneJ
do ul. Mlodzllloow,Jt:ej z cen _
trum w 5tro.~ d:'dcluky a ...._
k! - utuYlllllJe "!~ ruch jed_
nok:crunkowy. Natomiast.- ."
kierunku
przec(wn) m
_
MPK kursujq przec
uL uj. 1905 RoR\t I Mlod:.I.;:anow.kll_ Objatd obowhtzuJc CNI
22 bm. od gOdL .~ rano.

I pracownicy
sqdu...
IntCll'lllOWallŚł1ly

Uro da i b iznes
na M. 5 Ziem!
prz.ebywnj" n8
kOOdrcyJnym·'
w
ośrodku wcUl'owo-wypoc:t.ynkowym ,dzid w Zlelol\og6r~
kilom. Trudno do nich dolrut,
bowlem orgao~tony '!twor:t.,YlI cal)' kordon ubez-piecuń. N:ebawern jednak 3
lut~~o br. Z.Qoreo:ten.tul:t IIlę na
estmdzle w ZDK "Waltera".
Kandydatki

Radom~~j

.. obo:tJe

W peU)1lej radom,kiej tII!łtourocii Jaklł lekko podp;tu
osobnik POPUllwol rię pned
•

w.p6lbie,iodnikomi ul,.'ojq 1llI_
der wqtpliwq eLokwencjq. Mlę 
dzll
mówi!, 1. blłl 1(7
Górach Kworcu. u insto.lawal k o rnh 'TIł do tiranek, że jego ŻOllo. ,prowUa 'obie "0104 korll.llcję.
SleclzqcU przlł '4,iednfm ,toWc."

'''num'

(IOI~

nfe

wvtrzumoł

nerwowo

i zo.Plltol g!u.p tolul, czemu użllwa Iłów, kt6rycll Z1iaczema
"ief'Ozumie:r Ow rOZłłerd..;:ił '/ę
file n" żorIII:
- Jak pan f1ł(l lXJd moim 0dre'e'" j(lkid
alibi, Ul
może wujd.zfeml/?f...
• Do kdęgorni przlł ul, S.
2erollukie"o 21 doliorezono
"Tr*"ogt(" Jł enrllka Sienkieu~
eu 'Ul cenie... 1'0 łllsł~eu llop
.~h. Potencjalnu klient, prze"lqd"Jqc te Mwe wl/donie
Mwl.,-dzll:
•

jUi I)

pr~_

kazan!u przez ~I,>dtiów S Idu
WojewOdl.kiego w R.ldtHlllU
330 ty":('C'y ~o!vch na run_
dun premiera M"zowlecklego. Wśr6d ofilltl)daweów S\
teł W/JUKy PIIl'!osb,1I prac!)w_
nicy SW. W ten nłOsob pne-lanI. na kontu kwula ~'1:rlMlr.
d o S90 ty .. Ilol)'("h.
(bk)

Wr.uj",.. d. kaw.I" ...... _

'oml..t

w

W<lJc·vódUtI PKPS w
Radomiu
pomrormo~lIł
Kuratorium O~winty I Wy_
k
z.amierJ.a
chowa:"lia,
objqt pomocą sz.er_,~ grollo
dtiecl 2. fUlJuboż-.~·ch 1'0dz..in. Oferta dot)'c:ł-Y dof!_
nan~owanla posllków. dopiat do "kolonU zdroW<llnych, a takł.e udz.leianJa

a-ut.obu.~y

ODSLOXA TRZI".cIA

d.~iyl_.

.,.,1_ ..

J ~1!I!O

p,e~

- et,. lak nla w,.,~d_e re_
r",rma; ..c'n)' w 1'6rę, a JakoUi
.. dilm
To nieprawda , ił:: w pSS
predukuJ~ t),lko ..le ple.'Y Yw o.

h
wolne
i,.,
Pnedlothi
Jut "'''ue!kle JTanleoe I.d.klej cierpli-

... lLOG

t.. "'-yekqtlO&Wwan& pie _
lu"...la .. wy.h,dde". A
lak lię -..dt.R1e._ Mam pr..
petyek: pnw.tę ud;cweaić pod
ar ZU-łl de pana MJl'lczarakle,o. On JHI betpoirednlo
odpowletbl.lny 'la produktJę
pieoa,-wa.
Ił

,.dQbre"

<-zywo).

Sobohl-13 bm. &002.. 12.10
Kobieta udaje .s.i.ę do .JlW())ego" $klC-pu pny ul. Grz,'bow~klej po piecr,ywo.
- Sie m. I nie będllie -

Kob1eła.

dziecko

" krNnkl cbleogied.l1ie -

na~wljmyy

pnypomitlające

OOSLO ACZWART.'

ch~l('k

.pru~daJef1l,-.

to t(>~bki

muje
ba-

.'rekwencja na ..... :do"'Tll chyba ~:t.le chociat... Bilety w
cenie lIO ty~. tli od 06oby, na
pewno od.stra~z.ą nIejednego
ml.Joo§olkG urody kobiecej.
W!oL)'~o na lo w,ka:t.u}e,j,t
wybory miss staly ~Ję intrat.nym Inter~~e1n pnede W';:tyst_
klm dl.. Inicjatorów takich
konkur~ów.

(mlld)

Dyżur posła
22 bm. ponlcd.t,'alck w pok.
192 Uru;du Wo.jewlKlzki<,ICo w
Radomiu (lI;"od'l- 10--1%) obywateli w ~prawach .karg I
wnio/.kÓw pTZY!Jll9Wa~ ~dUc
po<;e' na Sejm RP, K:uJmleu
MOO1.e1ewHki.
(bk)

Radomskie "Słówko"
- Tak nę u.I3wnawiam: k»p/t kliq.tkę Uli garnUur ...
• w czalie bolll ,"I1.OO.lroweno Irodowisk ttOOrCZllch w
radOl/\.5kfm Klubie "Wnla·'
"'rad.do!ło ID %
ekł'ponqlOO
"-UCh tam prac ortys1» ploltll-

ka, Andrzej"
MlnQJ~
wo (5 ru!u.nJców i 511iOGUllt
Zlodzici, tlIlei .prlltnl/ch, co
beZ<.'alnuc/i, do lej poru ni ..
wukrlltO. A"bawili lie l/OIlob'lt

"Ulmt'wol._

(wlI.::1

~~II

je

~j

.uatt.

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

JOZł;.F MACIEJEWSKI

n lllenłwo. lomio$ł ~o. If'

kOlaI, si, dwo moczkl o wartoki po 100 l.Iotrc:h (Mo). je.
den w noldocbie .s dn utuk
(zol'1łiost jok poOono poprzed.
nio: 3.550.000) Ot/n dru!Ji •

bIoc.r:ko.

formie

l

tq

rÓinicq.

ie w prOWJl'tll
górnym
rogu
tnooko blClI, margines
"le
pmtdlod.Ei prl"- lądownik ble-

WIelu

tilOtełiłtÓW

ma

w

1. :.rC~~:~~~I". .~~:
my w cudtyt.lowie moc.tkl.
noptowdę

nikt nie

bo

potwierdził

tych wydawnlcM. prywotn'(Ch ł
niektórych ogniw IM'iqrku. ar
łq to Inoatl, CfY po prostu
rwyIdo nolepkl. Sprawq tq to·
Jq' si, lonqd GI6wny PZF. WyI)(OIW)

tttyołObowq

tomisk.

d':~~c ~órrI:!,:~dnr: =~
skompletować

wnVltIdtI .. tnaczki" I stemple ł leblem lub tym-

bolem

.Solidomołt~.

dokon~t

::!

~e;~ll"~d!~o:tt~on:
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