o~ p,~ It? WJ;rezydent Vaclav Havel
przybywa dziś do Polski
DUł
M. upron.en.e prez"doo.ta RP WO)cie('M J-.ru..Jlk;1.1n4 Włz.1lę w
preotydenł Czechosłowacji Vadav HIIvel.
~t.klq;o
Pot~ llłoi:

Progr~ wizyt,. obok r0.mów 'l pre~ydentem. premierem f innym! OIOblatokiarnl
łyd. pontycznego VI PołKe.

pnewidu}e wlsłqp!en[e Woj-

c:le<:.ha Jarutewklego I Vaocla_
va Havla prWd obu \&baml
poIskle&:o pa.rlamentll.
NalJt~Jl\ea
uledwie lon,.
dni po fOf.mOwacb premlNOII
T~ Maww'e<:kie,o
VI

Pradw \\u)"ł.. .etydenła Ha.
via VI War wWle jE' t najle~
"l:ym pr:r.)·kb~1I nowego oi,yW
cz.eco kUm.ll\l w $t.o&u.okaeh
m'f:d'Q' ob..! n.a r.>'mi pańłt\.\a_
mi I narodamI jak zap3~
wal w wyni«.u CundllmenlalJ\1ch pruobtaler\ fpol~Ulo
..polil,cUlycn SprawJly one.
N: po raz p.c-rwuy w POII;ojenn<"J hi.tQr~j obu kraj~w
po...... talOl warunki r;r.ec:tYwll>te-11'0. nie fłr8lldo .... ego z:blltenia
opat1(!KO

na

włp6lu'-'Cle

Inlc-

reww P01ltyct.,nych I ekonomleutYch.

Czytelni cy - PZU
Bu'"

~~ent USA George
wyro,ll _,I_k. te Pl'%ywódco
ZSRR Midw:toił Oorbouow moło prrelrrymac Itryry. poI iłyc1:

., wtWOton,

konłU... ,.

..uMa-

nl'ft! • A.zefbI,ldtcm.e I lOChowo tHnq pozyc~. Wpl4pujqc
• iIod" 1\0 konfer.nc:)I w !ko_

::ct!t'i. o.:~ho:lKhGore:
~ 10_ opowlodot ".
pokojowymi
pnem.cmollli

UJ

W

Z.iqzłlu Rodlleck~m. @dpowiodoJąc: AG Pl'lon.. Cif ltie
Ił
ł)'to ro)'t duło .1Il' •
Az.rbejdło!'!. , BuWl
powI.dziol, i.

me IYłOtno tego OIQdzlt. w ~
chwMl'. Jok
\III'Iodomo,
SlOl'lr

Z}edno<:lon. pQlXlrl, rod li.ckq
Inlftrwtlncllf no ZoItoukoriu. mo.

joeq

celu

r\oO

wolkOłn

kr •• u
AlerlMjdionoIN

połot.ni.

~ (~

I Orm,onom;"

Jakie składki,
jakie odszkodowania?
c:uJraj.nłl

propozYC:;łI

W

rovn6w przy redakc1'Jn,-m telefonie, pł'aedPZU ulntereiO_ani byU nie tylko ez,rtelnl_
eY I Klek:. a le równie!
I
Inn,rch mlejscowokf wolew6chtwa,
jK: JędrujÓ".,
Wlo!!erowa. PiekO!li6w. Oy_
'l.wrujący ., red_eJI d )Tł':kstłIwk:leJamJ

Minister Hall o
MInI".,

Alebortder Hall wy.
powlodojqe II. nl. fłloJqt4ru
pa~ I stronnictw poIlIYC:Mrcn,
powoedrioł:

Biedniej
pr~\QUj~

WI('lll:~

*Ie-

1

~

.m:eru~

Tylko I.T proc. re«parrdoo.
lów Centrum Badania OpmU
SpolCClUlej, eharakteryzujqe VI'
.ondaiu lo 11-21 lIdopacf... ub
roku ~pol6b lI:o..podarowanJa
be'l f;~j.lnego ()'<'l.

c~d.zanja,

proc,)

połowa

Ponad

unu~%Onn

je~t

do

un.2

o~z_

aędnelO
wydaWólnla pienię
dzy. a co czworly (26.6 proc. tyje na polranlc:;:u ub6~IW'a.
boWiem mle!l!ęcUle dochody
wystarczają mu tylko na najlańuq iywno~ I ubranie.

Cn.j"cy w Toto-Lotka wybl~
tą li lIab 5poJród 45. Cen a
kuponu'ooo
Znacr.na

u.

c~śt. o,iąlDie\yoh "

OOKOlQCZENIE NA STR.

.....

rbora!dne

jeM odrodlel'tla 'OI~,..
kich .,.od.,e,. duchowyen I kuj...
kl,.,. HwOn_ odpowIoOnieh
llteł HonoftOieur,ch I ~.
rtie lali IOfItOdzieh'loSd. powie_
dnoł Jełqn. Noleły
WlęCeł uwagi pojw'~;c ROIjOOOfłl. Nie
jeR to pneJow u.owm'nMI, ołt

won.rll.k coóroch.onio

ItOrodowog.o Rosjan.

Rosjo POW,AnO tosiodać •
0NZ, mlec wł~nq por1l4ł keImun istyełl\q . o
mote
nowel
wiele rÓłn.,..:; n po"'!.
Tnebo
kons.trlucrtnle umoHiwic. ob.,
koido olgonl.tOc:jo poJityc UlO I
społeculO mogla <'lO
I'Ówłtych
prowacł! UCZłl!'"-icąc w
tyckl
kroju.

nqdów

ł

OOKOŃC'ZEN I''':

NA. S"·R.. 1

majątku
Ile

były

co

pońltwowe.

grorne.

partii
pomięd'f

t~"'

o tym co POt·
tyłn\!:.
Terol
pneprQWodlom,
proc.. ..poroe;1. Chcem, od·
zy..ot. dla ,or;,two lo, co R:J.
lW)Wł Jogo wło,noU..
Chcem~
OOKoliilc Z8NIE NA. 8TR. I

Protest studentów ANS
.. N~ m:esza)cle na. &))e...

tonem!' ... ANS t.o n.e PZPR",
.. Najpierw pGUlaj.
pÓlĄieJ
QIlłdt!" .. tym! ha.la..ml na
Lra.neparentac:h 24 bro. w 10'du.u1l(:b południowych pn;yma pned Sejm poaad 100-0.0bowa .crll~
łhldentOW
l.
wnruawsltiej Akademll ~auk
Spo1eeUlleh. /\.kc'" protHta.
eyłną

ro1.poctęlo w łrodl;. VII
:I. ..-płynięciem
cłO

:r.W",MU

SeJmu p.-ojektu u.sł.aw1 o konr~acle majlł1ku PZPR. w kt~

rym włada .Ię r6wnie! r(l&will%anM ANS. StudencI lo tej
uczek\1 pt'(lt,onujłl
pnejęcIe
jej pod unijd M.\.n!.te-r51wa
Eduokacjl NarOdoW(!J I wpro-w3d:r.ec\1e dO Irona komIlj,i
nądowej uJmuJącej .Ię 10.em akack·m" l }ej pnedslawl_
DOKORCZI!:N IB NA STIL I

drOł~

dochod6w • prumacUlfla T.O.tanle wlldnle na Funduo;;c
Daru Nawdoweogo.
OOKONCZENIE NA !!i...... ,

nietbędn~

ołve l

kq Sf)OIeCłfłCl Itontrolq. 1OC;e!'o'

t'OwaA plac' buittet paNt......
'14
od
I
OOKOl"lCZENI& NA .!ITK. I: l.wolm
twierdrJlo.
te narcza
lm 'na
~~~~~~~~~~~~~~~~.;
budi'elem
dl)mowym.
wny..tko
Mjało

długi

PrltIt

PZPR, If)fOWOWQnl'Cn pola wuel·

tor Ockh.iału Okr~lowego
PZU Jo*,,' Stan, naczelnik
w1dzIału organltac1Jnel!o w
tym oddtJale Marla Oln:.l
o-ra' cfyrektot 111 In pektoratu PZU luneula Piel.....
udt.lelałl w,.Jałnlm I odpOwled'll na pytania dotyc"&ą

•

j""~

.. 'J'

Złoś nik
obra żo ny

na

r.c:h • • • •_

C'.

.. .......,y . .
I
.Ide.... a u.d....
lIIł ""~'1" się
.. I •• y __ "llliey ł
ICl'MIlk:y

..IHI ...

ja'aifł

....

..•

l

.1•• wdy ..,-llaM pl .... w. Hu,*-"
. . wl-'dwłe wy.
... Iełldenew-..e . Ił ...

.....,.e. Mml•••• ~
._..,.o e ję

.bI.ra. Na

"bre,.

.lIjętol .. :

ae.łelu·J-........

.w.. .,

......Ic:

_lon

I

H)'&leid
(N -

bl.le cenlraU !fa\li Oleekll.

." .....J

•

CAF
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po~ztę

Prze,; 25 lat mo.ieJ pt'acy
nie ~potkal.m 5Ję lo Uymś takim _ powledLmla Henryka
KJuCLew ...... a. kierownik
od.dt.1alu poczty w OllcU~lU. Od
kilku t)'ct)(łm w mieście gr;,l.uje Jaki' osobnik (prawdopodobnie chory po.yeh:cl.ule).
który do

IIknyn~ pocrlowycłl

umle'loClOn)'ch
na
lereonie
mla~ta Wrlllca torebki 'L •. ka._
le-m. Prac(fWolcy poc"tlr z olbrzymim po~wi(cenje'1\ [ obnydz,cni("f'Il I.owanlf%l'łCym tr:d
olewdtl(Cl'.nt:J pracy
,taraJ ~
lię octyliei~ lI~ ty 'l. l~IUlłeel.YllZ
c~.efl. C~ić Ił~tów ulega znls:r._
cl'.enlu, czt:U w nulicnbryet.nlm Itanle wędruje w świa \,
Jlk doUid mUleJa I poczto'Wcy l. OlkUSUl ." bt'u·udni.

.nKm
_____
A_I________________________________"__
L_C_W
__C__L
__V_oO__
V________________________________~~=:.

Starosta, powiaty i nowy podzial

~~

Minister Hall o lIajątku parli'

administracji kraju
ObeUlO ..,uktuIo ocłm.ni .
pGfł, .....oweJ Jot" ""etO-

łlhocjl

"jonoIno. Ootyny ki
110

(e"\tum

azuebło

ZOlÓW.

(Odfl''''hłłłOcji

nQdowego), }ok I
•• renowej.
o
no fll'Oibę de·
tktbl.!~O(ji poń,1W(J •
pn••
\fIUduje fię w nojbłlinym uo,ie fi!fonny centrum, ki poń.
odmln!wo<:ji

wtglę<k!

Me _

stwowo odminls.łrocJo letel'lOwo musi ulec modyMocjI, je,t
lo kon;ec~e l. uwogl no , ••
ło"""
•

tyWI

połItyocmo-gospodolcle.
znNony __ iqzone J wy.
somouądu

botomi do

tef'J-

nqdowel ~.
Mo jtdnał

od

le~nowej.

obowiqlywoć zo.odo koMpIelftefIłomoici {\NII,I~łntonjo} ..

bu

tJ'dI

eioI

_

W!ol)'lirich

sPoIe·

lkiolonioch 110 I'H'CZ
meńs.łWo. Joli: to uob,ł prok·
tyanie, ayłl jolllmo był 'Y'.
te,.

Otgorri_c.,;ny Jonqcholo problem
budzQCY kontr~ie, Po }edM
nej ~ł! s-lOjq bw, puryści

nieJ pońt.twe-ml -

tomOllądu lef)łoriolnego, bo·
jQCr s<ę nodmternego nodlosomonądu

ni
daiololności
p~ ~;n.od6w

.on, -

by, .. chvgi.j
It(llflriN'e nądu ,

totOołnego.

"..,;0

$Q \o nieWó,. łMy ~q
W'.,.klrtO M<Hł\I • U-

~Rody

~

-00 lołoch"l~

Je-

pockJO'

JpOtItONo 24 bnt. JOI'goniz ..

~ pniU 1Nłył\A ~

ckM't!I NoI'OdoweJ I Centro",,"

tmąd PIorIowońocI. Mloło Dnc:I
~(:ryt
uwot do projektu
o OfVO"hoc.li
_ _•
~

ł

ich tll,li.
pned-

ZO;nMotł!łł)·

.. oni '9fownie dtiołoJqcq od~iQ.

Jedną "ip«IW
do IOZ·
;eH
I,Istołenle,
1rtÓf'e funkcje ~ dotychno. P,.z odrNrlttitrock nq.
J4n)'9niędo

dowq _jq
odminioMtocji
łnno

brt

I

JH'I"Ol.OM

.-onądowej.

'fHOWO -

MOiliwo.ici

to ~;.,

*ołł

itlge-fencjl

poNłwo w lOZWÓj k<łIolnych
tpOłecznołd.
Tych
10000ych

woj.

Nowy model

~

od.

łItÓrIhłrOcjl -

c:zyl! od",iNWOł
od!nini,lToc:JI
- ~ Ultropot\Mwo obywt;..
tebWego 110 szeaobłu woj..
w6cnłrim I ~lnym. Solt'lOflqd
_l"j'totio6ny będ~.
IOJgronl-

eJ!

(;łOfty

tJocJl

nqd"'-ł

tomonądowej
}owq lOSad.

toutnygnięc wymogo

ItweJ"O
hormonizowonio "*,~JÓr\JII lokolnych z og6~cJnyri.
Konv_rsj. wywołuj. 'ów'
niM Khemot
CKgonbocyjnr
lennowej odrnlnł9łrocjl nqdo.
wet. Gł6wn"", ;e; ognOwefll W
... ,s.fI
nądowej moją

Biedniej
DOKO~CZENIE ZE 8T'" l

Dcl tej (ljJt.a\ni~j pupy zali_
uaM
.ię prude w~J.ysIJlIll1
J08podarstwa domowe e~
r.}"lbw I r~ncl. tbw (381 proc.),
robotników
Jliewyll.wallłlko
wal'l,.~h (37,1 prO('.) OTaJ. osbb
dełtlarujfłCych
dochod,.
nie
pnekracUljące 100 tYł. SI mie'M:cInłe n. osobę (35.1 proco)
I Oft'nl.j~c)'ch wla<n~ SytUlI.

aje materialIllI,
j....o 10I'~Z4
.ci prucłętT1ł!j (31 pt'oc,).
VI biedz.le - tdy płenlęcb,
JUt w,.!ltarna na ubran\e,
bI)dj na )OOlfA:l1le - i,rje 13,3
proc. 101IpodarMW domowych.
Nalet4
do
n\ch
pnede
wuystllbn emeryci I rencikl
(11,3 proc.), IUodJ.ie !tani w

Papież

w.ek.u łCI i wi\'«j.lał.
(20,,2
proc.), OtiOby OfIbu;ai:tCe
d0chody do 70 t .15. &ł mte--k:cr.nie Da 060bI; 125 proc.).
W ciągw. mlnlr.onego
roku,
pogorsr«llu uległa 5yWKja fIn&ll6Owa pon.ad poloWI lOSpodani w
cIomowyeh
(SI,8
procJ. Poprawłe ulegla ona w
11,$ proc. dom6w, nie wnle"ila !IM: dla 18,1 proc, reapon_
dflItów.
Jak wyn.a & MJOda4.u, ..
beenie eoraz blWd'liei dolLun·
!iwy w iydu l'odzieonym staSe li( buk piftllłd~. Wla._

nie m
włękuą,

(PAP)

w Afryce

Il&I Jaj
paplri
epUSlna
Rzym, udając aię w kolejnI\,
~

.)ut podrOl. zacaniemą, a
e na kontlnenl afrykańskI.
Jan P.,,'eł II octwil!ołb.1 11.0-

lejno: Wyspy Zie1onąo PrSJ'Iądłl:a

(CdJ.ie katoUel słanawlll
ponad '1 proc. ludnokl), Gwl.
Ileę BIf$AU (ok. 7 proc. katoHków), NaJj (011:. l ""oc')' Bur.
1I.1n(' Faso fok. I JW«.} orar.
Cud f poQlKł ł pi'Oł.).
Podt6.a ta, aaplan(lwaM na
1 dnI,. ~ je.dn,..,.. t dowoelbw, 4e Jan Paweł U widai
przyałote i łUną oatok kaM
tolkyamu w kn)ae:h r oawija,.
J:łcych

.Ię ·

ja
OOKO

umawany }Nt przez
anltdl )esUUI rok
rKpoodentów,

wezełniej grupę

za' bard&lej dolegliwy od ale·

'o z.aopatrzenla rynku,

Kuracja tak. Ale za ile?
DOK01ilCZBNIK ZE STR. I

")'e_ua lir .. lec. na r..ue
bIło.
. .&clę,

}ok

)Nt

1Xn.rmano nawd;

te kwarJuc

ołr&,JmU.

je h'rot plen:ęcbJ u ~azd
poehWl1em do ~Ium.
będQje,

Co

l'ti.Y

~

cklalał sa~y loklWne dyaPOf!tłj.,e mk!!rIlem komunał
n7l'ft71 C&, adoIaj~ sI.inanłto

wa~

kouty ełllllPloMac)l -..
I prow~
w
l«z,eniA.
'1"nebI ta

drow_

nicb

Lońcuchem

przykuly

do Sejmu
Niec:ocbiennq tormę
protestu wybral w troch: rolnik
J6~t Groch, ktbry
pn.yk ul
l.ię lai\cuchem do
lloJulDĄJ'

R)'bk(l 1'O'"",t.n,ygnąć. W p-ud""" lIb. r<*u jedno ~opłal
Ile Jkierowa.nic kuracjUJU do

Buaka Zdroju kosztowało MG
IJ1Ii. . . Zakłady, któce doI.y\':hofundo'Ą'ał, pracown*om
z.a.b!ecl All\atoryjne ~cnu'
ją 1. tego Da pot«~ m.lll. li·
~ potentaci jak Hula "Lenina"
I WSK M lł!'lec. Oz,y budtet
l*'JJtwa beck.le stat nadel
Da .anator,.-jne lettenle obywatdi? A jelU nie. lo co7_

esa.

ANNA KJtAWJECKA

prud lłównym wejkiem do
Sejmu.
Zl'obiłem to, poniewai pi·
kleta aorgani:W'o\'ana we wiorek przez mój zwłąz.ek ,.solidarności" Rolników
Indywidualnych nie wzbud:.tila iad.
nego uinłel't!scwania,
Powiedział,

wskazując,

te

w ub.r. zaci.unął kred,)'t na
kupnO cilłcnika: - Tera:a., po
doJle:umiu odretek, musi spla·
dłolr..eomJnarł.l
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L _O_W
__O___L_U
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__R_O_
N__
A.

Czy komisja specjalna
wyjaśni dzieje złota FOli

Demokracja

~ ~:' :::~ ~f=:;:;
prof, Alebondro G'-ft.noro.

,... do ~OI'ICjł I poM"6ciło
1976 '. 2370 łIg wprob6w

lOi",u;ełl,~t.lnlcjo-

lQII'Iis;o obywotełsko pod pn..
-.odnlctwem dyrekao
t O"*"
FunduSł

~-

- lol

powołany rOIło l , ~botem płe
r,deroto
RtecrypMpołite l
9

I;wielrllo 1936 r. ł . . tył ( (Ki..

-fikcją?

"*" ,.,...

,pnęt woj11r.owr. o
moite topią plenięine. dory
Uuuoowe, dzieło s:DIAS. s.....
bto FON - c:l'q#.G d Oł6w, '-'rydt !We ldołono ptNd wofnq

Zbodon.iem lotÓw dolej ~kl
ful'duuu Obrony Ncuodowel

N ~~eś::ie:~k~

'Pi.,;l,fyć-tottoło ~

tv$tvCłrlrchl~

du.j. tł • • Mtu:e .... Norodo.
"'Y'" w Poznaniu l 20mb W.
łeWlkim.

'rodków pnemoaQf'lych
ceło obrony poń.twa, Two-

rrtłY go dOTT "

-

nOWn.CI. proeo

~ :~er!not;d;~
oO K O~CZ~ 1E

-

Ola

dałkowa

Z& 8TL l

,rając)l'dl,

Je.

~

własne

Nie ma to jak

a.3kc)a.
()pc'6cr.
nleoctanicmnycb wy&rul.)'cb
orpniratorq' zakbd6w
ufund()W~łI dodalkowe n~
dy nec_we I plen~ rn6wl A .DDa P.qirslta.
,
Oddr.ialu Międq:wo~
k;~o w KJ.lelcach. ~
to, JU.«:d., ""11mi: dunJk

Gramy
MI'-:&$' K. telowI1Ol'7 kolo-tollooe, matnelowid. 5 ~
w6w n<lloloniCVI.1c:h, nJdloma,netorony
oraa premie
pienh;tnlll od 2 cło 10 m.In.

Crptok,ięnlestoloł~te,"

lo:e~~o~tn:!;~I~:~o~Jc!~;:

,",J••

Zakład ,
w. oe "<:" we wMplldeb bkk "'_
rach . . Ił bili. d. e N ' 11.
Natomlilollt 100ow~nle ma lit;
odbyt ..na i)'wo" w l Prołr3mie T VP
w
dnkl n
1tycsnia , prawdopodobnie tut
Po ..Wlad9mqklach",
(ea ••

S .....eterkl, bludd, k3mltelki d la dof"ool)'C b J ddeel poWw OddzIale ..E IedT' •

alaJ.

Chn\Je1n1ku. Z_ład je.t tnaIy, dobrze: wJll)Odton,. i lM-

wo

co

pntet.~

na

l\G9N

Jakie składki,
jakie odszkodowania1
OOK oRczItN"lE 7.& STL I

m.in.: w~ko.łd. 5kI~
Ul ubełlpicoctf:ola komunikacyjne.
od~odowaft .. re.monty
uszkodtonych
h.ib

..
.........

te

710f1ior:Jo

mochodowych, obrllUk akladki za beLS*GdoW~ jazdę 0-

•

r.~
łów

, m looJo.

,~

....

odb7 k1

K_

i'"..' !:

~i.
;btaDt6w
ławleiełl

~':E
-

,-~~

IclWL

,p

slr:radirlonyc:ł\ pojud6w

aa-

obnlidt dla kombataonI Inwalid6w woJennyd1.
Tych ~r3'łl' bylo naJwi((eJ,
• wiązało lic tO' ~ tym, te
widnie w obeocnyltl olc.re.'e
kUMci ()(:Jdtuią na we~w._
nt. plalni<:ze t.a ubel()ie~
n~ pojud6w
samochodo_
Wych i molocy_JI. (nfonuG1Ifano ulnlerelow,lOych.
te
blankllet1 płatnicze Ul$tan."
im pru.l3IM. ~ jednQltte.k Oł'
Il.lliuc.1jnrch PZU 'W terminie do połowy luteco br.. I
t. w przypadkach, &!dy by
klknci n 'e ołcQ'nWł. tatldt
'Wu..." do 20 1uteco Iw .. powmAi skonLaIt'\owat l i C w tel
sprawie ~ mlf:jIco'w~ jedII~

q

Pal\,t~o Zakładu

~1IC6.
Do
ba:rd~ieJ

wych

aacadnicń

u-

~o-

POI'UIUItlyeh.

1If cU5ie ,.clołneco t.eldQflU"
powr6c.wny w od.r~ej pub M
I".cjl.

ta.,

W ~~:!:n~:S~ ~~~:
fonie t.a.<;lC!dJi
S&.n.ILi"Owl kl _ z..c. dyrek-

.w

tora O. PZU

w Ki f:Jcac:h.
bn"l K «dow.kl - d,rre«Odd~ialu PZU w Ra de-

tor

~ic=

pewnego stopnia", .,cEOJOmł"
czy wtęa "dlo nleklórydt". Koł
de odstępstwo od demokrołyc:l·
nych idealów I demo!r.rotycU11g0
lodu nłwecry owe Idea ły, tOł I
loilu ety1\t nlllod. At Włt.,d
d li1ioJ pisać • to k .ment~lI 
nvch rteuoch. Plsoć tereu - I
pi10Ć tu: w PolIC. " na reud.
nouej", r tokim trud. m wywa lClonej, wyrwanej ł kroin., I;k·
cJI I obłudy, której na lmi,
realn., wciolill!\.
Boje le Italiniunem - o pÓJ.
niej l jego reutkomi - 1oc1y1.,
się
od dlieslędolecl włomie
pod hasłem demokracJi. Było to
wolMa ł monopolem Jednel liły
poIity'cIllel, walko l berprowie1\
pod nyłdem pr_, walko
I
pocIciolcm sprawiedliwol.;1 no III'
dla .. rÓOllllnrch" - I ~ dla .. ró.tt.
niejn.,ch". WrOl r dojściem do
włodrp bloku ogólnie firm_o·
nego przel .. SolldornoSĆ", nole.tolo .ię spoclliewoć nl4l tylko
I",iony ek,py, ole pnede wuy'"
kim uniony kUmolu poJiłyc.tflC90.
lnliony metod nqdlenio I 1"110·
ny, notwijm., to, priorytet"
moralnych.

OP-

net. medoll I odznoc:rer\ ..uJ-

leniu
110

I

b)'Ć lakie demoboc}l .. do

•

miu 1 .o\a4nej Jaollr..wI /d ustępea dyroktoca
lo5pek_
tentu PZU 'VI Radomiu. Gł'c»
p,.t.ań dot,.cQ"lo ube1ipieaeA
komunikacyjnych: w ysoko6cl
stawdt, termin6w pła tnMd
pn:y.iluguj~ycb znitek.
A
propo, tej 054a.tniej kwesUi:
tlod,nłe.

t

obowu.zuląc"nł

LMdeneJe ..... mo«k.re,

więc:

t~

kl~(,w

r7łt:

MuIał

ul_

JItC1'"

fet &adM.lacOWIUla

swna u bnplec:zenia I rodz.a.l
wyk(K\1'WaneJ prac ,..
Pewien rnętcJ,-ma
ta.UI
Ut:, It ln,. dni łe.mu
'dod t.ieje włamali się do Jeco
Mmochodu
zabten)ltc k oto
ZiłPaIOwe, lewarek,
w ycieracEkI, a 1*~ radloodbl.OC'nił!: I &lojoWr::i. N leeI.ety, 7.& ..
ost.J.lnle prudmlot,. PZU nle
.,;wraca. Olanego? W,.j.dn.iono. te r adio l &loin i1d stalIowią dodatkowe wy.pClN.ienie i w,.mapM dodaUcowe(o
ubeJpiccrcnla poza uw. Mandardl'm.
(ut

wl.. kl!!

crtwiścle.

~uL•

.\

11010

się

- I ltole -

wiele doblego. Tego ohrrat nie
tneba nikomu udowodniać.

N

"lE2Y jednok bić 1'0 0lorm, kiedy l kM:.m tN·

«m I lokim kosztem wy.
walczono pnepullko do demokracji ulywono jell do col6w
s,prreetn.,dJ r zołołenioml. Ol'
tatnle młeslqc. I tygodnie Iq
no pltyklod wntelnione unOJO·

wonq
Fot_ A

o kcłq

kl01one" I

Oszczędzajmy

pn.ciwlto .. _
"monopołiltom".

sad ,anla ,tonowllk ..dług kryt.rió- wi.rnołd JedrteJ portU
eT( jednej In. polit.,cxneJ. Zetroi WIlOU. okanlje ,łę, te jedno _rnoU: lOS\Oj. łOłtQPiono
w/ernok1q drujłq - być moi.

~~:jlt~ dl~uI;::!l:~qAl~ ~=.!:

klOlu ra l monopol POIOl tOjq.
tyte • pod Inny",1 utond oromi. C t y to Jest demokrocjoł.~
Nic bylo teł t peWflośc:lq d ..
mokrocJq akcjo W'lrtuconio ko.mitetów I orgo nilocJI pa rtylnr:"
I roldod6w,
oni nIe leli nl4
folo nopokJ no gmochy
ne, wynuconie lud.u. tr'f'WO n1e
nyłdów Itp.
Wiem. te no budynti partrł011 nie nopodoł fłqd premiero
Mot.ollllieck.ego. Ie<:l a,slo ~ni..
odpow;edliolnl osobo,c(' I
wydnono ITI/oddeł. Nie

pa,..,'"

t.m'to."

;~n~:Ui: n~em",~C~t~

.towot
mi -

łlowot

1/

tyłka pięknymi hałła

o lokte nI.
pr'E'f"Wilejem

~ palO~qc;ef •

som rot IIÓ1'q 'iły polityane~

.lenCIe pned XI ZjOł.dera
PlPR lekcj, "demokracji reolnej" dol 10m lech Wol,u., de-

mokroto prleciel. jql on po;
bUClnio dobierać pnywódcó.,
l"fIuJqc;eJ
w perspektywie POfIii lewicy, dYlkredytujqc ledne;.
kandyda ta I Plomujqc drugiego.

.i,

nledtłWno

Gd yby jencre

I $e -

kreton portll nonuco/ "SoUdOfnalci" odpowIedniego, ie!tO tdo·
n/cm, prtewodniaqceitO - było
by to niedopuuctolno l"gere ncjo, lotolitorylm I d;ob/i wiodlq co )eucte. Cty po to CIIetm., demoktocJę, łeby praktytowoć

'loro metodyJ...
Jell jenae w PoI5c:e n o!\JO
na
prawddwq
demokrację.
WIIVltlr.O tOlety od tych, kl6n.,
molq "PI.,.. no bielili wydane"Ni. powlnnlim, OStukiwać
.. Imię łodnych rocJI - choćby
naJw)oilI,ch. Cel _ wiemy to
jut - nie ułwięco łrodków.

si,

nC:!I

TOMASZ

PERS/DOI

nerwy

Komentarz do czynszów

klwalidom wojsltow;rm i w ojennym.
Zdanlem HI!IntJIca B. nie. jelit to ipr awfed_
Poalulował objęeie

• .,I\da

. . . . Fllt k.ID •• I.e"~ d. pr._
iU......wyda a wcl ri w,

,u.J

pnepbaml wlikl pn,.tucu-

IIwe.

00-

pnechłęb+ontwloCh
łUindIOwrołL
(\n\
N. adJęd. : łlłec•••• He. -

JI!! tyiko kombatantom o.....

gami taide innych lIIlw.Udów, %włMzeu U .choneni3mi kołtcJlII. a idórq riali lit; It.llekaml W_u.lek w.1padku w C"UIsie pt~y.'
P,.latlO takie o ube-łpiec2l!
nLa ,rupowe w zakładach.
Jaltłe
'" jwladezmla I od
nero u&aJeinla Rę W)I'IMIIkoJet opI ał l w ypl.... TTmc.u.wem wanmk lem rota ny....

n.Ie mial

_ ~ _yeh w~~
b6w. Jednak drouJ~
prz.c:d&e I ctodałllcl. 00 ma wplyw
na a!lay. Ab,. nIe 1II'udy one
kltenł6. "Ded&" otwiera co.r_ więcej WłMa}'C'h *~w,
§dde marłe lilii d\do nii.pe
nU. w
wyapecjałłwwan)"Cb

n,o. mom., prok~rnle nieogronicronq wolnoit Iłowo, mamy
orlo w koronie I nOWCl na,....,
dla RreCl)'pospolltej. Nleplowdq
byłoby twierd,enle,
"to Jedynq
lmionq • POIKC w 1989 r. było
,miana gobinety I "sity prto·
wodnic!". W nOlrym kroj u n.·

pnecie.!: tboiny; nlechie A051qpl ...,..ncio koniec praktyki ob-

Howe C11IlRe nowe
nerwy. t m n6j"lwo
py~at'l.
Te ld'oouJą lud rJe: mąt
tła
aq: renlC'Wlym kOlll tauie dlaeaeco m am p laclt za nie
J\lt114 prlet. niego
wodę,
w indę, ZA łmleol? CÓrk. n a
""'d Lae h m.esz.ka VII akadem ~u . T.m pł~ i tu. płacę.
WJ~ iłem

mleJr.kanle~

a

nadal w rubryce
..Uedyt..
wpklloo nam ~!Iaffił.
od
lat kwoł~ Co ~ nadmebr.a-

.....

kols:~~~:a:!):.::4

1I1e6 pana Jtuinai f'rM BiICf'_Iar. dyl'ddGra K'ielcdciC'J
Sp6ld '&lebtl
Mie.*a(lio~l .
0I6t kłen1Jąe
Jaaa.:bmł
J.octi ł _owego r~dk:u.
_ d o(>tw:c:ulne SIł r;wcll,nw_
ola I opłat la wodę i wind!;:.
Za
łmied
nile,
pl)uie·
wał mrJic't.en" ~ M,PGK ~

.at:

~,6Jnle

zawite.

K~o

motna

ZWGlnić

I na IMtleJ

pOIbt,ólwie't

• Prac. waiai w _ k _ _
Ira ktach ....raoic&a:rcb.
'W'
.parcJa • .aśwl adcaenl. Ia_
sł yiu~.ii de.leC'a J"e1f:b..
• 0Hb:r
p~FW~
nu 6łu isty sa erSOłel!! .a POd,łall.. ie.
"wiadcseaia
cli"'.e,. Jokatora. kliry Iaror.ulje admialałneJt
..
-'f'db • \ermwdr. 'W'JJa'"
l .......,.Jaz4. • •••W'IIlka. (Jw.... : klamal_ Me me ..
pl.ea , Plnl",ai ........J .....
ktt w:rk,.,-cia
ale.cllCiw. .
_ ~ ne b. łtędde. Jodn,",...
w . . .płacie n&lrin-U sa cały- N rp acl. "_J • ońrtad 
evnia.
•
kWnJ
CIa·
__ • Słdc:ad,
u meldowsnl
.. l1li
akadenti kae h ,
podAłallll'ie 6ow..
diw . so bislt eh,
pne4llLawłonych ... :a41UlnltlruJl ...
. iw la. Jd U _łudf:łl ł mle .....
ka n a . \anejl pryw ..lnd I s

n.

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

Jakicb' wq lędiw nie. ~ełe
byi la.. same l'_an:r .....d8bwl. aU ... 1oI!I le,-U, _Ję_'ud c aek"

•

W mleuJr. ... lac.. wlM_
a ie ma ........
I.kalonlt.klt *lo

n ŃCi owJcb

w..,. •

J ..... udmełrd ,"kła.le lit
naJmnieJu y a saJ-.Drdl
....... ()Płata .........ta &knute. PreflCf'efte.Je ..........
we. np. s 'Jlula Karł,. Na.cs:rdels . . .....1 MIl • ...,...

.o.

• a.

.

11:....,. -l.I&olaie
w:rkalPib

Rlk....i .......k

-es,......
......s bre

'.płaTWaae"

k ••I, opla...
c:a.llea. . . lał kred,.... T.
bę~hle akluli.wane, kerJ'IQW. llt', prw-: .... ale
Derw.wać.

'e-

Zachowajmy SIpOkóJ. Pytajmy, 'Wy,łajnla)ml, Olzor.ę..
dza Jm.1 net'Wy.
(eu.k)

STRONA

ł

Ze Skalbmierza i OZiałoszyc dla Kazi

Delegaci

1l
ł\

Jestem zwolennikiem
pa!'ęJlłłd~

• Pn)'padkl wyken)'III)'\\·. .,i.. ..~II .... lllk kil'r\ll~;nicl(yeb

P'L.PR przddur d_ hi ...
lorli,

do teló.... pr)'\\'.tnych mlab
młej8cre tam. ,d&ie (unkeJan.waly koterie I klikI. Spu)jat
ha brak Iłpolt~ 1lnd konl r uli._

Jn

pan,
Jak_
dc.ler at na
zjaw, kUl ry
pr~ 
k llJ.laJci
w

.il;

kon rr~

Dł .. iyc iclli ki
nVM'rJ pu\ii, lHIn 03i Bil; d" 1,... qwydar~ n i aT

_ To. co I»4I:r6tce nastąpI
bylo nieuchrmme. Od dl'.wna
ścierały llę w lonie p"rtH dWA
l1urty: dogmatyczny t refor.
mlltor~ki. P!erw~lJ trw,lł na
stan{lw1~ku
monopartyjnego
y~temtJ polltyc7.llego pań/ltwa,
drugi optował la pluralizmem
j Óf'mokratYUlcjll. w~l.y,tklch
~f~r zyc:. ~polecUłego.
Na
:<1I:cu:ścle

1;6rę

wzl~la

iak

pow....

_ I w tym m.in. Upatf)--""'dt
nalety pr~yczyn ,padku pre-tJtu PZPR. co ZE'
~teg6lną
wyrazJ~tok(ą lIwldoul1l1o ~Ię
w czerwcowyCh wybornch. U·
waiam. te obecnie n!eoewyklc
i'totn~ sprawą dla na~ Pola·
k6w jest utworzenie w 11a~Z,'nl
kraju takiego
uklildu /XIIIlyclonego.
kt.6ry
wykluc~
moillwoM
dominacji jednej
p;lrtil. l dlate(t) opowiadam
'lę Ul ~lIną parU:} lewicy.

I,";ą~()w

s(amtąd

bę(b.!e

oor-

l rn.;.zJta,'!cÓw
~a ludzi, ktOr'ZY
t.-mie " ....'-odoct~j",
erw»aJ~
nad pracą Uł"Z4doaań lIPla...... iający<:.łl, te ta woda ~e w m.ejskk:h ruuch
pł)"ł'IJe. J e.d
wh Ta'l.em 34,
~
C1,}1n .,adm:m.l.racjf::"
uyn~ blke"dwie lI~ob,. : kie-",wn Ur Mu-.er I pani Teru a
JASINSKA,
kltn-a jak tu
~.cy m6'11ri" "ma .... tizy .. t~
ko w ......ow:b rekacb" -Reula
kicia! Iłużbł! y,'
te-cc-nle.
N~

parl ll

na jbar d:deJ pa nu

je.1

łlArJ;dy

praeu~ w

W Ska.lbm;oczu .calll
• .et
oba1ucuje Ed~ard WOJCIK.
Tf' ob>wiązk'i wykon, ' ,e jw.
11 lat J IlclY al( Jego dMwiadcl.1OOie W Dz.~lonyeach
kQrule-rwacj" urz.ądzen uJmu_
je sU: Jou r t\US PIEL, a nad
Inanynaml czuwają - T.deIłft

)lar~k

GWIAZDA

SKWARA.
M!.atnem
uJęt
wodnych .....' Kazi-me:'t.y je.t
Wlady" law CHMlIRA.. 1łi4!c:Ą

Ciężko

Podsluchane

bli ski!

więks.zość

- Jt'-tem
zwnlenn,klorm
wylon'en:a l.f' 1>lruktur PZPR
partii
~ocjĄlden'lokrntycmej
choćby n:a wzór
ęzwedtk:lcJ
Idl-1e bowiem o 1.0. aby ~ku
te-cUiie brnn'la ona :'ntcre~6w
ludz.l pra(.y. kt6re mng.q byt
UlRrntone. A teraz w tej sfe·
r1.(' pow~tahl pr6tnla. którą
~zym pn:dzeJ nale):y wypeł
nić. tak a by jak niijsn!r"ze
rze~ze
ludzi
~ przedaJqcyC'h
"wolą pracę. jak dOl,td Ul pól
darmo, mogly identyf,kować
slę z pfI)gramem nowej partii,
Je"tem :ta tym, aby na jej
ct-el(' smnęU lu dlo!e nie obclą
kul blędaml przeszlokI. Lu·
d:tie. k t6rych jedynym celem
d zia ł ania będ ~ie
umacnianie
demokriltycmego Ił:uhtwa 0ru dob ro }elfO obywateli.
ZAWOREM
I"SC rozmaw i ał

Z ZYGMUNTt:M

d f'lel'atem

t:

jej

ADAM BERLE\VICZ

Hi esole trio
W J"dlllllrl Z. przl!f"u,!bjor,ł!w
w Jędr::ejov., je dz lOia zak (m&-·
plrotoone "TowarzlI'!wo W Z(l,emne] Ado racji", x
.Jelod
klórcgo wchodzą : d)l1"ek l orko.
kslf;'ootM J kierOWII ik. Celem
..tou."f.IrZ1l3twa" je.1 nie tllle
kotllpleml'ntoWIl1ł1e
łlwielbio llfe j .doro--

W:rofeTrl'IlC
'ł(,

Ue

\O(Il,{e IJOCAUac.

Kie"lI IrNl

.ob r aduje~

p-rZ'll

d rzwiach, JIfde
zom.ter /l , o; .ter rzq ·
dów obejmuje WI edli d ozorca ,
lamlUlięt/ICh

w firmie

Tera.:, kitdll pluralit-m Ira/U
pod Itruchll. pora, ob. to·
WOrZII$!Wo

mw -

krokltm -

WJł$z ło

ł

pod,tił!

1'I(u "d clłwiejtlf'"
• IIOłown e 'IoOf• •

2:orejeurowalll
(10
JoJc
M;'OQIbciej loIl._ .woie" Ic4rlolekach.
dl!!

są złym doradcą ...
Wiciu
woo,ków
parU;
fiU·
geruje, by
PZPR

n8

swym

(106.

lat lłi m zje i.

dUe
zdała rachunek
..~umicnla.
Na
tak ie
rl)ulc;:enie

_

ul aniem hbtory ka (uk oń
na UnlwerllY·
Jagiellońskim) _
aa
Wi:t.eśn ie. Ka t da ocena u-oblo-na teraz będloi e
n!e pem a I

cl-yłem h. i~torię

tecie

n ie~ pra w ie dli wa. Przecież poł·

piech I nerwy ora:.e emocje SIł
d y mi doradcamI. Tym Mo r dlLie j 'k! na nie na kładają ~(
je nc~ r Olmoile r ozcz.arowa •
n la I nie spełnione nadzieje. te
Oo<oblste l zb loOrow e. Do te go
dnia eodOCh od U! klopoły
d ziennego. Zo!tawmy więc t(
rolprawę historykom.
NO \\'a partia lewic)', tn.eba
to ~oble jasno I Kłośno po-

wicdliet, mu&{· się natomiast
od<-Iąć
od .alydl
prak ty k
Do ""'kicb · na P"lno

1l. letał.

m.in. la !tallnow~ka
oru recepta na

u nlwe rsalno~
wllulką

mą drość.

Pr:r.ynła

parUa n!e mote wiQ(! na r:tucat
. wu}c!go programu, bo"",,~em
Ma on wy pływat l: a!'.pirac jl
I d ążeń llpolecr.eń'ltwa. Powl.
rtleń
wybieaa~ w pr~o~,
ale l odpow Ui duć na ro:tlnalte
wątpli woŚCI I zapot rzebowania
ludtt
praCY. Błędem
bylo
r6wn1et na r lou<:anie ClIonIcom
partii łwlatopogltldu markslslow skiel o. Pogląd y są prU'·
dei. IIpra wę oso bistą. J estemw ięc 1110 tolerancjq polit ycmq,
k t.6rej \ak nam dlLilllaj potrze·

....

I jes:.u::.:e jedno:
prOlram
partU mUIII pr7.J"Clągał, low laS%_
r.u młod ych . Oni :r..aw~ze opo..i.da l! B1( ~ Bpra w iedt:woieilll llpołecmą, w szelk imi Imio.
Jla mI I pos t ępem.

oD

~~~h!)Olt~~I;!y 31~

nowa dotycl.ące u·
lromunlkacJi au·
tob u$oweJ - chodzi o kon·
\akt l: K~I"icm Wiel kim pozoi1.ają w $Ie.rze pobotn)'cb
IIPraw nll~nla

i,yc.zeń.

do

Clętko

je~t

dojechał:

trudno doRolni.
w \ej
mJejscowołcl.
Z
powrotan}1
bywa 1e!łzcze Korzej.
Nie ulegla poprawie kom u·
_ ikacja PKS n a trasie SI~bQ.
IIZ6w K.siąt Wielki l J . nowke Glebul lÓw
Stąd
włajnie do ZS A. dojc.idta naj·
w lę<:ej rnłod&id.Y. Bywolo tak.
ile hlunowal tu tyl ko )eden
au tobus ml(d'ty 11.40 a 1I.4~ od
wsi Rasz6v.·ck: pnel: Słabo-
n ów t SWięci<;e d o KlIiąi.a
Wielkiego, Po i1ikwid owaniu
powrotn@lfo kUT1iu t Kslą:Ła o
młejlCll

do

trzeł

C'l,ch

(T'..!.)

PZPR.

~

Kaz.imien,y

.:. 7..1'kret znaeteniowl' lec.
.I.. ,,-a ,Jr. t po,itmny. Jaki typ

c%lonków, t o UCJ:cl w l ludZoie.

Emocje

40w I eor.fU. bard-.t.;.ej koerlo-

dru(a

tlrlentacja. W rezultacie d')~I:·
lo 00 obrad ,.ok.rąg!eIJO stolu".
wl'borOw t u~tanowien!a rZl\·
du koailcyjnE'go. Bylem, po-dobuie :&I:el'ulI.. jak 1 mol koledzy I organlz.i!lcjt partyjnej,
za takim włałnle. rozwi'l7.Q·
niem nasl,ych polskich dylema.
1Ów. Zlłdna grUPa polHycwa,
czy ruch ~poleclllY nle mogq
!lObie rok!ć prawa do monopolu na władzę. gdyt wcześ·
n ioej cl."/ p6fniej prowadZi. to
do r6inych
wynaturzeJ'l. A
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do "')'lrącen~ ••.
Nieco lep·~, a na.wet lmrJoeo dobre
wody pl)'fl" ze
iloN R08i"jów koła Skalbmie·
fU I z Płutek ko lo Dz.lalo·
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Wódeczka dla boeatych
T ~a~w~ rnr~~~~~jqt;'~

podwyt.ee oen wyrotJów
spirytusowych produkcji kra_
jowej. lIexynllo to w .~
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Jest 1WYCUijowym wyrU6m
wdzlQClnOŚOI u
płatwlen!e
materla16w I
surowców,:EI
plec&ątk~, zwolnienie l zezwolenie. ot, taki maly ge:lit WDbe<: koCO', kŁo r.echclal byt
uprzejmy.

- CIłMr_
~sowone

Oe:zywikie, jelfli droi:eje n.
l')'flku niemal kaWy lowar.
po który
'Nyclągamy rękę.
droł.et: mus! równIet wódka.
PrQ"najmnleJ połowI
podwytkl
JeJt
spowodowana
wzrostem koszt6w produkcji.
podwytltą cen
u.opatneniow~h. podwyżką cen
prądu.
la&u ł wCgll, I takie cen paliw (kont y transportu
SIl
doit lnK&ąee), Mlnl,tentwo
Finansów jbu:ZII!! nie ma dMtareunego przez .. Polmo,"
roulcr.enla t jakie byly 'rednill
ceny zbytu I jak wuouy konty produkcji
w6dkl. a bK
"podkładek"
,pecJallki niechetnIe lit wypowiadaJ., ale
nacunkowo t.e
4O-$e proc:,
podwytk!)est niejako w,mu.
nono pue&vn;ron lnn~h ~.
Pomijając
kalkulację ekG...
nomleutll.. kosztów produkcji
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ZBIGNIEW WOJTlUK

'
IPRZEJAR G nl sp:::~ZA

s

W1'.RONA'

FABRYKA LOZ

WIUI "INWESTPROJEKT" w KIE1.CACH

n.

SPóLDZJ ELNJA KÓLEK HOLNICZYCII
lAI

PJNCZOWrE

OGLASZA PKZETARG N IIWCRANICZONV
na sprzeda!:
l) samochodu "star 28"
2) przycU'py typ D 478 - szt. 2
3) kombajnu "bizon".
Przetarg odbędz.ie się 9 lutego 1990 r. o ~odz. 10

w ZUM Mlodz3wy. Sprzęt można oglądać w pr;tt>(ldzlen
przetargu w ZUM Mloduwy i ZUM Pińczów.
Warunkiem przystąpiem8 do przetargu jest wp~!lta
wadium w wysokości 10 proc. ceny wyv,'oławC"Lf'J VII
kasie nasZ(!j spółdzielni.
Zastrzegamy .,bjc prawo uniewHznienia pr:l.etargu
bez podania przyczyn. Spóldzielma rwe odpowiada za
...ady sprzętu.
O ile l pr.-.etarg nie dojdzie do skutku, w t.ym 8fl..ym dniu o godz. 11 odbędzie się II przetarg.
271-k

KIELCE. ul

PRZETARG N' EOGRAN'CZONY

l) kopiarki UK-SOO
2) kopiarki "ooslar-4".
Przetarg odbędzie S1ę 30 stycznia 1990 r. o godz.. 11
w siedzibie "Tnwe!'\lprojeklu" w Kielcach, ul. Tar)!Owa 18. Przystępujący do przetargu winni wpłacić w~
dium w wysokości 10 proc. ceny wywoloWC7.pj W kasie
"Inwf'Stprojektu" najpóźniej w dniu pr'"Letargu do

OGłASZA

kupu

sprzętu.

Sprzęt moz.na oglądać codziennie w ZUM Bukowsk.
Wola, Pojałowice, Pstroszyce, Jaksice, Falniów w godz.
10--14. Zastnega się prawo uniewainienia przetargu
w części lub enłQŚci bez podania przyczyn.
251~k

PllZEOSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE

UZDROWISKO "BUSKO SOLEC"
w BUSKU ZDROJU, ul. Gen. F. Rzewuskiego 1
OGLASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
_

I) samochodu "nys."
c~a wywolawCUI
2) samochodu CI.ę~
rok bud. 1978; _~
3) samochodu do.~ta1:
rok budowy 19i5
') samochodu cięta
• 372B, rok prod I
5) samochodu o$Obo
568B, rok bud. l
6) samochodu osobo

~~p~~rki oglądać moma

dnia 26 styC'.lma 1990 roku.
Kopiarki nie sprz(-danc w l przetargu bQdą w)"stawione na sprzedaż" w IJ przetargu, którv od~zie 81«:
w tym samym dniu o ~odz. 12.
Zastrzegamy SOblt' prawo odwołania pn.M-argu b<'2
podania przyczyn.
253-k

7):!~~~ubUo~~
KIH SOle, rok bl
8) samochodu cięia
rok bud. 1978, ..
. ) autobusu ,.t.am l
1976. cena Wy"wOh

OGLASZA PRZETARG
l) cllU;ntk ,łOdłowy ,.Jł'lcz. 31"1", nr pod"'"Ot.ia 12323,
nr sa1nika 1663, rok prod 1985, 1uqC'le 30 proc.,
cetla wywoławc'll 11.251.100 zł
2} samochodu snmowyładowczego "kłUllal,.", nr podwozia 007835. nr silnika 139797, rok pJ'od. 1978.
zużycie 60 proc., C('n(l wywoławcza 10.830.'100 :r.ł
3) somochodu ciężarowego "jelcz 315", nr podwozia 2061, nr silmka 037700379, rok prod. 1969,
zużycie 70 proc., cena wywOłowCUl 4.080.000 zł
4) snmochodu cit:iarowt'go "star 28", izoterma, nr
podwozia 64837, nr silnika 124104, rok prod. 1976,
zużycie 80 proc., cena "'ywoławcUl l.600.000 d
5) samochodu osinobufl8 "słar 28", nr pod .....ozia
627'1'2, nr silnika 1I4S55, rok prod. 1975, wiyCle 75 proc., cena wywoławczłl 2.250.000 7l
6) samochodu .,ny83 522", nr podwozia 160528, nr
Silnika '1'51675, rok prod. 1975, z.użycIE' 85 proc.,
ceno wywoławcza 1.080_000 zł
7) samochodu "żuk A 00". nr podwO~Ul 32J531, nr
silnika 5002285, rok prod. 1979, zużycie 80 proc.
oena wywoławC".ta 1.130.-400 zł
Pl'7.etarg odbędzie się 7 lutego 1990 r. o godz. 9 w
dziale głównego mechanika. Oglądanie .amoł'hodów w
dniach 5 i 6 lutego 1990 r. w godz. 11-13 po uprzedoim teleronicznym skontah.1.owaniu!tę z nr 614-11,
wt'Wn. 417.
Przystępujący do przctargu wmni wpJaclt wadium
w wY80kości 10 proc. ceny wywołnwczej w kasie na·
n ej Cabryki lub na konto Bank Sląski & siedzibą w
K.atowicach 1 Oddział Kielce 312800-5614, najpóźniej
w pueddzień przetargu.
Tabryka Ulst.nega sobie prawo uniewainienia prLetargu bez podama prz.yczyny oraz nie bit.1'u odpowiedzialności u ukryte wady pojawu.
219-k

SPOt.DZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH
w TCZOWJE, woj . radomskie
OCLASZA PRZET.'RG HlEX>GR.ANIC7.0N\'
na !pned.ai nlieJ wym. san"lQChodów:
l) .aamocbodu "l.arpatl" - skn.ymowy, nr rej. RAJ
205B, rek prod. 1985, cena wywoławcza e.8.2..000
z:łotyoh

J) samochodu "star 29", 8krZytWOWY, .nr rej. RAJ
210B, rok prod. 1969, eena wywoławcza 5.744.000
złotych

S) samochodu ,,star 29", skrzyniowy - na chodzie,
nr re j. RAJ 211 B, rok prod . 1969, cena W)'WO.
lawc7.3 14.848.000 zl
ł) samochodu ..star 28", wywrotka, nr rcj. KlIt
84.4S, rok prod . 1974, C€')1J wywoła wcza 3.393.000
7.łotych.

Przetarg

odbędzie SIę Ił

lutego 1990 roku o godz. 10
betoniarskim SUR w Tczowje.
do przetargu winni wpłaclt wadium
proc. ceny wywoławczej do godz. 9
w dniu przetargu.
SUR Tcz6w zastrzega ~bie prawo odstąpienia od
przetargu oraz wycorania poS'/'czeg6Inych pojazd6w bez
podania przyczyny i nie bierze odpowiedz.ialności 7.3
wady ukryte.
248-k
..

zakładzie

Przystt:pujący
w wysokości 10
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FABRYKA SAMOCJtOoOW SPECJALIZOWANYCH
w KIELCACH , ul. llii('rżyński~go 27

sprzedaż:

l) samochodu cięiarowego ..avia A30N", nr rej.
KJG 296, nr silnika 04049, nr podwoz.ia 82805-72,
rok prod. 1982, cena wywołnwC'L8 10.000.000 d
2) kabiny "avia", używanej, cena wywołnwcza
800.000 zł
3) kabiny ,,Jelcz 315", uływanej, cena wywolawCUł 1.000,000 7.ł
4) skrILyni ładunkowej "j('l~ 316", używanej, ft'nn wywolawcza 200.000 zł
5) samochodu cit:iarowego "żuk A06B", ... rej. KlG
3560. nr silnika 835102, nr podwozia 3791g8,
Tok prod. 1983, cena wywoławcza 5.000.000 zJ
6) samochodu ciężarowego "nysa 522", izotermicz·
nego, nr rej. KJG 2160, nr silnika 8791, nr podwot.in 258495, rok prod , 1981, cena wywoław
cza 5.000.000 zł.
Samochody, kabinę i skrl.ynię ładunkową maina
oglądał: na l dzien przed terminem pnetargu w godz.
od 10 do 14.
Sprzedaż następuje wg stanu technicznego w dzień
pr.letargu. Przetarg odbędzie sit: 8 lutego 1990 r . w
śW1E"tlicy ZTS PPU o godz. 10.30.
W przypadku niesprzedanla pojazdów i kabin VI 1
przetargu II prz-e.t.arg od~h;ie się tego samego dnia
o god:.:. 12.
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Kielc. którzy chcą spędzJt dmowe wakacje na sportowo
mówi .... krctarz:
klubu,
WoJcltth Kard,.a.alskl Codzienn,e w klubowym ośrodku
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pr~

W1k~l)wa"'e
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Ido 1 lak lIrOkUcoY.-anyeb ak_
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łw1adczcń.
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wodowały,
świadczenia
.mefytalno-ł'Mt.owe
..,.".rtrw-

lin)•

te

_ ywane

_

8Iit

wnecz.

.~u

Ustl\_

emen'\ał-

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

dr Tadewn Fal.l,kl
.y,e.klcw Oddslalu ZUS
w Jtklue.

St..OWO

STRONA 10

balech

LUD U'

kodkoweJ.
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c!lde t~h .maca6 nie b,ło,
sta1tnow*1 komunlł.m pano-w:II powsr.ectwLe at do r_u
1009. Tak b,ło w l'ł"l1D, Rurm.U& l DlOłcarlL
Na ZJ~m1 s..,vięoloCHZ)'sk;~J.
~

PZPR jtko partia wyroc;.1a
%. ~u,.

kiłle-j

~

lIta-

hniJ.mu,tk~mitowala

NCb.
w Pobce. Dla-

5OC~1CUl1
~o

tn.eba s u.pocem

pł'~

wrae:ał
dobn imię poillklego wcJall%mu opark!co na ldei ntepod1e.lokiowel.
na
wolnokl I sasadach demokratycz,nych. Ciąty nad nami 0dium komunlunu-sttJloiul\u,

Muam, .It: • tero
r~lnyml

OC1.1klł

dOw~mi
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WIIłL:M\la
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elu o coapodadtę hp.!talilllye~ 'N'01nor,.nkOW,," nit po.pnec poańM.'A'~.
Latwie1
pai~wu
n..uorowat kapi.taliet6w, nit wł~ coepodackę. Sprawniej aamonądl bę
Gil wyd_at .P4eni. od prywatnych wlakk: leti. nU: od
pa(l5twowyłl btUl'Okr.at6w, Na.
tel nowej p1a&U:%1łn.!e e4t~
nomlczneJ moIiero.1 aię poro1IU.miet
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.1A()~eol w~M ~leJ PartU
z.w~6w
.ałin1t.m I ko-

SocJ,ahltYOUlet

I

za wodcYNYch.
'UJ'OWT komunbm I wleUdm
trudem torował)' .obie drolR.
Takie wybuchl tpOle<:z.ne nte
b}iy tu tak ilDtMsy'.vne, l w /atJ'ob aękla.c:b kra~ Tea
IOIO.iMl.va. ma cech)' IOCjall_
ludo.-eco i JeIt mocno
~7..any SIt apoł~ nauk~

Ko6clo1L Slcoco

te«.o

k ieco

."oIeczeńłtwo

recionu poobnebu)e taaoc}all~ a je« na

to IPOI'O cIo'N0d6w, pnTwOdCI I'UltOO I teor«~1 1*1 .ocjali&m. pow'łQol U()C'opooGWItĆ.
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UftM~bJ"iableMi

obecnie teł odcaI wam1 nIedOltak4t, Tu
~W6w.
nar~w,

~wat,.-

a nie przeciw komu
Kaf.dy

n\:l p!"awo dO w~

RaOla sWOJej wiar1 l pog~
dów, do ,Ia.unia Idcl z.a:odn,1ch z. po4.rtebami wtMlIe-(o
ducha. Nie moUm1 jednak
b~mie
przyjmowat atak6w
kOHerw, p(IIKYObllleJ, kt6n
wy ..ta.wJa nam cen.w.rkl. Oblerwujemy I. niellOkojem, ja1r:
jedlllł łlomenklaturę
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lakte
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Pn.ed paru 1_1, Gminni Społ

d~el nia

ora.. Poc:J:t. PoIsk.
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lietM. Więc nie oddalajmy solę

pod \~.. pływem chwIlowych e-

moojL Nane drocl nie
p("%flClwnyoch

Idą

w

ld6ł'unkaclL

"Drkł.ałuca z.aj klMOW'aI -

BenlSteln - jeM o-bjawem nlobuj ku.ltucl._" MlalI.łmy tego wiele prz7kla.dów
w o.tatnim cderd:rJntoleciu
I dlaleco jalko wocjaJd~a
ci wyruka.rn.7 .ię rewolucji,
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obywatela I w t*
SIpI»Ób uobim,y obywateWwo
dostę~ dla katdego.~".
B~y w PZPR sil, rt'lorma.łoc3lkie, które opleral1 się:
nr.cl.akowi ,blinow!N.iemt.J. Te
sUr iOCjaldemokralyczne co
kUka l&t próbowały odrodrz.ił
powinnlłm, się ipOłkać
cował
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na
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SIł. I trt..ebo Im wyj6t: ruIIII'UI(:ł"W cholb,. w n.}bllUl.)'C:b
wyboraob
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Pariia .oejaU.ll,caoa na K.ielecc.11jnle powinna był Ł*a
Jak'e ~ całe JI)Ołec:u:6atwo.,
ieco ku.Mura I wacunki ma.terLaLt1ejeP1~)L

( komitety" obywat.elikie
..solidarnoki".1 ludowCl spod
t'Óinreh mak6w,I m" ralflm powinnlłm, p6jU do 11Ch wyborow, I ratem twOrtJł Jak na.Ile1»le Wllrunkl do rOIwoju re_
r:kInu. o.JmT pll'7..,1dad k......
jowl, bo J)tt!J1clad6w mu potn.ob3. M~Mdem tlłd.e naołM1
się porc:hłellć, jetelł s~ po
PZPn JeIt u. dulJ cNa n ...
w~ pattii IOCJalU'trcmeJ. Ego1I,m. r.acletr:r.ewienle. zadufanie. ~ .!etMe prow~1lłI
do k~1. Przyjatń l wlPÓł
cbLalanle JfOllV' la rOlZ.'o\'Ojowi
I bUJO'NWU ~;ej pn1Hklki. Potn.en ieM odwa,a
dltiełan.r z r6KIyck ruchów

rozwaga, poW.zcbn. Je« wyolxatnle. i wielki
6uch. Jerte.Ii tceo zabraknie.
niewiele wobWny_ J'eiełi Pol• • ma b,ł PobIt •• lo Polak
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~ prwclel wybił
d1e.głQU t wkhiel

""""" ......

na nj~

d.-Joj nit
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Automatyczna centrala wLipsku
_lałow• ..,.konała ekipa VJbełall:iec" Pn:eclsi(lbiorslwa
no.
Tele\«b.nlt'J:Dycłl. Jedaakit
w I etapie uflleb.onuOf'Iym 10-

bót

lIlanie tllko t,lI,c numer6...
~ilt. ie aul.\Pl to mniej .. i-:_
~J w polo'll'ie marca br. W l
etapII! .vtomatJ'C&Pa
~
tel~fOQiclUl" będzie moiliwiI t)'l_
ko Da łe:renle mi.a I cminy.
Be;dt:ie to :r; pewoości" duioe u_
rat.lmle. ale nie taiie jakll!"o
~uk nu aboaenci. PołltCre
Dis rui tch:ymiutowe I mlt:dJlVnarodowe wlkony.an, będ, , .."
jak dot,cli'('!.U, U111 ręctnle.
}ohm: postęp jest wybiór(:7.y,
<:teca Lipako jest jeszc%e jed-

llynl
łko

połwl(:rd~i(:m.

WOllo lllClyf: lic:

By Li;>automa.
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Ze
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,.ennn·
najlepue o\lor" 10-lacio uznoło Metyl Streep, Glenne 00M I lCothlen Turner. o liJ
nojłepląCh oktcnM
Jacka NIc ,obono. Roberto de Niro
I
Dustifto Hoffmana. NoI'-PsI ret,.eny ki; Mortin
Woody AMe n I StłMtn Spielbe~
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•

5c_a.

U:1i:~kHlm'::;!.lo1~

no
c<-go o jt!go tyciu od ",omantu
wyjkio z wojsko I totpoc.redo
procy w "OClAI, do dzli. Fil",
powstani. w Otnerykołelklej Wftw6m1 "Wornor B,othen", M.
wlodomo j_Ucte. \10 zogro roi,
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m
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" .. na
plerwn.a
_da
NRD, która ....ye:olawa,k:
.ię d. lecoroc::m"eb
trlO!ltw iwi.1&.

Ostatnio noc

Zakład!

wieści

WIkIe. któr,. hyl naj"'t.YbRy • tdby~ ,.n,
ble," na 1001 111, Vt.yakał 111 uamle 1
cu.a 1.31,56. Otupe I>OI)'<'ie
t1y~U\ia.
:.Ic:re~u K:~ar:~. ~m:~~ po
oru • tko&u • daj Katar::r.y.

pod ~:n.klem dobł'ej '11'7 Zdd·
lłaW. """bre.""a I. SuebeJ-

oio .... a. kt6ry o lł!'-' ml.1 .aoie
równych • w fioMowej 11"'-..1'
polum.'
J"nuu.
UUKaJłł('lI.
15 7 1 ~:7. N. tneclej
pol"dl
Ikluytlk'lwllnQ W.cł..... Mner. , Slebn. Tynkiew'",.,
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Czy komisja specjalna
wyjaśni dzieje zlota FON
Zbodoniem

IMÓW dolej czękl
unu Gbtony
NOfodO\JllOeI
muje dę pootnkJIa 1: inicjo-

grupy posłów J senatora..
p aral ZatMu Królewstiego
"P obywotebko pod p!'ło-

d","tora
~cm*a
. A/ebondtoa Gf-r'dont.

Funduu - Jot wtadomoołGny lostol dekretem pre~
el'ltO
Rreeqpospo!itej
9
jełrtia '936 r. i dułyf rfM.nftl łrocft6w prr:&InGClCWIyd!
cel. obrony państwa. Two-

'Ch

ga dor, w naktrr:e. PfOca

pod".

~:i:!i. ~ ~ol~e~~un~

..

"*"'

Ipn.ęt wojskowy. a
1'0"
moite ropisy pJenięine., dOIy
knKmowe, dzielcr ~ Srebro FON - aQ$llloo dorów, iDrydI nie rdołono pn.d wofnq
spierllt:lyt - zostało ewokUO\JllOna do Francji I powł'Ódło •
1976 r. 2370 lig wyrobów Oit'"
tyltyc:a'l)'cltl~",o

net. medoli I

ochn_ń

-ł

duje się w M.aoUlll NcwodGwym • Potnaniu • Zon*u K.r&le~.
2OISkgrł060fOt.lwr&:iIo do

Pofslli w 1941 r. }oko depozyt
ro&lIIrr:eiony ~te:rWIwo Skotbu.
l&otGto_kJłozf~o-

STRONA I

LUDU

wone .. NBP. W 1956 r. depotył r,Ułtwidowofto.

GłównY'"

rodanie'" lconIisJ-

powiechiGla dtionni\ortowi PAP
}ej selcrełon MOłta Mt:d~ka
- ~. nie trł1to
tbadonie

losów rIoto.

~

~ws;ry~

-

a..
u...

colq sprawę
w IOjenwricy.
Komhjo będrie
kłłIe ~oIoc l rojmujqeymii si4 Iq ~ instyWcja·
~~równid$WWOld!
"zahtin~h
tobpMów.
Wf·

la_len;" lo$ÓW zft*J moioa
...xeit. doku"'entoch: w
Londynie, BLllloreszcie I WorKO·
wie: Itomi slo -.-0<:0 ,;ę Jedna k
z apelem do wUf5l1kich. kt,ó.
rrt MłeIby jold"łwlek InfarmlJCje na Ilef'ltOlt Ios~ data. o
pneko~ lm do
Zamku
ICr6Iewsl1ego.

OOIltOS'CZBNl.E ZE 8TB.. 1

- Dla ,raj~ych JHt dot:1.
pikowa atnkcja.
Opr~
rnieil-GU ttJeołr3n;cwnych w,.cran,.cb

)\nl,.a _

orpnizatonr

zakładów

u-

- _ rundowali dodatkowe n~o..
aUt't,.~ dr neewwe l plenlęine .W wiej, mówi Arlaa PGdróraka
•

,.ę~~ ~e:~a~ K~I~~:wo~w~

laklm nli. to, mll!C1l.1 lnnyml: ciągnik

rWllI'łtI,.

~;G..,:;;

II.

Ul,..

Gramy

WF-JS5 K. telewilOl'1' kolonl1oduJ'c_ rowe. m:lłOeLowld. li zestauw racliotonkUltch. radioI03cnelofony
orat. premie
pienlęine od 2 do 10 mln.

Kr,,...,,, ..

e

Zaklad" p",.Jm.wan e bę
we wslJ'SUl:tcb koleld,,_
raeh do !I bm. de c"1. 11.
NaLomiax I05OWa.rUe. ma sic:
nlr_,. • odb,.ć "na ł.ywo~ w I Pro:yskal
cramle TVP
lir
dn.1u 11
;zye}.l:." Ih'cu\la, prawdopGdobnie lut
~1~j~ po "WiadpR\qitiach".
Kalara,..
teud
ą

e
r.

rad
S '

-

~"rla Li·

," m

w biqQ

az lłulotrl

..

tYlne,

IIlOn ty

ods1III:odowali za reus:r.kochooych
lub

CI ••• !:::~::~,':~~kl::orecy PI'l1

::Ze~::

'f.ele fiK
,Im! IlU...
lIIe sw·
na ratH

1J:e ~II..,~

ki u bezszkodową jaz.de
z oboitek dla komb.alall_
!ÓW I IJlwalklów w0i!-lI.lydl.
1,ch tpraw b,.lo na.JWIę«J.
I wIązało sic: to z tym, że
.laJnie w obecI\)'l11 ouesie
khfllt'i oczekuJ, na W6wa_
la platnlcze za ubezpiea.e_

~~~~~ ~:C~j~:o~yk:i.ac;'~=;:l'!e
• ukolo- .ano
umteresowan~h,

SI;' !Nankiety pl:Knic~ ZO/!t.aną
anej ~'ł:. J1'i pr~lane l'! jednostek MUljmujolCl lanh.acyjnych PZU w tennl_

• w

.~-: ~~~

...
(Out i ~1I
.am.y ,q(
ju
rerllng611'.
ać dobrt·

:ap~:~~~~~o ::;~

. ie
Itend . nie otn,.mau la.kiM

a wan do ZO hJ'lego t.. .. t»o.... ",.prawie
li( w tej
z
1eIMoat-

zblita J~'

)fU" skontaktować
nuejo;cową

PaiLstwoweto Zak1adu U- zplecllei\.

t~~\:~: "'~

:'::J PM~\~~h

:d:'r~~ !~~:;~:t'~~!j(=~

z cu ..'O
rle k;ldn
eraiII ~!ę
eniow~

n

do Su-

tenie dh
Gr.natll
t .-owo o·

nltt •. I';'·
pomył""

wo to

pne&t.~

na

naw.

Jakie składki,
jakie odszkodowania1

młod .... , cli oQłtORCZENIC ze STK. I
AADal',
to
tt m.In.: w~o4ri lIkładdt
- - :a ubellPiec:r.enia komunika_

•

Swetecki, bluz.ki, kamizelId d1a ~Inb I <kleci pawItaJIl tir Qdd:rJa1e ..,Eleot,'" ..
Chmietnilru. Zaklad leK ma.I,. dobnie w~ l IM-

aeJi.

(ap)

Oddz.iale ..Słowa Ludu"
w Radomiu pn:y telefonie zasiedli
8łanl
.. Li-owlki _ z.-ca dyrdtO. PZU w KieLcach,
aidS Kredo.sld _ dyrsr Oddzialu PZU w Rado-

miu i AndneJ J.IUlł.II:.wakl usł.c:pca dyrektara
Inspek_
toratu PZU w Radomiu. Gro.
pylaa\ dotrcz.ylo ubezpiecuil
komwllkaeyjn,-eb; w)'doki
sławek, lennilló-lr pła\n*,
przy&1uguj.'\(:ych :zn.ii.elt:.
A
pl'opos tej

o&ł.atniej

kwesW:.

zgodnje
z. obowlązując}'ml
pnepisami :r.niiti pn,pługu_
Iylko kombatantom. on..
'nwalidom wojskowym i wo_
jenn,.ln.
Zdaniem l:Iełv,_
łr.a B. nie jeat Lo sprawiedliwe. POłluJował objęcie ul..
&;lnu takie inoych inwall_

\eDdeacje IM 10000000e, wiec. dot)"Clhczaa nie miał klQPOtó",
.. ..-'zeda&ll »wych wycobów. Jednak dr'()Łeją
p~

I dodatiki. 00 ma wpłr'"
n. em,.. Aby We aruJł, one
1dient6w "Electe" otwieł";I CO)-

d'l.ołI

rac

więcej wtMtI~h

I:WlasJ:CU ze schon.o-

nia lni koilClyn, a kt6n:y ria_
li sl,= kalekami
wy_
padku w a.as/e pracy.
Pytano takie o ubelc>iecze_
rua grupowe w układach.
Jakie
SI\ :iwiadeunia l od
czego u:r.aleinia ~ w,..atl:oł
ci opłat I wypłat. Tylllua....
Rfn warunkiem rout.n..rCającrm
jm z.addtlazQIWana
,urna u~leeZEII\ia I raduJ
wykOl"lywanej pracy.
~wien męi.czyala.
iaW:
slę. it In,. doi temu
UodtieJe wlamall się do leCa
uruochodu
rabiera)ąe koło
z.apa.-.owe. lewarek. wycieraczki. a Łakt.e .radiQOdbIOt_
nik I gło~iIri. Nleetet,.. u. Ioe
o$talołe przedmiot, PZU nie
zwraca. Dlaczego1' Wy jaWono, że radio i gło&n.ild
nowi" dodatkowe wyposaie..
nfe j wymagają dodałJcowe(o
ube%piectenia pou u.w. Man_
dardem.
...
(ut

w*l1'*

at,..

*letXJw,

marie są d'Uio niłM.e
w
w~j~w&l\.)"Ch
pn.edsiQbi«....ach
Mndło--

gór.ie

rut

wym.
Na

(k rA)

meehanik He,._
wl..,t:"
do pro-

~.:

r;,-k M •• lał d-.:lltda

mhS10ę kompułer_"

dłllle..l

iakarclow,eh
Fot. A

awełrow.
[,~lalaki

N ~~~~ie:jk~

~~::

I
tokie d emokrocj; ,,~o
pewnego ł~pnia". ..cunam'"
ery wfęU: ..dla nle!rt6rych". Kot·
de odrtępstwo od demokrotya·
tlyeh ideolów I demokrotye.Ulego
lodu nl~ry owe kłeol'f', lOS I
Ia<lu crym nielod. Ąi wstyd
dzisiaj pisot o lok elementar·
nych rrecloch. PIsać teral - I
pisai: tu:., Polsce "noreucie
noSlej", l lOkim trudem W'f"olclonej, wyrwanej l kraltly I:k·
cji lob/ud"(, ktorej no Imię
~olny soejoll:m.
Boje te stoll"izmem - o pó;.niej l Jego re$ltkomi - tOCI..ły
si, od dziesięciołeci wło łnle
pad hołlem demokrocp. Było to
wolka r monopolem jednej Iilt
poIitya:nei. wolko z bezprowie:n
pod srrtdem prawo. wQlka
'I
podlialem Ip rowledliwosci 00 tę
dla "równych" - i tę dlo •• ró ...·
nlejnych". Wral r dojiciem do
włodzy bloku ogólnie firmawanego prru ..Solldofflo$i". nola.
ialo się lpodziewoi: nie tyllI:o
'Imiony ekipy. ale prtede WUfd·
kim tmiany klimotu poiityanego.
lm10ny melod flqdzenio i zmia·
ny, nal:Wljmy to. priorytetOw
morolnych.
być

C,y lok się nie stolał Owszem
- w InaczoeJ mlerre. Mamy par·
lament z prawdziwego ldorte_
"io, mamy proktyctnic oleogro·
oiCIOnq wałnoU: s/owo, mam,
orła w kOl'ooie I nowq
nal"",
dlo RzeczypaspoUlej. Nieprawdą
byłoby twierdltn!e,
te f&dynq
vnlonq VI Pobce w 1989 r. była
lmiana gabinetu I "sil, pł"re·
wodniej". W F'Ouym k,oju neczywiicie stctło Ilę - l $Iaje wiele dObrego. Tego akurot nie
trrebo o;komu udowodolał.
AtElY j&dnok bić no 11 lorm, kiedy z tokim INdem I tok,m kOlztem wy.
do demoda celQw
!prtecznych t 101010010ml. Ostotnle miu iqca I trgod nle ,q
00 prtyklod wypełnione ~moso·
wonq okcjq prredwko "nomenkloturte" I .. monopolistom". C-:I

N

WQIc~ona prlepu!tko
kracli uływOflQ jest

Oszczędzajmy

prrecie1 lboin~; "iechie n<J1ilq·
pl wAlstcle konlee praktyki obsadronio stonowilk według klyt;eriów wiernakt jednej portU
cz, jednej sile politycUlel. ZoraI wszokie okotuje si", HI jed.
na wierność IOsklje tO$t~ooa
wlemoł6q drugq _ być
mate
lepszq, sluunieJuq I /wrtrstniejstq dla Polski. Ale name ...
klotl.lra I monopol pazostojq.
tyte łe pod Innymi utondorGm;' Cty lo Jest demokrocJał ...
Nie było tet l pewnoklq do-mokroc/q okcjo wyrrl.lcanla b·
mileto.. i organizocJI portyjnrc'
l lOlIadOw.
001 nle.jest nłq
fola nopaid no gmachy portyjne. wynIKOnie Iud.ri. trywonl.
nyłdów

Itp.

Wiem. te na budyoki partyJf'e nie f\Opodol rlqd premiera
MOlowieckiego. lecz ClęstO .. "ie·
adpo..... iedliolni OJobn,cy·' I
wydrłono
mładtież,
Nie Im;..
nio to $ytuacjl: demokrocJo
I
praworrqdnotć nie mQ9(l POII).
$towoć Ił tylko pięknym' hoslo·
mi - o tokle nie fIł09CI pozostawot prływileJem będącej •
wm '01 gorq sily palityC'lf'ej.

ro.

kune prred XI Zjoldem
PZPR lekcję .. demokrucji reoł
ne j" dol SQm lech Walęso, demokrato pl'leelet. Jql on P'''''
blktnie dobl e rot prlyw6dcó.
rysujqcej się w perspektywie po,·
ti i lewicy. dysktedytu)qc jednego
kandydata i promujqc drugi ego.
Gdyby JenCle niedawna I MIkretort partii nanucol "Solida,·
noki" odpowiedlllego. jego zda·
niem. prtewodnkzqcego - była
by to nledopuSlczoloa Ingere"·
cjo. loterlitory!m i diabli wiedzq co Jeszcte. Cry po ta mo·
my demokrocję. teby ptoktykować store metodr'_.
.leJt Jencle w Pohc:e sronsa
MI
prowdtiwq
demokraej\Q.
Wszystko lolety od tych. ktony
molą wpływ oa bieg wydo'le~.
NIe powlnniimy oSłultiwot si.
w Imię todnyd'l rocji - chotby
nojwyinych. Cel - wiem, to
Jut - nie u$wlęca środków.
TOMASZ

PEASlOOI

nerwy

Komentarz do czynszów

ją

dOw.

-fikcją?

ołtoticrnoki,

lWiqMnp z Jego
prtekcnoniclm J paechowywc.\iem, Zbyt
dłuvo utnym,..ono

IdQ~

l'b w

Demokracja

kIUe wyjoł·

Nowe ctynne n<YWe
neL"WT. I mn6slwo
pytań.
Teleronuj~ ludzie: nU\t
na
ug:ranlnnym kontrakcie dlaCTiCCo mam placit z.a nie
wiyŁlł, przez niego
wodę.
wind(, u łmiec:i1' Córka na
rtudlach mienka w 3kademau. Tam płacę i tu p1ac~.
W,kupiłem mie!Jokan.ie.
a
nadal w rubryce
~Iu"ed)'ł'"
wpisano nam lę /IaIną
od
lal kwot.e,. Co e naumel:.... -

....,

Spr6bujmy

~ojflie.

po

kolei, )t()~ysI8j* t. wyjainlcoil pana JCaw.iOticol'U Bier _
_ta. dyrektora Kieleckiej
Sp61dr.ielnł
MieslKartiowe j.
Ot6t klC'lrUjąc lię zasadami
JOCtld ł 1drowego Nn.>~d.ku.
- dopuSotCt.3me ~ ~oktie
nla t opłat &a wodę t wind~.
Za
Arniec:i.
nie.
panie·
wał rot.licun,la z MPGK :;oą
Il:Clególnfe
urwi~.
Kogo

mołna

zwolnić

I na

łakJ~j

pod,ławie !

• Pracewoików

k.a.
w
••aleill o uj wiadcaenla la _
al"ludl. delt'ruWydI.
• OM",.
prsebrwaACIe
uu dh,isry .. Inłlią,
,,"sławie
oi",ladeaeJl.la
diwaee. lokalora., kWir, /11.rornlu}e adminlslracJę
._
liedl.l. • lermi_dI w,.Jud.
I D",.iazdu .om.wu.ik&.. U_
waca: klaMllw. slę ale ...
płaca, p. n lewai w pnypad_
... w,.kr)·ela
"Ic"cseiw.kl
- ~rseba będlle jednora'lO_
wo IIIpiacie DaleiDrić a. ca_
ły okru qlonony w Ńwl . ..
eUhill.
• Sludencl. Uirsy ą ellls_e u.meldUW70al _ .kadeIUlkacb, n. pedllawlc dowediw osebi51,.ch.
pnedlllawion7th w I.dotiais łn.eJl oliedla. Jd" sktdconł ml.eu_
ka IUI llancll Itrywałnej ł I
11&

trallłach ucranIClI"Ycłt.

a.

(~iWI
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lakleW

b,.e

wqlędów

t&lll

Bie m.te
sameldowany leli',._

pnedatawia akłuarn"
macJę ałlldencką·
•

W mlCISJJtaaiaeh

n ŃcioW'yeb

w .....
nic ma .adme-

kai,.. lir lokatenklcll 14Jat. _admekai kalduje ••
_J_kjaa,.
a ujm _ _ .,..
110"'1. Oplal.a w ....... t.krelnle, PreCe«RCJe ..........
we, ap. s tr'" .. Karl.,. NaacSJ'ciela __ • ..sal ",a.row-a-

..

• Ol.
t:wr.,. wytu,,-"
DlIe..k_ł.. -»t - ...tDle
n.daJ.
•••
d.
.,yoa"", lł.are kwo',. ......
cuec. ed la, kftd".. T.
będl1e akluliso_ant, t.,.,.cew.ne. pre..ę IIę nie 'ea_wo_c.
Zachowajmy spokój.
Pytajmy, w,ja,śnlajnJ.r. OS%C'l.ę
dujmy ne:wy.

15,....,._

....,

(

Bez wygodnej
egzystencji

""'W

nod J5-ty,Jęcmą
d:iego.

oloc~l.

w:eru:.
klika
dni mil)da,oowlI
. ...._ _ .PIlrti.o

....a -tmuf:

"0 tOI

IIW," un d't.!cj(,

"" I~~W~

~j

c.A1ołlków

r~krutowllĆ -it/ ~de pok ód mlod'l.4"J ąellcrac j i, ale
\eot d lale'll. le n,c wel.mie

Zd a)ę

~bje

prawę

~

glądów

N~

l!'ądU;

Jednak, abl

no-

po~u:U'gólnych
nje t.IIJdy od

ugrupowań

"'''''"0

!tle .. Iuym nie UJi luł)' U-' IUY,
dlalu'. nie oba·
wlalU tlę
l,reh e.arbcle:! '
••lich lu'rlilnidl I Qie :r.. ..lenam
",,--yeofy wa ć
t lę
ehyłkl e m na Jak ld
ne ulrał ,

.e po:r.1eje,

ANNA KUK ,.
Idelf'Jlal l K elL ieniel

Pllyjmowoć .I01c.we k, OłJ(:.pcje d" % nl o

Moim zdaniem
NIC ehod&!.
mi o pl'U'malow.nie nyldu, lecx o
ne~)'\OiUlbl
:urol.nę

Irl,.~

lu d:d.I.alo
if')

partii.

.lolole6 proC~wychl

modelu .0'
IUloweco.
To :r. koJeJ wcale ni.. wyma.a uniany nnwy partii. Prultlcł

I

t.ł k

j.a I mol W'lipOłtow.

rl..J"Ue D.dal b<:ddpm.'l'

Ident,,-

li kowani :r. PZI'R, Jrilll at "oloIr.ol lllo'lck f"OUltr.1IĆ r.a iłare bł(""

~lw I~ ,,::g~:~n;~;'~d!~~.~!:ł<ao\,,/('l b-.l.I:":K

Sl,; S"/.f,1i
(4el"•• 1 11 "" .... ka )

Ich ma, owaki,
lec:r. od Ja-kokl !ch czJon~
kbw, autorytf'tu I J)I)!w!~e~
nla dualacty. Wlośnte po~
śwu:cenlo,
edyt wz,:nalaJiica
r.~
nal:OI',kQ na cdonkOw
P ZPR dowod zJ, i.e ~prezen~
lanej lewLcy nie ~:dą mieli
łat welo bcie , w prz.r dotci. N. n.. młodych ~d4 td
,padać
ural,.. na które t . '

ale chyba

PYTANIE:

Uddlłe

wleUdeh
l't!ormalur6w
socJ.llzlD. Tepndrymaru)'e
nutę
Idea łów ItlO "uIlroju
I louo\e hatł o bu dow), ł1Gwt,I
partii le""lc)' pod "'andara ~
m i eedaldemokralyxm", kl6ty 'l obronił
ID",rHów rll_
"Inlkó"", nlr,,"icłe ma w pól _
tPn",dallkJe
rlll chetc le

_e,-II,

I

I

d.tleddnami
tyel.
b) la
eh)ba jtdnYln
:t
naJwlC:K-l:lycb b lQdOw PZPR•
- Aby było I;ltw.ej Uj r(}~
Ję wypełniać. for-.o",·ano peł~
ną
elatyzack. mak~ymalrl .
upańatwow.erue
podarki

'o

narodow ej, ktOre nie Ofnlnę~
lo oowet lektora półd;uel~
czetO. Z&odn e J, niftbyt
Ir.fn.l teZĄ. lA! pod t.awow)'m

.....y-z,rulcJrlik;em
.ocjallunu
;e3--t <poItoel.ua (tu cQ>taJ pań
~twowa)
wla"l1o~t
4rodkbw

Pracowite dAi...
Od

l'h.ill

,,,eJ
('OJ'"

wybotu.

dela-

" ,11.11 ."klkowo pr.dni. Oprłn obow",!:r.uwod<lwycb.
JIIu,;lell

Ile

Ilu.,.

lU.ltitć t1.M

na linne

k."i •. Utr.Htnia:yll w
kU.t:r..iesl~lu

dy-.k. ... aj.ch

1P01-kilw

rotnych If"@mlllcb...\tmu.fe·

~e ":~rJ7t'}:~a ILPt.Jlm~;~
loIi.

t"r.y w)'powltd:d. odb.e-

od w.u'lkjch (S ulycb_
ulanych
u.blunbw.
N'e}cdrJokrolnle
,.arYlOwywalv sili t.! odmleonn"
oo.. l.ka miedz)' dl!~,.taml

pc-od~jj
nucUi.łmy

Na ucU;ic.e
\.en

t.a~

.U.adINlflIC:'I.o-

ny ..pc»6b my"en.. I w pr~
jek('\e ddr.l.rac);. no .....ej pt.rtli lewICy wyra.i.I'IJe jut pod_
k re-ila
.ię
ró·...nop.r.wno~
""qy Ik:ch typów ..... tamokl
Vi 1:01 pudarce. Pn.n<:c ~ , ....
kiej f.1O"lOfll rod.&! jedna k
pytanie, c~ym nlh.t.il. 1Joa' "a
roinlt ,j~ bcd4<~ Dd UlI:tupowań centro ..... ~·ch
1 pcaw ow ~ch.

I.ł.

u,u

.t._

:MriP. ty ... ,. p • • dtk. ł.e Id
'IIerl{1\ I .,.lfmlt"UltU 1;.. ..11:" ' • • I.... braknle
I . ",

..

W llru... I..,

""'e••·

Moku
Cy naJe",.
tunku do

I.c:-J

z.dut1~em
upatry wać

1AI~.dy

ró.r,łli~

w
t~
"l.X'lIwled ll-

w ałel ~p()ł«D\ej. Ola ruchu
lewlcow~() je!'l Otul warto.~
elą naueklą.
Stąd nn~.t.e u-

p leral1ie
cJach

się

pn.y

równości

!t ....·aran-

~'arllł'lk6w,

-Nlell,'dum

sit: t

lotalnym
polęplonlł!m

nLlulOnecO

ttltrdxlettolecia,
Ul-

CzuJ'l

tIObiłcl/f

si,

dl.l~I~lo-

!:1I~kr:r~':

letnim Qkre"le
PZPR-<Jw,k!e-J
dominacji
k'l.taltuje

,y.
tallirul opmlllml

dolknJęly.

Po klMllu-

n.wanlpmle-

0-

~:r.)'lem

j.a bardzo pracowicie. \Hdq le-

'o efoekly. 1 dlale,o nad.l nuk poU'ubt .n,.towanl. lIIę w
tycie publlt"l.fle. Cbellllł>y-m. ._
b)' profl'.m nowej ~""1y .. k.a1
.prl·Mtę IJC6łu Pol.ków.
CZESLAW BARAIQ"SKI

("e'".. ,,,

U ptl lla)

Przy redakcyjnym telefonie
edn(l",lcleU

PonfXl

ro .... olu ,.old/.

c lo,1wej

wa port!łl byla mub) I IIcuboa. Nie prl.e'4"ata m.nle to,
bo
jak
d owLodly osu..tn:c
wybory parlamentarne, dla

Młodo

t._

1,)'-

powl.,i t.e~ kroku
Tym bard:.;,,) Le najb l.uU"
la ta będą dla ,II ]ew.cowych
n.uea6lnle trudue. Mu imy
b)'ć
pr~Ylo\ow .. nJ
na wiodowanle pod prąd ,16wneCO nwtu polltycU1ego. I dobrU!. Nie chCiałabym, aby do
1II0.k-J parUl • .-Iępowallt alę
b.lwu.

delegoeio bo ,dl o

o e''',erOC W wo rUIIi och lHuro /ll l1l u.
Delegaci lq ' .1 prl o tOłla tll , Je wlolnl. pon.łwu ".tU;q,
c.mu '" regula"" demoluotl; pOlfom.nloUlej, połityCUfO
JHet .nf acJo '_icy jell nłe 'b4fdno r ,lł o w kic Io mIl II, po.

na woje bark! pewn)'ch UI ulokl, \.ej "kompromlt(lwa·

nc j
cU:oH!J
PZPR-ow-.k,eJ
trad yc jI. Jdl! .... n.tell
za·
"b'delskl .~lDl IUOJe KUlaiwanla, na liC"..... POdpinę
' .. kbrac:Ję e:do.. II."'~1l powabne'lt pue"«'j .,,,,,",waaia Irwie".'ł'.. • .rienl.adł
MCJaldemukralycMd.

P' ''fWłl~ /eŃ 10

do omnlpl)LeIlCjl.
politycznej O_II
nad2.0ru nad
w ze/klml

woj_ U fNlO rado",.

polowo mondo lortUł7Y n,e ptleArocl.ylo CI1..-dllC.lego 106 u
ł~c,o. WloJl'lle w tym fo Acfe wje/II wybotcó"" upol'l.Il. Ilon·
lY no powod,enl" w łw Oł'z~,u nowel og,til lewicy. Onr _q
bowi.", ",,,,,olo"'.m, l e te'OI,"o loli~ 1 tr.nd rwyci,ty, I. 1KJI1Ił 
_t OIlI. "olho IIOWOCZeSno, de mołlo l'ycll'lo, zdolno ublesrot II,

lewkorf.kll!m.

-tę

bo

M 10011,
U>

Oł",omIOCl. pGllylł"CI

W"",odl q I<ę z w,e/u Jlodow/J', 10 iHol" •• • ,. "olot.,
jodn/X.l.ejme dodoć, l e dOłnlTlulq wir6d ni ch pn H " CMlu::io •
le ' nle f'g "nCj/. l oiJ /es' ....,nt09 c'oJÓW. w hórych q/em"
Rówmc, efełl odejjcio od wybo, ów według klUCIO ,

... m
_

Skłonn,-,,jt

Jes' ich 2ł. O",,!XI';eslu
10Jlolo loIo, blonyc" .. fJOIIPJlechrrym g losowaniu. Palo~l%
f,o/ko o ll.lymolo mondoty.
,oł.o pos/ow,oe " O SClm ,RP Wu,sc,. leptc MIII_ot. ~ą po _

Poa\lIHO

_.jtp.en

różni

nas

Delegaci

war to
,",,'{-:c i.alo\\·.ć1
- Myli ::.!( pan twlerdr.ąc.
Itial1darem '()('Jal de~
mokratyunu w garści chcenlJ' przefryman:4Yć re~z.t.ę !lOcjall3tycmych
ldeal6w.
W
projekcl. deklaracji prolramo ....ej nowej parlH lewicy
Wldtllc}e jednowaczn) UPIS.
te pn.y~z.ło~ Pol.!..lr;j wląu.ć
nale1y D:e 1: kapltaliunem,
It'<':l demokril1.ycUlym <;Ot jak ,CKO

te ze

Ale lo tał.kiem cof
n:i WC;a!lml ko~r.a
Z lego tei w.&ględu I
opowiadająca ,Iq l.a tą
formaCją nie r001e micć chllrllklNu woj~koweco. W poI_
skJch
uwarunkowamach_
II wydanenia w lnll)·ch kraJach
socjalistYCl.ll)'ch
poIwlerd-zają tę te~ model
pnrtll
t~pu
lenlnows/ueto
pruły ł
SI(:
oslalec:r.nle. Na
Znchodz.le zaś !>lły lewicowe
skupione
w u, ruPOwanlllch
ocJlIldemokratycl.fl)'ch
brak
Wyborclych 'ukce~ów
raczej nie narzekają. Cr.emu
w j~
nie mle li b)'śmy łko~
n,ra1 ać ~ tyc h sp,rawdl.Ollych
W'l«cbw , M1ROSt.A:W KmA
(delqo' " Radomla)
Iil.m('m.
w.nCło

rowy.
part:n

n.

!j~ W kra ~

Ju nowy
ultlad ~, ł ptllltYCl.llyćh,
Mam nadde-Jc:.
te powoływ.me u'fupowanle
lewic)'
pn,YClynl 81ę do lego ustabilitt\wal1i., um<I(!ni n.rodU)ną
dopIero Cf! demokraex
parlamentarną.
Zurotefl ;lej
bow,em nie br.llk,uJe. R lnjlQ~ane be.t.kar'lolic~ lI'upkl rewockle I łkra,lnie prawlc~
we, uprawlaJI\ politykę l.I
PO'l1OCól k Ofl1lcnl wyrw.nych
z bruku, II przedklndnjllC .rlu _
men l ~lIy nad ~Il( argumentów.
S" ki Ilkulkl nl~puet'r-~ I a-

Docenić rolą

u.ad,. pra"·orąd,,.k L
l. IJllłł~m
lrQt kl. , od1l"',:łYl te neJę
oby,,·alell,
niwelowania (I) pn tpUrcJi w
w.runkaeh t)'el. w mldcle
I no "'"II ni,. d . . . Ialnleb
w)"burów
p;ltlam~nlarnycb
wl... .ystkle sll,)' polltn;:r.ne. Ob«na ",kipa rąCI.""·a Jakb,
jednak pponm iala a I"e h . hi elniucb. Upra ..... :lW'La pr.te-:r.eń polityka cenowa I kredylowa, po:r.baw:la rolnlk6w
perl'pektyw
Rlldąc)'
lilię
na. Ik- ')'eh
.. w &)'stkJeh z.ja" 1sk nlepok6J
APultoeztashu
mu-'I maJt'ie
. woje polUyeme IIp r ltl r am.,
WllD ie, J elill " owa pa r lla lew iey będtle do It,. T.dolna ,
ma IlUon!łę oderrllĆ lIuąc"
aię
Mię
w
tyciu pu bllet~
nym kroju.
~
ANDRZEJ K AM ISSKI
.la
"'\

Idel~.al 'l

lity)

sympatyków

pauperywwal'la InteUgent"ja, borykająca li~ :t WIMolly~
mi problemanll (Inan!'OWYml. raczej nie bę(b.le al\lo.wwala !llę &remlalnl. w polityk I;:, Silił nec:z.y oeranlc!.,. to pod ~lawową bau: spolee"Ulą dla kreo .....anej nowoCle lIej p.utll lewicowej. Z tego teł w ql~du powinna Ol\łl
.... Iwoc-zyt lit: polltycmle no kręll łyJ::&ce we \\-ozcl-:dnym
do talku. N!e chodzJ wc.ale o podpisywanie przezeń Ulraz
deklaracji cZlonkow~kleh. lec:z o pozyskanie łch do Iron.
Ymp;ltyk6w lewicy. Tych lud ll !Lat na fInatuowe W!par~
cle ró1nych lokalnych Inicjatyw obywatelskich. ~pon~orow._
nie przerótn)'ch fundacji itd. W rejonie cr6jec:ko-waree~
klm .U\mo1nych nie brakuje, Casus Kazimierza Grabka
w kazuJe, 1:e są oni ,otowl do ofIarnokI. Jut uesl.t:-j mot.na przy taczać przykłady skierowania takich lunduu,y na
practlwn!e komputerowe w szkołoch. bu dow~ pruds:r.ko /a.
czy lokalne j dro,!. Rzecz ~tem w tym . a by nowe uc:r upowanle lewkOWe połYska ło takich zasobnych sojusznik ów
j tachędl o łeh d o jwllldc:zeń na necz lokalnej społeczności,
Toka d:r.l.I. l noić pn:ySpefZY p.rUl wlęeej popul.mok l l
pOpa rcia elektoratu, nli~ajlllułlLnidsJ:Y. ale tylko dek lar ..t yWIlY prucralU.
LESZ": K B IALT
"'derat l GróJu)

S

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

aLOWO

Widać zło

LUDtJ

~IRO NA. ł

a.....

rołr::

b:e&l...

Qddl.i.al PIH
Radll'ruu . l.8mkn<łł

U

.....

lic4bą
485
1Il pekcjL
pu.eprowadU)łly1:h Il10' t&w. detalu (4501, g .. "lconomll (10,),
w hurcle (2) oraz w z.akludach
pcodukc) ju)"ch (8). I
takie 1841 lu~tracJaml. War-

toat 'Itwierd'Z.Ollych

N.

'plItkanlo

dy.kut,.jnł',

•

Irakelt: któl"tCO omówilHIll u.llII~ kol'lct'pe}ło
pl.nu prac:ownltzeJ włuno6d akcJI ESOP I molU.!o6d Jej ad.ptacjl do l1li"runkó. po.tHldt Ulpraaa b!Ow.~lo PAX
w R~u.
Ud~.t wez.m&

dr K n)'J;lt..t L.d-

• i_la"" c14rad('. KORlfftU USA
O&.

pn:ekRt.łceA

wt...o6ao-

:~C:kll ~..'~~~IUI~::!e:j'!':

Spotkanie odbęd.de 114:". btn. o
rod&. 17 w .1, "PAX Prl7 ul.
Tr ....I0II....

(.....1

To będ.Lle wYJatkowa atrakcja nie t,łko dla dLłeeI. Po
..az. p,erw,r.y w PtJ~ radz..~kl "Cyt:k wielki" pr~d
!tawl nluwykle wldowlMo
w w)1l:Qnantu n.ajOlmej"z.ych
'wlaLa.
DWl'd1.ieluctd

o1i:rdhmo

na

pam:.ęlać,

a

!Umę

nadut) Ć
(trzeba

r~L

dol)C~

r<*.u ub.ł'.It'tto. a W:~ poda·1l4! kWl>ty przed,tawlaly :&.101pclnle luną warlcU) 2 mln
418
tr. 4.1 Dwie :<prawy
prH !'k:erował tkl ,ądu, ....
de!n
do MO. uwiadamiaJołC o
podt'jr...eniu popeoln~nla pn.ł'4~twa. W jednej
ae ~puw :wpadł wyrok
aIjąc,.
klerownlc1Jt~
.. klepu
OS •.cLw«branży" w Borkow;cltCh na 3 mie.-lące pozbawie-!\ia ~"(Ilnokl L Lawi"r.e)Lem na 1 lata, 1.50 tp. Ii
lnJ'wny f kar~ dtldntko..,ą
- zakl1. zaj.mnwanla klet(lwnlC%.l'(:h ~taon"""'" w hllhdlu
na l rok. U<klwodniono, It
~pn.e<lawała jU;i
podcu.-

"1-

niedt"",iedd. lam, ma lp. kuC)"kaw. P'IÓW l g<l1ł,-bI, PublicIlloJśt

rodmieę1"Qt

bI:<Ią

clov.-,u.
haU KS·
- W~Lyęlko ...
Broń tylko w jednym
dniu
1 lutelo l na )ednym -.can-

IDe Wielki cyrk - najmniejszych ludzi
JW ojmiU 1J11put6w zapreaooluje akrobacje-. ion~letkq,
ekwlllbr,.,t)·kę.
m i t.now. kil
jaulę na
ru ....erach. Będą
rÓwnid alrhT. N:e r.abrak-

ach

trt-owanyc:h

zwlen.;)ł:

cle
cy

° ,och.

16.3(1. CI.,)'

"",1.)"_-

!!fę pomieszeLą?
Warto
jUl wcułniej zaŁrcx.-z.C"l.J't &ię
o b:let w ka. ach .. Orbl~u".

bltdf

prl.)'

miej.cu

\lo"

wy ... lc:pu
(....d)

ul. Narutowicza.

"Łacina" za kółkiem
~Ię

c:!Q. -

A.

[

-/}j !

dl; ..
'liko

kTII,,,,1tr

rJe
ł

eZllw

zda_

.Ię, ~

ternen.lIT.
~
twc'

Iył oUI~

ie IIę«
g-

hlŹ

ak.

lik
Oli.

:a.a~--aokowa-łyb)"

ut)·,

Incentów k.
.Radomla.
aocWna
17.38. O tej

których

pone

!o do ....... :ąLanelt" lumpa
SI.ek ryn'l.tQkowych w.n,ww.k
wyrt.UCaoych kn,ykiem !\pI.rulltował niemal
Utich.
Do Radol1\:..t nli1cloCli }.;ik sa-

W

"..tr~mac!-

powlOlen

lam

na prz.yclan-

ku .utobu. PKS relacji Amiehn-Radom. I n.ecz.yw!kle
punktuakue pojawia się WÓL
oUlaC::IO!lY numerem
boc~
Jlym C 70611. Tyle te kierO'Wcę nie Inll'1'e~uje o 1:n a_
c:zon, prl.y.tanek. zawJ.ymuJe Ilę ok. 150 m do_
lt"j.
Pal'a1erowle
biegną,
prz.e, k.okuJI1
kalute. Ptelen~je do
~zor('ra
r.gła'<ta kobieta 'I duecklem. Słownej
re-nlu;)l {lracowolka PKS nie
mokla opu bllko",,'ac. Epitety,

najbard~eJ

dłoni Aukcja

jak na

a k(l o kTetn,eJ har,de!.
tal >4: _ co ..owrn·ale
- piJnktem ulJnlere~owan pol~ztl,ch. SWw, n~e,tet,. _ w
lorę. ruchy ce-n, poM.'.łkllllo'allle towarow J wre'U'le ~biegi o
jak lIaJw,"~:a.e ~-~k i z. J('<irlej - ! jak najmn.C!"J.'-u UUlC-CUplfll.t' portfeli I. drugiej - "4 chd udli.!er" ""~lJ' Ouch
'" ~j ,~TU!-. Ta ..kompllko.....
")'łuaci!l "p~II ..... ;a tarka, it
pracownJto:-n P;all,two ......~j kr.peilC'.H
lł;.l\dlo~J pr:r,)'b)~a
robl;oty.
R:r>'"rtek

pnb eraotua towaru z. ma.gal.You
na IIplecM.l ..klepu. po ,od;L'Il;6Ch IN"IH:Y placówki dr",chimkle.
wtbianka, ~uklenkj.
bluul,
spcdnice-, aa.milUTY mC)"kie I
chłopJ.ęce. ra}!<topy, ,kl\rpely,
Akt oakarienla !kIerowallo
równ!d prUlCiwko ~pnedaw
ez,ynlom jedneao ~ .klepow
~p.)iY""""("l,.\'eh
PSS 'Ą' Radumiu. ktll<rt> :u.wylaNc c-eny
cukl«ków l w~TObow nekoIlIdo,,·ych. onuka!... klientów
l'Ml ponad • Iy,. rJ. Ten pra.y_
~dek
obk'-ła jednak amlle-

Gr"'"

MI ••

PIH
pt.z.ekazał ponad 14.
wnlo, kbw do k(ll~glÓ'W d3.
wykrl'lCun
które
... )"ddł,.
In
or~....el'l
,knuj.tc)'(:h
/(ue ma
w tej locwie deDych za .rlłd~eń). ZWTÓCono
~11ł
tak;(C: do lOJkladów l) akaratl.~
kubowe ~ oI16b
\J'm - 135 aajmują
c)'ch tatlowbka kierownic~
I~
równon••"Ci'lł'. W tr~h
pn.yp.a:dkaeh ",..lio k""'ano o
LW(llnien\(! z. pracy, co ~talo

"ę

Po

w

",m.
PIH

nat,yCIlm:a'tn--

\ryb~

bada rown.ci

J,.'łkIJit

to ...aro ....• r,.nkowych W 1988
r. l'konlrolowano to ..... ;ary \lo
11 mkladac::h produkcyjnJch
.oru 213 plaŃv.. kach dl'tahclll'l"ch. na sum( praw,e 27S
mln
u. PIH-Qwc)' I.8kwe~
tlOnowali a.riykuly I wyroby
""ortoki płlnad 7 mln IJ, ~
c;r,eło R\&C~llą tklfK' pł'l.ekla
~)'liko",,'lI"O
ł
prl'A!'Ceniono
klllo'Ołę
I mln 31S 1) ~, I.
ul~ono
u:<uuqt .....ady (I

(.na

mln 9:1

tr-.

:dl,

:u1.l1l1A:z.ył

lub

do obrf}tu P\lUl.koullumpcy luego
(234
t)"1<.
Ponad 130 ty,.. kl}. :ttowaly towary, których okres
przecho ....·ywailla
byl
jlolt n.\4>watn,..
KJep-ka
;axoU bJla powodem
wYl'tąpien:a
"tS
"''fdosklmJ do ko1eg;um. 110_
łożtnia 33 mandatów, w ,,-to,;unku do 11 ~ób doma_
&alIO sit:
"YCI~~ia konłt'k ..... encll ~Iuibow\'ch.
PIH uintere~owaJ (1[( jakoki'l mebli. Je lS:U '" t yc'l.niu 89 T. (!-kąd ~ó"" ~umy
klON! tu.eba
pn,e-IICJ.3t Ila
dzi!ti~lSl.e·',
zakwe-lIooO'Wdno wyroby na ponad 180 t,-·
u . ... tym partii wartOfk\ po_
nad .. mUl Ił. A v.'i«'.
Wida ć
do jak na d lunl.
pr1oe'ZlIłlCtyt

-.;1).

B.

OOBttZY~SKA

k

~J nie.:bC
wenta

lmlerzri
1"0. .poI
Iraco 'Il4

,

Halo, tu

klęcI.

O'>Obnik za kierownICą UImllkł po jakim. et..l.ie równido
Dyrekcj( Taoomskie-Ilo Oddualu PKS u.pr1.t'jmle prOllImy o podnn!e do publicznej
wiadomości
jego Imienia I
IIIi1r.wIAka. Niech wiedZą l
pa~aierow.e
t koledl.,. kierowc,..
, .... (1)

~denla.

•
W
oddanym
je»lenlą
ub. roku bloku mlesrJtalnym
puy ul. Sp6\d~elczej 10 od
poc-.;ąUtu nie lila światlI. na
klatkach sc:hodowyeh. Pona~ony pn.e~ inspektorbw kle-

plaQo"a".

na 4

hlI PIł.

br.

w Ali Iwi~lI.lICi a r',y.17t"aDd
"OK .
PrU'd lIioh~m aukcJI. b(chi prat'e l d1.ietki'IY mnl,u_
litwa, ry'unku. IIlrBfikl. rU!~
by.
Ulił/lirly
act,A,'unej i
rękodiLl~la, fOlugrafil w teoch"ke ~z.lachet!1cj _ guma. Ii
tM\ot.e odlJe! FT1I.U nadsylał
n a ldy du WOK do Ił bm.
a d"I~ Cl.ye d. nich In,e"
".rlę

q los",,,la Il d_ym.l o
1"'6I1'c", 1,lule .....r.c,. I PN•• nu""n, cel\~ 11." . w,.Jldo" '11:. Dt.e';l;t procoot od kOLdeKo ,prt..edalleao ek.~połlatu
pob.era WOK. rt"'t1a }e!l:l dłli
aulora.
BI,t.~1J·cn .llornuu:jl O aukch udf-lda WOK. uJ. CMlubili k,t'Cu. 1%/14, lel. 2H-25.

...
.•.

(bok)

~~~~gna~
~
~ 'I, -

.....

c.> ...

I

UNo'alI kJOdkę. wybili ~'
bę I tym
"lX"'obem dO~lall
alę do kiNU .,Ruchu" pn.y
ul. O Jedlowej w Radomiu.
Wie_de końc~U pakowanie
ł\fPu Ulpalnlc*1 &azowe,
kUtely rn"luetofonowe,- pap,eru' y I około 100 lf$. d
- ,dl' na lC<lrącym lJIC~nku
'tO~tall loIItu" 'man! puer.lunkcJOflarlu J.Y MO. Sprawcam;
okal.BlI ~Ję 15-IetI~ WojcIeCh
S. I ~co o d'Ą'a lata ~tar
n.y kole~1I. .TOII'd" C.
Kllkuoa tolt"Vlt
wlamywaeJe byli W) po~1 w pręt
me'Blowy. plłkę do I'Il('talu.
nói do c~ia mła, kUOOkręly I Inne ptz.yUlldy przeVlnc.wllt bynajmniej nie do
maJ$lerkowanla.
Chocla1.•.
Sądf4C
po Wieku. zJodl.leje
wldnte hm powh-.rll .Ie tajmowat. A moi.e I rod1Jcom
n1e x.alety na wldclwym
ro:twoju <tpl'AWTlOtlcl maaualnych-!".woW:h latQtojU.
(muli

Pu'! di.... ,ęioch /clIllo, weul~ c:0("~1y ilIOlldc)/owe. Choł "lo/nt
odipl_oI hymn 1I0/odowy. Byf CIOt 110 wlpomnierno, ,el/..,fo, ,
momell' nofwolrueuVf - nodon,e 'm'OIl'O Romuo/do Tloogulto If
UC1łllm Ogólltoiulołcqcemu oM R(Jdomll.l, No ulondofle wlJerwlet
(I~ne/olo, h61)' pow,edzioł m.In. 11\1' CIOloch powstonio ,ryunill'llH_
(lCI .. ~qc pltelClllonym. te ni~lo/e/llołć .feJ' ""olunklem UClęJ 
ciCl 1I0,odu, lowue I.f p/ognqlem d/o ,""CI/e/ O/UYlllY",

W tpolkonlu udrlolll\l'llct/o lUI(l'ol. po,e' 1'1(1 Selm DANUTA GRA.
PrJewodn;uqcy WRN rAoEUSZ KARWICKI, "ól)' udeło.
rowol ulond(ll / pedogogów OO,"OClen/om/ "lo 10Jlug, d/o "'~
BOWSKĄ

10domskIego" 0101 glona lIoucl~r:lehi'fe, I 'óloych oh.sów 0(10_
Id w sdole I ClbsolwelleJ. WI,ód nrch h. blJAuo ADAM OoZ/MEK.
No ,d/IfC;ClCh: w)'u.p dló/u uto/n.po I p"•• olOnle JI londQfu
p'lel d~'eUorAę V LO IRM/NI; NOWICKA.

(mad'

Fot

straż

prezydenta

rownik boldO\\'y z. KB obie_
caJ, l.e x.alatwi sp:,awl;. Olali',", to oop;C'ro teralo?
.. Mle.,uańcy
bud,1nll:u
prQ ul 2:.eromllkieeo I I ni.e
~e

aukc"ę

pr~"l.wyc1:Ojoue-

_1.,'.

mog.,

OC"glllfllWje

cz.tukI nl.eproC~~jl)n.l.Ilej. PoprLednla c:e .,yla 'tę WlelkiTu
18. "ler~Wałllf'nL
Jak
b(dz.lt" t,-m n.~? Okaże ił;
jlU n,t.'bi,wem:
l mprt"~ u-

"specjaliści U

Telelon 439-79

Pclnhtca dyfuc w . JedzJb-e MieNtleJ Słutby Po;)rLldkO\\'cj łI:. ln~pektOlr O (lrula
Heroik Jtwierdz.a: O~lat
nlo mamy mniej loterwendl
nit zwykle. Ludue jakby upomnieli o telefonie 438-18.
Nie wnikoj~e ... prz,)"elt,)'lly
pn.ytaczamT klika prz.ykładów dllalanla II' tra1,- pre-

domJu

wV LO im. R. Traugutta

Nieletni

nu tfU

)DM

d,ru-," lut W\1~_
Dom Kult\lł"Y w Ra-

ra~

.."\)(lu,

poradr.ił:

1: cro-

l1\Ad~cyml się w tym reJclpiją alkohol, zacuplają ooToslych.
Dr.1eln!cowy
jest
beuadny.
Pomoc ob:e-col kpt. Ablcwsic.l
f. Rejonowego [Jrt.ędu Spraw
'Wewnetn.n)"ch.
• WIele uUc VI Radomiu
jest
pozbawionych MwleUe_
nla. M.in. taki sygnał t.glo,Ua dy.rektl)l"Jta SP fi( 14

nie cbulle;anwn!

prLY ul. Kujaw'*leJ. W Relc>f'lie
Ene-n,:ety1:anym
prz.y
ul. SrednłeJ
odpow:eduano.
J:e brilkuje opraw I tarówek.
J n;c się nle da uob:ć'l'
.. Dla odm tany, jeden "I.
mleq,kailc6w
KolonII Rożki
poinformował.
f.c
'wlatJo
świeci
,I~
lam colą dobę.
... Mi.lIcyjny blok prr.,y ul
2.wlrkl I Wiluty 2 nie ma
Ito~podorza. SIarania o prU!katanie budynku MPCM nIe
daJ~
r.wltalu. Tymcr..'\5em
nie ma kto naprawił: windy,
u~ unqł: awazll.

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

Ił.. 2uc~

Sr..OWO

STRONA 10

LUDU

krajllc:h Europy łrodko_J,
Cdz.[e tycb lIIlacall nle bTłO,
,tahoow*l komuokm pan""
wał po'N5zectwU'ł! at do r<*u
IND. Tak by~ w NRD. RurnunU I BulearUNa Zlew ~rz;ysk'eJ,
p:ł7Je ludao&t
wiC)MI:a byla
..,1onIe pow~ t. Kok!olem
I tatolkyaDlNllo a robolnky
ptz.e.ro"kłw!

PZPR j1łlk~
~ lell'nitlwnu.. a

partia wyl"06la
Icitl!-j ze .aIIlliz,mu.,lltomj)romi.lowala ruoh
~j.1tblyCUl, w Pobce. Olaleco lrz.eba 2 upQCem pn.ywraClI;ć
d-obfe imię poW!;leCO Sl>CJahzmu oparte,o na 1_
de\ nlepodlc,~klowej.
na
wołnokll uwdllch demołl:n
lycwyco. Cląty nad Ilalni 0-

diunl

komunIUYIu-staUnlz,mu.

MI.L!IłIl\J'

,ię

s tego

oct,)'lidć

ru-le1n7m1 doNOdaml. pnJw~UMlla do deroDłc:ratyaaaych
ltwl,lu.eji.

W
c:iu o

IELU

na. ....... te

1:.

Lepiej l"OO'iDa
reał_
wać aoc)aJ.iun w opac-lOIPOd-*ę kaplt.u.tT-

~

..oInorJDkową.
pańll.w~.

nit poprloeC
Latwiej
pw'wt wu
nadlMow.K Itap!W~lów, nit wl~ ca.podackc;. Sprawniej ,atnonąd,.
dą w,ciakać p(miąd& od
wałli,ch
wlakkle~ nit od
paMtwow7łl biW'okra16w. Na
tej no-weJ płMu:zyfme rico-

*
sw,-

nomk.uleJ motem,. ,Ię ~
.. mW
:li
..SoUd~"

Z kil11,

~wa

nI w kJku na)wi~c:b mi.....
lach byU od rf!wolucji lt05 r.
*upienl wot6ł PoWde) PartU
SocjahltycweJ 1 t.wią*6w
r.awodowJdl. .talUliun I koltarOwy komunlun t. w\elkLm
trudem torowaly lObie drG,ę.
Ta1t:ł.e wybuchy apołe<:l\IWi nl'ł!
byt, tu "*: 1oł.~lywne, jal!:
w tnn)'Oh czę6elacb kra)U. Ten
aocja.ll.znl Ma c6thy IOCJaJlJIJ\'\U ltJdoweCo i , _ mocno
powIąr.an, U: lI)OłeoBUt nauk"

Koklola. Skoro ..połec:zdvtwo
Ief:o reclOOJ potraebu}e ta~o aocJallunu. a jMt na

to lPOI'o dow0d6w, pn.J'w6dcy naebu I teoret1'CY taki ~
iabzm powinnl UlPtopooowat.
U n.. uws:.e była bieda I
obecnie Id <JdcoaIwamy nledOłltMet. Tu
mooa:rebw.6w.
nar~6w,

łroNerwat,.-

a nie przeciw komu
KalA, ma prawo do WJ&
lWiW4l a'lłf)je; ,,"w, I J'l'OCJ:t.dów. dO Iw.ten!a Idłli l\łOd
nych z, potr7.ł:baml wła:lnł'go
ducha. NIe I'I'IOtem, )ednllk
prz.yj~ać

blenlle

ko"'c!'w,

atak.6w

kIM.

[IOI"YClll1Cj,

wy ..ll1wl3 nam c~ł:1. ()b..
serwujemy z niepokojem, jak
jedu.ą

nomenklaturę

posL:.ta-

hu.o......" zulępO)e Inna n0menklatura. Soc]al{kl laWne byli lOI'ącyrnl palt'~
,wojej OjclYUlY, my tllkte

bl:dUeoen, pte1Q8:oowx te udo nanej Ziemi, RwIorlI. Kultur"
Odno<:a.m,

CtI'C:iI

ptyt.ki

nac)onllhun I

nIlU!\. Odnucarn,

AI()"';'wojuJ~, ...

t.eWn I ItlcrTkal.i.un, odcina-

my

.tę

od

cha.mll~

I

połi

ty('mrco Pl'ymit,wiunu.

UWiltam, te pow.nniłmy .tlę
n2 my4J.i leoretyct.nd Kau;kieogo f Bemsle.ina,
bl~te Llmanown:tecG. Abra_
nw..nłl::leIG
1 Ku.ywiekiqo.
Spl'leclwlam, alę rt!wolucyjneJ lewli Marku. I Lenina.
RewolueJa bowiem n.IEo&, l
wspierać

bun,', a m, ~hc:em7 budować,
I uJepu.ał. Wycl~
gam,. r~~ do "Solidarnoki".
Mamy oboNlqz.ek eWa dobra
Pol9ki po.rollumleć się I w1łp61Ole pr3l(:ować. Tt«O, <» n.u rlltpoprawieć

~8ł l1Vl~j, od \eg() ~o nM
lącty. Rói>nke p(>WW'I»y nam
p611l1ł(.a.Ć pobudr.ać wyobrai-

ni

nię

do

wysiłku

.11:,

,woje
do deianat*i CKlłeczn.ej K .

~rpiąc,

lań

lo

dola. Pakt.rm:I' UWaUlle I wi.dJ:i.m" .lak jHtrim, W••o
,iebie. Więc. nJ.e oddalajmy ~ę
pod wpł,wem cbwllowych emocji. Na.u: drot:l nk: Idą w
pc:teclwnych k:iuunkaclt.
"OJkbtuca
klMQoW8 jak pkal Becf'll5:teln jeat 0bjawem nitlz.6j kultuty._" MIeliłmy łe@::o wit!lt! pnyłr.:lalio·",

w

w

~tałnim

cztud~utote.clu
IOCjdd~

I dlateco jako
e.i wyruk&.m,J
dyktatury i

aię Tt!wolueJI,
~unlunu. De-

mokł'ack l wolnojć, ~",'H:
dłiwość spoIecal~ i t6~

uwabm,. za warloki najwy.t&ze I na Iym polu wlainie
powmi.lmy się apottu,ć I pu_
cować nad pneZ.W7c1~lom
nasl:eCo ucotania eywiliu.cyjneCo.. M,.łlę, te utem tM:dUel1\1 poc:lLlo.it ,,roboł:ollka t.
poIootenla prolehrtu.sUl do po..
tiomu
obywa.t~a l w talki
»pO!I6b vobilmy obY'N'ateLMwo
doslc:pne dla katdeCo ......
Brly w PZPR ail, retormatONkie. k:ł6r'ł! opleraly s.H:
nacisłlowi 3lalinow"!emu. Te
lU,. toejaldemokralycz.ne
ro
Ir:Uka lal pr6l»waJy odrO<kić
p..-tk:, wtOCt.yć lI!. na ckogę
pobkiej m,.śłi demob'at;::st.nej i X/(,"JalietycU\~J. Kto tego
N'ł! doItrzegal, kto mt! WJi,.dtliW tej walki I Ml~ania lifil:
CJwych nurł6w, len i~.t ł\(>c),.
100 UK:iel.~lon,., W Iflłlycll

t6..., t libeulów
płIIlcaob

'C,

tnOŹDa

b,. na

polloczyt. Za~ by'

k.JJc. ....
I .ocJa.U.xl ł nadal
14. t Lrtebe. n wył't naprzeuw chotby w najbUn)'(!h

wyborac.b
aamof'71(k;lw1'Cb.
Parlia IOCJalialrC1lf1.a na KIe. lecct.,.,te poww.. brt l_a

l_ki J.

eałe ..połec.r.eMtwo.

jego kuku,ra i w&runld ma1er:alneJ elt.J'.te.ncjl.
I komitetY1
Gbywate.lskie
"solIdarnoki" • l ludGwcy apod
r6irllch U\lków, t my num powmnljmy p6Jjć do tych wybor6w. 1 ratem tworął: jak naj1e9C1.Jł! wat"Unłll do rot.W'Oju re"I(WlI,L Dajm, pnJklad krajowi. bo pnyłl:I-.d6w mu potrr.eba. MtU~,,*1em taku na.lety
al( pod1ielll:, jet.eli .paddt po
PZPR jell za duł, dła nowe-j pactii toelalbt1'CJIle]. ~
lun. s.aoelt"trr.ewien!e, u6ufanie. pe~ akbił! prowadUlI
cło kll:*1. Pnrjatd I wfll)6l_alante IIIV't.J'ja I'Q&wojowi
I buJ(NI.Mlu polM.:eJ pn,rJ:ZWc!. Potneboa je.t odwaca
dlr.iałacą :I r~b tl.W:b6w
..JOIecZll,ch I rOt.waca, polnebn. kił ..."obraml. I włeUd
!;kK:h. JHIeH te.., xaw".
nit!'IIi~e "0bWn.r. JdeH Pol.tik. ma być PołR~. Lo Pol_
rWech będde Polakowi bratem, a nit! wilkiem. Mamy
!Ii( ptlleClet wybIć na n.iepodległoU: t ...,ictriel: daoleJ nit
c .. ubcJk noN.
BOGU8 LAW.oA ETEKNAK

NAJUI'SI
omery4rońsltkh

54

to..

NC'ł!NOI'I·

10 ooJlepne oktorld 10·~
c.o umało Meryt Sttet!p, Glet'I·
MI Cose I Kothien Tumer.
1.0
oojlepuych oktot6w Iocko Nic. oI~,
Roberta de NlrG
I
Ovłtino Hoflmorto. Nojłepłl I••
łyMny
to Mortin
Scof1ele.
Woody Allen I Steftn Sptelbe!rg..
WAtĘSA NA B U.NIE
Lech Wole5O . ..."ol.ił 19odę
no reolirocJę mmu opowlodoJqc~go CI }ego tyci" od momentu
WJjkio I. wojsko I tołpOC.reclo
ptoq .. IlocUli, do dlll.
Film
powstonie .. omerykońs!tlel . ,..
lw6ml .. Worller Brothors", Nie
wlodomo }eSZCt'ł!, !tlo ragro roi,
Wołe,., - Michael 00"9[(U. R.,..
bort Wagner ctJ Robert d. Nita..
GlETA G AAę<) OSOUlE
- Jestem nlepfI'(jemnq Istotq.
którv. noprawdfl ni. fI'IO IIi<: clekawego do. powiedzt!nlo. Nigdy
nlaego o
lIie nopiJą I
nigd., nie pokot.; li, public:J:nle.
fłIe trez. sGbie. ob., ktokofwl"":
.ti, mnq Wortłowoł.
Słynna
ob:ńo
odrtllOlo

°

lOb,.

kołejnq
prOlpOl'ł'Cj,
(tY"' 1'0_
ł:efII
wynonqcq
milton"
łorów),

dogowoł

ob.,
lub

u.-

rechdoło

PfllIIIojf'l'Wei ••

~= ~J~:jełW::dpa:l~

dzi. .tctmo loty Greto 00fb0

noitęciło mm .. NinocUo". Owo
lato póinieJ, w wieku 16 lot.

na - u

poiegnoło ~
łwÓmiGml filmowymł.

1....,.

dru!lie Iyl'ł! doiylo podaala •
uiWlilllGw.. ie apar.tu. ot.'ych
ludxi naddeJa lU apellli'ł!nle m ...
n.en jcIt fu:r. bliaka.
Pno!d plN l.t, Cmlnno Spół_
d:r.ietnla or.t f'oc:tt. 1'mIk, Tolecrat I TetdOll ~t~ł,. bu4owc: oItuateco. wlelotunkcy Jnero budyoku, • Ir:t6t',... tft;!!_
1..... p!)I,,;MICf.eft~_••• utoc:oefItraJ. teld'onle:r.tl3.

tn.t,.<'t.ft.

coto.,..

Dla potrzeb I"czookio",có", lokal }Nt juj.
Sola, w
kl6ł'd
zmontowana
_Ioilk!
renl",la .....temu pentaQOO~
ma okolG !Ol III powierzchnI.
- ZrobiGnłt jat jut 'kooflruk·
o.. pod C'enlt.'c: hc~c. lOGO

ftUIIł('tÓw -

kierown,k

ucyjOt'ło

mÓwi Ja u Kwlecletl

n.dWł'u lc&ekGmuni..., LipMI:u. _ Robot,

Automatyczna centrala wLipsku
_tatowe

.,.konała

ełUpa (.oJ.

bel"'elo Prt.eds.ic:blont.. no_
b6t Tdetec:hnlaayclL .leGacaku
• I -f;tapie uruebomiolllych u..tanie tylko
.umel"6w.
..,ile. x n..... pl to mnie' wl,:_
<lej w połowie m.re. br. W 1

''''''C

etapi'ł!

.ut~.t,.ł!VIa

l4ctn~

I-ł!lcConlellll b(dm moifiwa tylko D' lereole miast. i emlny.
8(d~e \o z pewnoki, d u.&: u·
tatwienle, ale nie bbe jakiego

onekui4 nISi .boannel

PoI~·

ni. ml~%J'mluto.e j mltcln·
narodowe wykonyw.ne b<d. l'łk
Sa.kdot,.clfczas,cz,.li~ie.

NUE

połitęp

jea W,"'IWCI'Y.
jest jNzcr.e iOO-

czeto Lipsko
!\T.n potwlenbenie:ru. B,. LI;1:sko mG110 J~ttyt: ai~ 'U\oll\".

t,.cz.
t.
mlem potrzn.y

aT Rod.,..

W.tnow~

Z.wołenia.

~_

jat

Oft

'kabeł

do

projej!:łGwJ,.

nT. Kiedy jednak projeltt wa;:.nie t.materlaJirow.n,. 1I'lr.ł nie wie. r.t
brak
kablł. Dopiero .", n elopie CIe.ltroJ. _bnle roa:budowano do
JOOU numerów. Do teto CZ<llU
moie I bbel będde połoWnj'.
Ooda.f 'ruba, U tqo typu
I .. wrst'yc)e I u~dJ.",ia ... liar_
dw koatowne:. • J. płcnię4~ml
Jelit obeC:uie krucho. ...,\ lIan,.m
pat\sł...,le. Póki co wi'ł!lu mlesl1t.(,e6w Upaa I okolic będMe
mot:ło r.a101t.11Gwat: .oWe tele-

prwtu

tt"..

!~!er:::~lt c;.:b.. utfy~:;
micoe 89d tys. zL

ICM"

PAC HO

wrób..... "NoROINJnKh", ...

~~ł~C:"'r.Ieoporc:;:~ $ię
e.klonle. WUf'IG dlatevo.
łt!SłO trą ostcrtnie mm,
li, deficytowe. t.WIouczo

*

w ~J

woIucjO",
było

po

HostossJo KinskI.
porGttJ N rodno wrócił do
mu. logtol rolą oowojors'
połlcfonto w .. MGnu milołci"
19Odlil
WJltąpić w"O
ehrteltnpl 1fI- Fronciwr Fo
C_L

si,

,.ALASKA

STORY"

W rolSCE
Gorqcłko

zioło

110

AIo

borwPlle oplsono pm:.t
lencłono
w powieid
.. Bel
Zawierucho", to t'ł!,"ot Inyno
odcinkowego leliolu, reoli
ftoegO 'IW Police przel Gnglel
go ,.łysero Jame50 łiłUo. '
Ile role zogroJq oktortJ
ko"JC'f'. Zdjęclo kręeone
• pobtlch I Jlowocklch Tetr
otokto _ Zwiqlku Rodłiec~
Serio! IOPOl'łWiodo si, jako
wfękno .Iędrynorodowo _
PfO(ł"cjo poItłJeJ ki".",o\ogr
•. UaeMnłay w n~ eee fi
kunll t Berllno Zoch.. Stu1
,.zodiak" OIGt rodlieckle
'w6"," ..Mosfikn" I ..leni;

°

Oddt.lalu
kitlo""
b

m~~h

Gr
'

)lF-!55.

(

Gdzie, co, za ile
SZW ECJA
Doch6d urodo...". na mlen.1210 'yl, koroe lok. " .
\,... do&.rów) nrH 11 ru., wJę-

kałca

ee~r!!: ~~~\o robof,nik.
'7.101 k _ , pracowelk. u nly~
tloweco - '.'i'18 korom.
Bocbenek ebleba bioJeto ko..tuje JZ korooy. ciemnc,o - ~.
Za 11:1 cukru pł.ci dę I koron,
kostka m.asla - lO, lUr mle ....
- 5.51 k_,.. Mi..,tcH. "...
ea a'ama robOlrUlto,.,1 .I~ n.
ukup m
boc~nk6w
blalep
chI:&ba• .., Itr cukru. 110 kCMilek:
mula cov lISIO I mlek.. Dł. '1-

k'

~nllta wJkńnlld łoe ... W)"I:RO o T1 bochenld chleba . . .
cukru.
koatS maata lub
. . 1 rale:lta.
Za nUeail.nle 50 III k ... pI.ci
-'e o.lr.oło 1.110 koron 1_25 pruc.
clocbodu
an\o). ale typowe
szwe:d1ll.i'ł! mieQk'Die
ma po...,iet&CbJriC _101
kw~
:u. lIie "ua s-3,5
kor. (U

I.

-50 proc. !)Cuji).

mt,... es,._

i za bea

z, obnll
~ .... i In"

Utr ben..,ny lr.oI:ztu}e 5.10 Ito-

~~ik~Jrrn~:~fej~ ~,~:~

(bilet mieaillCl'"
kllUhlje '00
koron). Za mi_ęc:T,l\" place
kupił: 1.fOO-1700 l ~Ii-

:~a

P6I IItn wódki w,.borow.. j
kocd.u}e 15 kot'. (pen.ja slereu
lIa Gk. 100 butelek). J'aer.ln"._
piu__ 11 1r.Mon, lneta

T~ta~~ I~tl~~t~(~~:
obec"ie \eler_.l Mniej Wlo:c:eJ

Al

I "OK:IEC CHRZESTNY"
wie mokom,
beocil, chociofb., w ..5lrochu
Stwonyl

Ci....

dz.lenna - 5 kOl'OII. TO~w. t.elefoolcme r; autOlIlatu - l kof'.
N. łoelewiror kołorow,. pucu_
SI aie dwa t)'lodule es l)'l, ka-

(:nl;.:.~~k\.=.t. d!nU:~

(Ilp. ....-uki") ,,-tujt!'" b_. kOI'
tred";
CeP. ..apel_V«"\.raH) -

t,... du:i.l

U.
'1'0

180" -

.,

mof:e tl:OChe mylił:, td,t bud".o
je5t 'PQtyde
llbiorowe:

11,.
CT.

Ir.upi~.

Alc

...

la pojal

=;1:ralr.a~~~~~~::~ :~I~!aft
!n~~.=j!~ ~::..!u ':~~~~l

RFN I tny

tuy

mniej

:t;:~.~~~';'lnt:a z:~.t.a

niu.cyil

it! ...,00 p~

;~=I·:/:l;le~r;jn] I~~:!d

u~yna

dute

ptaln'ł!

10 mcnecte

,ch 5pr~
) wiatalo
la§nie 'I
lienci O('
"' piat

nJ

li ..
...,01=;f!~~wi:l":ł!:!. lm~:~
t,...
koron. Pnchodu O.rodoweIO, .. RUlllOO

cuJe lilie lIa me ocIpG'Wledllio
t. 14 ł 1$ mie.itc7.
W s.r.wecJi lila aabyweu Atlenon. kad,.cyja,..... kOAylkiem
(.,.~

patalt"'G aami. ,dyi .aml w
nłllJleplelr Ile zarabł.de i tO

Ulilki 110 dsied. beJ,-

po&ilkl w szkol.ch. h.t.,..

lullC'h w &llkbdach
rJ'cuU, na
dojilZłdy

11;1

'Pł"

do

pracy itp.).

WLOCUY
•
Doeb6d narodow,. n. MObę
10.Dtys.lir6•• etytloL 121)'1.
dolarów (7 ro..". wic:<'C!j n.li w
Polłce). Srednio ]llaea w rolnlcIMe ..,.no-( 1.6"18',.. lirów, w
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Pałut.

::~~_,~~.~ t.piecleł

~ ~~:'ar" ~~D2"I~~.ł J,I

pni.

~'t0i~~t~~r

cłllOłUlokl

C~I

I wi
Inll}'ch. opllal:l"cb. jut eeUU t
pnypadlo.4ćllCb owio. pn,. t

r.dlunltaih u.pomnleć.
PS. Ibne o dochoch1-ł! n~
w,m w pai""-...-..dI Europy
ko...,t>J Uł!H:rpnl~() II mak
I6w jedneco Ił najpowaillit
.,ch banlr.6w jwlata - Cred
Lyonnail.

u

~ ~

st.owo

Jl

Czy komisja specjalna
w yjaśni dzieje złota FOl
zt,odctnOelll łoł6.r
U\I
Obrony

do4el

Clęki

NorodoweJ

. u:~i:':SO:a~=:
20mb.

ORIl
KrOłewP.iega
'1;0 obywotebto pod PTle.·
. twem dyrekłofo
I.cm*u
• Ałebottch G~.

fundl,l$l. - JGk WKłomo
., rolłClI dektete-m pre.
CI
R•• u~1
,
11'1'0 1936 r. ł lłutyt rCJllł
• śnxłków pn,emoaOllych
cełe obrotIy poń-' ..... Two·
to dOłY '" "Olul'l., proco

:r-*::; :~et!:';re

sprqt woj1lr.owy. a Idde

_.

Głów'I'I'f'I'

ror·

zostoło ewoł:~

"'"6-

20S kg rto.o FON WfÓcito do
Polski " 1947 r. jako depoEJt
IOJtrtełony Młni5terslwa Skotbu..
te)

1Ołtoło

PAP

tinwenłorrro-

RiN"
lO5Ów

W~

MqKWI'f'Ch

t jego
prekom.
pnec~i,,",. Zbyt

"em I

(nr)

Sweł.erkl , bluJ.kl,
kamiul·
Id dla docOlI~h i datleci pctWtt.aJ. .. Odd&iałe ..Eleet," '"
Chmielniku. Za*ład ~ mao·
I,. ckJł:Jrc1le .yposaionJ I IM'NO go prUlałaW'if na
nowe

Jakie składki,
jakie odszkodowania?
lł

m.In.: w~o6ci atad.*
ube.lp[ecletlla kOI"u"iłl:iI_
,jne.. ocłDkCHlowaA Sil reonty
un.kodwnyeh
lub
radr.lon,ch pojat.d6w SII_
:110dłOdowych, obnlłek ,kladi la beM_odow. jazdę o~ obnltek dla kombatan.
to ... I Inwalidów wojenn)"Ch.
Tych ",raw bylo lIajwl1;Cej.
wl~ulo alę
J. tym,
lałnie w obecnym ok.tes~
lienci ocadNM na ~&W<I_
ia platnlcu: u ube-r.p6ecu~
a poja1Alu-w
.amochodo~

I

1\

Ale

u.

to

me

~rQ~~ V~I~ !.r::~:W~I~~~'

~:.!~ ·~r:t;;at,:!a~=l~':~
mniej

r.aplata

nizacJ)n1ch PZU 'W \&mi-

te do polowy

luteco

br.. t

~ ~~. 1tt!:IP~~P~::~ f!':
~ r~eMł ~~~:b!t=oSI:r;,':j

l5 proc.
w~ I. miepcową Je;toat'" Runw5 II Pail stwowł!gO Zakładu Uliki '"
'lplecuń,

r!!~ ~ u=~~l pGN~~lgh

;nestaru..t
:&ej
mer,

ni I wi
.d.8eUtir.,

czaate

",Io~lłego

t.e-Ieronu"
wr6etm, w odrębnej pub_
eji.
C..l

!lIJet.
I..

pnJ' I

dUenatod
gurop,

,.j~::!!it

,ta _ Cr

ra O. PZU w KJek!ach,
anlUl Kredow.akl - d,rekOddziału

PZU w Rado-

Młu ( AlHll'ld Ja.lk_l kl ~ępc. dJ'fektora
JnspH:.
toretu PZU .. RlHkHnłu. Gros
dotyc.E,1Jo ubnpiec7b\
komuołk~yjn1ch: wyaokoki
slawri:. termin6w plat.nokl

w lo;."",ic:r.

Kotnłłjo

btdłfe

kliSe wnpókhłołof I lOjrnujqcyml sił! tq Spr<Mq ;tutytu<;jo1IIi. ~jqc ,ównie! s.vrrokh

.lolein)'th

-.kS96l1ów.
Wy.
złoto
moino
cIokulftcmtoch:
w
londynie. 8lłketreSlcie I Yloruowie: lM»miJjo łWfCłCG si, fe/lnok
l
ope.lel'll do wnysłkich. któ.
rą mlełiby ;oki"",i.k "'fOf_
lIIocje no łellWJt Io,ów tłoto. D
r,:!:x:;:~ k:h do Zamku
joł"i."'anołeić

Ioło.

w

lenderw:~

tychcuol
Q!

w mo.:h.ie, wiQ\: dOnie m,at klQPQ(6w
.. wy~h w,C'O-

lI(lned.atą

b6w. Jed.llak
doze ł dodał.ki,

drozeją

pn\;-

lna

Włlollw

C'O

n. celIJ. AbJ nie U'u.. l, one
klienl.6. "Eleeta" otwiera c0-

raz. wi~j ....luuJch *łepów.
P~!Qblqr.wach

hand&o(lu... )
Ne sd~" : Dłt<"I"ik Be._
rr" Mwial •• ,tłłb
wf..k.

wl'Ch.

"lUKrU( " • ..,ptlWor.WIł da pr.-

d"kdl ""ard.w)'<h Iwe'"w.

znltelr:.

A

propos lej o.-.ł.alniej Ir.weJ'W:
za:ooo ie. z: obowiJtwJQ,eyffii
pn.~i5aml witki pnlSNłu

'\aIUIi

nc:ułq_

pl wr.ncie ko"iK proktyki obłQdłanlo łlonowls" według kry·
leriów wiemołcl ~dnel portil
jednej sile polityctneJ. loroI w.nokł. okot\łje
jed.
na wle,fłOU lOJkJje t05tqplonO
wlernaielq d,ugq - był mote

n,

S," l.

~~:j$st:!; dl~Ulp~:!~~\I~ =~~:

klalufO I monopoł polosloJq.
tyl. łe pod Innymi ntondol'O'
mI. CI, to Jest demokrocjot._
Nie było tel l: pewnościq deMOkrO<:jq ok<:Jo wrl'll,lconio !to.
m,teto. I Ot'gClnilo<:jl portyjn,cłł
I. lOklod6w, oni nie feli
nią
folo nopcdci no grno<:h, portrj.
ne. wyl'll,l<:anle lud li. trywanlO
")'Idów Up.
W'e..,. le na budynki portyJ.
no
nopodol nqd premiela
MOlawle<:kiego. lecI a:ęlto .. nieocIpowledt1olnl OłobnlCY" I tOI.wydnono mlodueł. Nie lInieniCI la sytl,locji: de..,oktoc}o
I

"I.

pnwtOlKtdno~ nie mogq polOstawał li trlko pięknymi hoslo-

mi Ilowoć

a tak. nie Ift09q palO'
prrrwileJem będoeef ."
gOrą Iii., polityanej.

.m,., roi

.kme~

pl'led

Z}oldem

XI

PZ~ Idei' .. demokro<:ji
real.
nol" dol som lech Wolęso, de-

CI' tak się nie stolo' Ow$ł Ml
- w lnoClnej miene. Mam., por'
lament t plowdrlwego ,dallenio. mamy ploktyunle nleaglanlezonq wolność słowo. mom.,
orła w kOlonie I nowq
nOlltOl;
dla RzeCJ:ypoJPolltej. NiePf'owdq
b)'loby lwienlteme. łe }ed.. nq
lmiOnq w PolliCe w 1989 r. b)'lo
pite·
MlioMl gobir.ew I
wodnier. W no"y'" boju neaywiśc:ie -,talo się - I .taJe ....Ie dobrego. Tego okuroi nl~
trzebcJ nikomu vdowodnioĆ.

makroto pl'lllclei. Jql 011 P'JbilonIe dobierać prrywOdc6w
rysl,I!q<:ej .it w perspektywie POftiI lowky. drskredytl,ljqc jednego
kondydoto I promując ckuglego,
Gd~ ft:uue
niedOWl\O 1 M·
kretol'l portii "ol'luCClI .. Sołidor.
noki" odpawlednieoo, jego Idon/Olft. puewodnictqugo - bf'a·
by to nledopuuuolno IngereAcJa. lotoIltof'(.tm I drobi! wledlq co fena.. Czy pa ki modeMok'CKk. iebot proid,,,...

",a.,

m,

woć ,ło,.met~'".

N ~~ J::;O: :tm t'::

Jell feuue w Poł1U "on50
no
prowdliwq
demokrację.
Wuy"ko lolet., od t,<:h, któny
moJq wpt.,. no bIeg .".,dortet1.
Nie pawinnl~y oSlukiwClc się
w in", todnrch rocj.i - cftoCbr
noJwy!uy<:h. Cel - wiellly to
lui - nie l,Iiwicco 'mdków.

nCI

dem i tokim koute,. wy.
woluono pr-repl,lsllto do de/ll.Okrocji l,Iływano fe.-$I do celów
sprteCZnych 1 loloien/omi, Os·
totnie lI'IieJłqce I tygodnie Kt
na pnrk1ad wrpelnione ',"0'0,
wonq ok<:tq PfUloCfwto .. _ .

Oszczędzajmy

TOMASZ

'"SIOOle

nerwy

Komentarz do czynszów

łu

.t.-

prreciel ,boh,.,; nieeMe

~:i~o,i:

tokte demokrocjl ..-:lo
stopnia". ..etosami"
.. dla niektórych". Koide odltępstwo od demokIOtyC1:nych !deolÓltf I de",okrotyc.r:nego
lodu "!wee!y owe Ideały, u,; I
laau crynl nielod. At wstyd
dlisloJ pilOĆ otok .IementOI_
nych I'letw<:h, Pisać terał - !
pisoć tl,l: w
Po!s<:e "noreueL.
nauer, I. toki", trudem ............ 01·
Clonej, WJlWOnel t kroin., 1:1:·
ej; I obłudy, której no I m ię
reolny soelolitm.
Boje ~ stollnlunem _ o pÓl'
niej l ;ego reutkollll - toctyl.,
si, od dtieslęcioled .....łoin ..
pod ho~e," de",okrocjl. 8,..0 to
wolko t mOłłOflołem }ednej $,1,
pohłfanej, wolkG r berprowie'"
pod .,.,.ldem prowo. wolko
I
podlialem sploWiedliwoścl no te
dla .. równ,ch" - I tę dla "ró.. ·
nlejnych". W,at l doJkiem do
.wloch.,. blokl,l ogólnio firmowo ·
nego prtel. .,5ohdomo'ć", not.ioło się .po(biewoł
nie tylto
,miony ekipy. ale przede WSł.,~t·
kinl lmlony klimatl,l poIltyclnego,
EłYIian., metod rz.qdlł~nlo I Im!;In"
!tOzwiłm.,
10.
priorytetów
moralnych.

klall,lue" I .. monopolislom". C,I

M t,u..o kombalantom oraz
6nwalidom woJs.kowym Iwo·

jellnym.
Zdaniem Henry_
8 . nie jeM t.o ,praw!ecl.
liwe. Polllułował objęcie ul.
pmi takie innych klwaWdOw. ItwlasiIIIC'UI ze: schon.e_
olami końct.yn. a którJ:Y
II li(: kalekami w.ulek: wy.
padku." cz..aS'ie prK1.
Pytano takie o ubezolec~.
nie crupowe w układaeh ,
Juk!
'" jwiadc:z:enl. I od
~G uu.leinia się w)"6OkoJei o.płat i ..yplM. 'I')'lJlCZa.em warunkiem rOJS\nygaMcTm je,t r.adeltlarowana
ube:apieeJen~ l roda.aJ
wykooJ"Wanej pr~y.
Pewien m(to)'"llll.
talU.
1M;, i1: tny dr'M temu
dodlleje włamali s i.( do jego
.... mochoclu
ubieraMc. koło
upasowe. !,ewarek, wyCie_
rac?.Id, a takie nMiioodbl(lll'_
nik ł Cloiuiki. Nifl.'ltety,· la te
oslalltie pr:redmiQty PZU nie
~wrac •. ·Dlac1.ego? Wyja.6nio110, ie radio I ,Iojnlki R.lIowi" dodatkowe wypouie_
nie i wynupją dodaUl:owe((o
ubezpieczenia pou tJ.w. MaI).
(MI
darde-m.

i

być
pew~o
et Y W~<:I

lfCb,ie: ma.rie I~ duao niu.e
ni.t
'N
wl~j~wact}'ch

",t....

pf&ySIUJuJących

N ~~e~~(e:J~

dtugo IIWq'1ft'fWOno colą sprowę

pn', Im.",ahe hę
.P,JSUr:kb k.kkł".

ruh d. !ł bl'D. d. Uda. II.
!falomle!>t losowolIte me .It:
~b1f ..na t,rwo" .", [ Pro-V3mle TV'P
w
dniu n
iłyetnll, prawdopodobnk tut
po "WiadQmI!i([ach".

-fikcją?

dolo. len. lok.I:. .,...,jo(·
WUl'Jtkkh okolkmokl,

l.3Ikład,

q

Demokracja

todonif,,,, kom';',_

po.ietbioło ~nowi

~l :.:~. M:,;t~ ~=:

ne 60 Fronc;Ji 1 powr6ciło ..
1976 r, 2310 lig -rrob6\Jr 01'tyłłycanrc:h I ur,tkowyoeh.
1110net, medołi I odcnooeA enojduł. ~ę w MUleum
NOMdo•
wym w Por.n«\iu I Zomł:u

Złoto

STRONA J

ryt dilwidOWOM

maJte wpisy pienięłne, dory
Uuuoowe, drieło ulukt. 5fto •
bro FON - c:zqttllo dorów, Id.
rydJ nie 1!'dolono pned 'Ifofnq
IPl&nIęłyC -

LUDU

NBP. VI ''56 r. depo..

WOfM: ..

NOWe e~yn .• (.e nowe
nerw,. J mnóstwo
pyt::Jń.
TelelouuJlIJ ludJ.!e; fUli n.a
ugra.l~:IlII,m ltolltra.kCle dlllcaeto mam plaeif Ul nie
'l.Ut.YIłt przez. niego
wodę,
wind(, r.a jfUiedT C(tril;a
studiach minl.ka w aK3de.
mitu. Ta!n (Mac!! I tu pbC~.
W,kupUe n\ miesrJl;all.ie.
a
nadal w rulw1«'
,.kredyt"
wpiulno uanl tę samą
od
lal kwot.;. Co ~ nHn~iLril·

n.

......,

Sptóbu)1ll1 ~juie,

po

kolei, korzyll.Jąc z. ",jał-
niefl ~llłI K.sinlłe,.. Bie.r •
oata,
dyrektora K ieleckiej
Spo.)lddelni
Mie$r.kaniowej.
Olót kieruJlIoc ·si ę QIIoad.i'Imi
toclld i WrOlWCjO rou~clku
_ dopuSJ:Cudue sQ, r:wolnle_
nla z: G>(llM. Ul "od\; i wind~_
Za
jmied
ł)ie,
pOCliewat. ":OUIC0Ull ;t M.PG& są
Iza.eC6i1ue
uwite.
KO łO

motn. zwolnif l na

.a

Jakl~ 1

podstawie!'
• Pn.ee",ulki_
k ... .
tae.. _,l'a.n.ICI.,<:h, w
• . . rel. II wwl&dcunle !,..
łn. ..

lłyt-.d' clele,..Ąt,dl.

•

Oseb,

pneb,....~
-

pM..tławłe

u.-1~Ułlia

_dl.bąu l(.... łc4

_

kler,

,łiw.~e

Iokat.n,

'er_je

"mjnl.tradę

la11-

_e41a • krmlnaell .., .......
I ....,.Aq. iMru••• ika, U...._: Ir.t...ł". Ii(: .lILIe 11_
Jll,aca, p."iewai w .nTpa• •
k. wrkryt.ia
nlc_hr_1
lneba będaie JM_n..._
"'. . .placić •• leinŃĆ .. ub' .k1'e8 q-Ift_y w olwla4 .

....u•.

• 8k1d encl, kłin,. &li! na...-. sameWllw.anl " uade_
lIlilr.acll, •• "clItawie duw._
diw eHbl.ał,eh,
prRchIta·
wion)'t'h " aclmllllakaeji 0 _
liedla. .IdU lłtldenl mlesska .a .b.tJI prJ'WalneJ I ..
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JAkieh! .,.1(;.... ale
bye lam

R••

"lPelłI."'an,

1ie
_

prw4sb"t. ak' . .I", Iql"madę Ihut$CkĄ-

• W ,..18I.k ... iach wl&.1.
a-'clo""e" .Ie ma nadlllCłni"
'" I.kaknkic.b '"',
.l.h IINmeLni I ... kltlje lit
naJ ••alejn, • u.Jruowallfcll
""ol. O$tlat. w . . . la 1ttr.ltde, Prdereode QW"'_
we, ap. li ł,t .. l .. IItarl, Na,, e.,efe'" ... fI • • ~1 b ••• r.wa_

• et. kUn., wyll;"piH
fIlielak ...,., __ i.\ - '-łomie
.. adal
dOpu.7Wa_ do
uya.d", ......e k",o"
e&uf'C. . . lał Ilud,t", T •
będsie akt ...II_wane, kM,_
I(.....ue. proIII( llię nie Ile.. erw.waci.
Zachowajmy spokój.
Pytajmy, wyj.lanlaJilI\,~ 0IItA.-'<ł.(!_
dujmy nerwy.
_

,1._

(C&4k,

Ze Skalbmierza i Działoszyc dla Kazimi

Delegaci

[{ ~~H!~Y~J:e~::

Jestem zwolennikiem

dł. .... nam klercw.~ od·
do ;'Ilu .... octoe-..'bw Pietr MA_

socjaldemokracji
~

Jut

p ll rę

~ Prłly ...dkl " 'ykon ta ty,,an la .a.n .. "is k kl er u,,'..uieJ.)·ch
d. celGw
prywa ln yc h m ial y
""It-Jsce tam , Id~lc funk cjonowaly kol eo: r ir I kllk L Spr",yJal
im brak aPOlcclnd konlroli._

Q

d-" I

....L, I· R pOod'
łbie eS .. his.
'<lril.
J ak
Pll n,
!ak .
d,lul t na
~ l.d .
klór )'
pru-

bda le! Ilę
w kłtft ilr~.
u lui" el e l!Jkl
.ewł'J p.rUl, OOrut.l
,_ w ydar'le nlaf

lłę

de le-

To, to ..'krótce n8,t'lpl

-

- I w Iym m.in. upatrywać
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'il.Czeg6Ini"l
wyrnzl~tołc1ą
uwldocl.nlll'l /;Ię
w cZlerwcowych wyb<)raeh. Uw8iam, te obecn:c niezwykle
I"toln" ~prawlł tlht M~ Polaku"", Je.ql ulworU''l'e w no~z..rm
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było nieuchronne Od d"wna
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re t tycIA .pf.lIN'JJlC(l.O
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1I~le lOrę
W%tęla dfU"
orlentacja_ W re:łuIWc»e don..Jo do obrad .c.knu:łeao nolu",
wyborów I w.tanow~ia rz.ą
du kOIUc)' Jneao. Bylem, po.
d obnie t.reFz.tą Jak I moi ko_
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z orcaniUlcJI partyjnej,
takim wldme rOl-wtąDl
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n'łlNl-

klan.
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Opra.cow' ....ane
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....-l.a~n;e prOJekt,. ab, owe
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Cl.ym . .adenln ~tracJ~"
c:zynJiII Iylk. dwie .~ob, ; kler'O'A"1l1k MaJ.er I pMll Te r r • •
JASI ' SKA,
która j:Hc lu
",..uy.cy mo ....i" .. ma "'łlYst·
ko '" .",oIch rękach" .~
lud:d lutba w terMie.

O::UI~:lb~~:" c~~)J dt
Te obow1ątk. W.Ykotl ',e Jut
17 liK l hc1.Y Ilę Jeao dał
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)C .~ J6~' K U"\ł'n? L, a nad
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2: Zl' G ' fUNTE M ZA WOR EM
d~lrplrm

:I

FSC r.:IIma" lal
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1 J,apotrzeoowanla
lud:cl
pracy. 81ędem
było
r6wn'd narzucanie: et.h:mkom
pGri ii Qwia-topoglądu mark_
.15Iow~o, Pogll\dy '>lł przeciet 5pnwą osobistą. JC!ltem
~l~ :u. toleranc.ł;:ł pollty<"Ulłl,
k tórej tak nam dl~laj PQtrx.e-
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I ;eqcze jedno;
pro,ram
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sldQd
tObuso ....eJ - chodd o k on·
którego wdlod.:q: dJITektotko.!
takt z KlIi"km WielkIm kll(Uowa J kte-rO'U)lul(. Celem
po"l(l8taj" w steru pobotnyc h
"toumrZ\lIIWa" jeu
III i\\' l\lle
tyc:reń. CIC;~ko jea;t dojechać
W:D}'Cmnjl I.;om-plementowanje
do miejKIł pracy. trudno doIfę. II. UWielbianie ł adoromet do Zespołu St:k6ł Rolnitcanic IJ rteffVH:.
czych mleucUłcc"o si( w tej
miej!CO'Iloo'oki. Z
powrotami
I\: II!dW Irki ,obrcrd~jc· prl:»
bywa jeucze '«lej.
zomJc:n l ęl.,e1t. drzu.'JOeh, z.,ele
Nie uległa popra ..... le kon1Uw firmie 2Oml.ra, CI Iler ,zqnlkacj.
PKS
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nowice Glebułt6w
SlIid
pod nrue.ILw
poro., łlb~ lo·
widnie do ZSR doje:ld1a n.JWOnl/"wo 1OIIulo z podzie.... lęceJ mlodtleiy. 8y ....alo tak,
mlo. aowei ełltcieill:vrrt
te kun:owal tu tyl ko jedC1\
kro'uem - CI lto.so1Dl'le wła·
autobw m.lt:dzy ll.łO a 6.4.:5 od
dze Z01"f'jt'urotCa lw
uo jak
w.i Rau6wek pn.e. Sł.boIłOJ':vbcle-j ~ _ ,u:oklt kar lO86w I Swięciee
do łUI-.ta
tek.cI,
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Frankowi Kucybale
M :"OI<IO:a~dl~la~
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Przy511a

part ia nle może wl~ nRf1UCaĆ
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wcześnie, Kaida ocen. arobio_
na teraz ~dz!e
n!epe lna j
1lA.>-prawledU ....'lI. P rzeclet poś
pi«tt I Ilł'rwy oraz emocje. Bił
%Iyml dora dcami. Tym bard l.lej te na nie nakładaj, się
jt~zcu: rozmaite rozrurowa·
n la I nIe ~pelnlone nnd:tleJe. te
o~oblste I lb.orowe. Do łego
Iłochod:z.ą klopoły
d nla codl.lennego. ZOstawmy wl~ 'ę
TOl.prnwę hllotorykom.

w led l.ł«,
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prac:l.ją

Je' t~m
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"<OCjllldemokralYCUleJ
cho(lby na wwr u",~d2kleJ
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le·n.nle brrmila ooa ,ntere'iÓw
lud~l prac,., kt6re mogą b)ć
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swujq prIłCę, Jak do tą d Ul pql
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Jl""l.cm za tym, oby na jej
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blIfokich C~zynov.:lCach ~ie
M je.,.ne dod.Ul:owe:.
;e.
tyje t)'Iic.tJ. że zo.taJ, ont .• wybltt- ~
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Wlełk~

się
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pi.fK:1.O...... o-kadm~er1:OW·
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pluorall~ .woje: piękne
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",. latuh wojny.
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Przy}rz.ulem się owej mllple na nowo po powrocie %
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ro"e(O do6trZilem t ablicę ~
-W!(COłUj pamięci Fran ka KU_
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Proeramy Im~rez na marę mlżl 'wości
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Zimowewakacje wmieście
pel. wySlolowony prU~l
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mi. pI':teC%yl.ilt ,.~Ię, a.asopllmo. W tumi. nlewlell'. lret nawet I ta namla.lka kultury
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