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Parytem CMiwiadeJ,J'l, ił N~cy l 80 muionarni miesdtantóW naleiące do paktu aUantyckit!JO &tanowilyby za~
grotenie
dla
gospodarkł
Francji, jej standardu t.yeiowego, bezp.iecz.en,twa 1 eu·
werennokl.
Marchais ~t pierWlllZ,)'M
francuskim

poItlyłdem,

wypowledz.ia!

!ll~

łl:t6ry

otwarcIe

=~~em~~:~iU

obu
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nla lię do lej parUI elana·
nymi takie prze1. ludu JPOUI
kr"ÓW' h. PZPR Ale nie wy·
miatUI uwa, o pierwn,)'etl
,od1Inaeh MW") parbl wrót.·
nyrh trodOWiYDCh akupU.
e'UonkÓW"Ulłoiyd~1J
SdRP
Kielecc:z,yU1,.. 0l6i ,rono to
postanowiło zaw~.t
Wole..,6dl:It:t Grup«:
łnk,.t)"llll'l'l~
SdRP• ...,.brat jej pret.,Ydlum.
n.alu'dl~ n.jbU:i.ne cele. z...
JlcUlnO do nich to outwisie - budowę nruktur nowe} partii. na~1(1)nie d1~ku·
sX' pa:l.walajqclł- na - )alt ło
okralono J.N;alne ....,,0określenie programowe m.In.
w zwi;'tzku 'Ze Ihlibjątym! sM:
wyborami do .amon~du
torialne,o. Nie przemUc1aOo
lakie "'praw %'Nlllunycb
ił
mieniem J1 ano'Wiqeym IIChedc:
PCI b. PZPR.
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Kielcach odbyło .tę potłedrel'lie Rody ~cr.f'IO·Go..

podorueJ. Ord:utowono gI~
flonle lodu I porzqdkL
Stwlenhooo m.In. fe • ubiegl1m roku • 'IIIoj. "elecl:im :1.0
niepneltnegonle przepisów no

oie o

~;c~ Jc~m~~ ~~O!::

pijonym. No drogoch 19ioęle
231 osób. NIWt,etwl uiyt!lownlcy dróg spowodowoll 347 po-

wolnych wtpod'bw drogowych.
IN wyniku zostosowanlo oslO&>
niej omnes-aii dorowono wi..ojcom on~CJone • 36J9 prą
podkoch kctry ZOkOlU prawocb..
nio poJouł6w.
NiebeJpieul'łylll

:l.jgw',kiel'Ą.

choc:loi jet.lue nie występu}qo
cyltl no dufq .!rolę }eW uzołe!n,enie od środków odunojqc:ych.
IN)'łtępuje ono głównI• • fl'licnloch. IN 1988 roku lo rejestro.ono 229 nOlkomanów • tyla
109 dzlecl I Mlodzie!y. Aby lO'"
poblegoł: norkomonIl
terenowe
orgono odmlnillrocji nodzorujq
uprowy moku. W ubiegłym roku
wydono ,olnikom l' tyJ. zerwoleń no ~go uprowę. Po t.bioroch komisyjnie lniuuono .10mę mókowq Zn;uuono równie!
lIune nlelegotne pionlocje moku, o Ich wtoiciclele byli korom
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1117 roku wU\lem Itffdy' dl. m.lodtdL matteAltw.
Od wndnia lCocIrue 'I podpiSanłI umową t.aCUf,lem ~. 
CK po 4łOO :rJoł)'C.h tytułem

.-proc.

z.wrotu Itrt'dy\u wrn 'I
odseUt.lm" Doctałem wedmej
wypluną
kl.i4t«.'Zkc
Viraz & &O odciubm1 wpłat
Ilule,. ot.n:rnu.lem 'I II Oddz.i.łu PKO pbmo, datowane
na cbiri I 'lyemla, ze sltmplent pocdowym 'I 11 ,I,ania zawiadamiaJ_ce nvtie o
bm, je od I.UM r. dec::ys.M
prt"U'S& PKO Banku Państwo
wero ocbfotkl w stolun.ku
rOC'lnyM w7no~ <ł.31 pro«nt,
PQwiadomiCNlO td,:f.e od Iaecł,·

tu nie upl2lcoat.o o nasi.

pl.cłt będę

Mł

proc:ent odJe...
tek. Pytam wice. 4bcxt,o nie
olC'tymalem uwladomlenia o
.,._<*1 wpłat u .t,eze6
_ nie bidy jest .am ."
nie w,.l~ W7~ltoU odsetek od ulec1ołci, powmien to
S1'ob~ b3nk. Dl~o pcelnnono nwUe 840 procentami
ocI:setdt sa sba.nIowll ulecloU••ltoro wpł;atT W' dot,c:hetUOwe} wysolrQkł. dokonaI~m w leTminłef Uwa~, t.e
PKO nie jest w
port.4dku

.ta-

wobc!e ldłent6w, ,",dając: wpłat.,
ale nie powladamlaJlłI= Jatdeh-_
Do t),tań tt,tclnlkA dodam
na~. Skoro podpllał on

Miss Ziemi
Radomskiej '90
OOKOlQCZ&N'Ja Z& 8TL l
Uhonorow .... 14I
doc:wIc.ała
dę

rflm.łd

aea_

P.ala.dh.

II, 1: tawoda fr1*Je.1'łEa
(.Ie pracuje w
Z*a.dada
Uelałowych), kt6r.
1: tolel
będde pniel alT
rok y ~rt~ik6w ..T,~1b Ibdornftieco".
Caa aw6du UIItwaliliko-

lM

wała .ię do
p6łfinlił6w' .....
&6lnopo1*it'1O
lIonkunu t
weimte ucWIIl ,.. 1fJ\P~ w

~ka

Iba
do

W.nawie. Qe&TWi6ete, .,..
Rl!Ina'" Koeioc
l tH:J.eslnlc1kl
radomsklep konkW'1U od&-

_.

m_

dobnie jak
pozostałe

brłlll,

puchu"

~

naaro-

d, ufundowane 'Pr.fl!.1: JCIOana~łIe~h
dokonało Jur" k~remu pf"te-

W,boru

w!)(ln\c:r.rl bTI,. kand,dat na
lMaton. U\Ml, pn.eds~bior
ClI &aulUe" Grabek, • towanJ"$t,Jł.
mu takte b,1a
mlu i
pftw5U wlc~
Połonła 'Ił, A ....
A ...elo.
....

Ie...

Do Ameryki Paludniol/.j

Ms. "Radli" wYlusza
w pielWszy lejs
Ha niedawno 1:WodoWV1)'nł
.talill:u " ... "Jbdom" w Jdn\Itie) SIocIni. im. KomuO,1
PM',sldej odb1'ta Ilę urocą
MOU &»*Iiesienia bander1'.
Nowa jedno.* .. 1: łUU l).6miu
kontenerowe6w b-14ł, WTfU".. w tw6j
plerwsQ' nrjI
do Amer)1l;:1 Poludn{o_J.
Armatoft:m .ta~ 14 PoInie Linie Ocean\c:ule. tal}

Dyżur
(i bm.
~m.tb.u

posla

w locb.lnach U-U, w
UW w R.domlu (ul.

Iti) w łprl,w.eb.51r::'fC (wnlosk6w oby'utell. p!'Q'jmow~ bl:dne po«ł a. Sejn. dr A ..4nej

""n"-

° kredyt oprocentona procent w Jtosun-

wanI
ł
ku toC1onTrn. a nie b,lo

kla\Buli o moWwołcl
opcocentowanla, to bank obo'w4un, jest
niej

.~"ta

NleubU.,...ka u:r:nab
_
POmrlloe dol,ebcU3owe
wyniki rmm6w premiera Tade.... Mu.wl~J. w BelIII. Poinformowała. te
rqd
be.... ijJttl poz,tywnie ustosunkowal li~ do poIHiej propoQ'eJI e:r:ęleiowetCo un\or"Uuia
pol1ltlello zadluł.cnla wobec
BellU.
M6wiąe o
l{lOiee:znych n3strojach mln. Nle&abnoWika
powołała lię na
wynilti ba.dań, wedlu, Itt6rych wskamik
opłymlt.nlLl wynosi 5' proc. I
jelt porownywaln, lI:e w:>.kainiklem 1: J6i«ll lłlO r .
O«nlaj~e pierwny miell.:tc
rf!:3.łlxaeji procramu los()O(braeco rqdu obecn1 na konfereoc:JI wiapre:m.Ie.- tinans6w,

j,e 'Wyis.,-eh odsetek (bat'd&o
wyXlkic.h) uywa WT\OWC::
a
eqtelnik mote loCodz.it się na
w1'hu! oprocen1owani.
lub
nie. Cd, sic:: nie gochJ, powinien oddat kredyt w c:alokl
Ale r6wnid bank UJwaJąe
umowę powinien oddać
dotydK2aS pobrane odselki. Nie
można tądać zaplat, olbnymlcb odletek, nie daJItC: mot.Uwo6d wybrnl~ klientowi,
łt.l6reco hę nie ebce l II: ~
rym uywa sIę
podplun4
wczriniej Ull"lM.~. Jat się to
ma do prawa! ~ ~,
kt6n:J mlUSI!:em. ZOI!Itali do
wadrueisz.Teh, U)'btleb Ipłat
1tmI,ł6w, nie po.lnnI olnymać od banku odIe'..ek, Idln
scoctrue I. waemlejuym.l. a
1:f)'Wanymi pnet bank ~
zumlf!:niaml bankowi płacili?
C:eb.m, na wyJdn.ienła bankowe6w i prawmk6w. Moł.e
wcbe4 uł,*,,*-owllt się d.
P1taA łrapl~rdl d:ill ddeIIIIUd i RUd tllent6w PICO,
nabityeh decnJ4 pn!l:eu benku PKO w butclkę.

oaetlwan1aml. NaJwlę"'se. odebyJenie .. at05unku do pnetrid,....aA unotowano w odnle.le:a(u do infl.cjl. Warolt een będde wyta,. nit układano 41 proc.
Zd~ulcm A. Podsiadł" w dru,leJ poIowłe .tJC1:O.la MItąpi
I,. ob}aW1' lupokojenła I pny,100owanla .Ię do ftOW)'Ie:h warunk6w cospodafQ1ch.

"Monopolu"
tel Utnany . . . .t ~r. "Or-

bU'" _ nierentoWOT 1 nie
wart deJsz.)"C:b
iuW6lyeJi.
r.aI je,o {K'KOwnr.c, oŁnT
m.a1i na POCZ!łUcu Itycvlta
wym6wlenla 1: $KacT. DTrf!:tt. hotelu. lOQnitowiUl1'
o w.lłn:,manie wwoltUeń lub
podjęc:~ .tara6. dla UlICl.w::I_
nienla penonelu .. Inn3'"Ch
p1ac6wkacll "art.Llu" - od_

Lec:b Wah:iM podeI:u lt...
pnsowe1 odnl65I:

1.1,

t~ll

kr,trmnle do JPOIObu po-.
\taktowan1a saloCl lIkwld.
waneco bote.Ill., podkr~
tJTQ.

te

..,8olidllmo6eł"'

budynb

xasadlłe

~odnie 1:

OOJtOJliłCZKNIS ZI: 8TL l

pną

Ilwierchit,

te pn.ebif!:p on...

trał

Wokół

red:ll.adł.

AIlIln::el

pneItnalle

wldałe

.iwana

tec.

maleł

pr-ołMmI6w DIł eaau:.wite ..

prMnlent. amaebll., w którym ""-illizdl lnIMd ... ...
bomI..

n~",

k16n

dynek.

wJnIka 1: illf_~
pnekuanrch
PAP pn.nIeelI'Ilka pruowego NSZZ
.J;" Bvbrarę łIalak - M-

hu wllJillym wnętn::eoa, maj,
nvóJ 'wid w a3bie, DltOłulaat
repomny pracujll .. twOrtT",e. kl6t-e dlje im ąde" _. To
(ra.nleBt wJ'wiadu. "'~1fO u_
mielila pnl'd ta~, jednemu
•
Unp.

plso:u.

polsk, H'port~r~. .uwkf,: k.lku Ibioró ..... reporlat" m.in .•• Na
.Rh" ... A..... I".. , .,S~U
rił"-.l bidi".
c1oinelo ~i1'
Pft.N PaM" &ai<"III", oied.w.
no wydlIleJ .,s.bl.... l.r\'..
1
tomu ,,111pan..... lII.lell oka~JCI
'OOeić ezlonkQ_ie Klubu Srodowiak Tw6ł"Cl.ycb .. t.ainh" ..
n.d<mliu.

.oI.

Oy.l\lr:usj. koneealrow.łl ł:lf.:
urówno wokół reporiQU, }lir: I
powlnnokł, • t&lde ~,kl dtieanlkłna.

Od kolO uJalrioi0ll7
joeIi;t reporLerl Od wladq?., Nie.
W,ł4CUlle 04 :udd. o ku..,ch

Biesiada
kielczan
ro'tPOCI.1m~ląc: sł»tkan 1 e
sław icieli

~ pnehć

Ouaeean'e

Zaehar1u-NIe:llłoeJewslla,

l!ibria Ched.. 1tlewiC'l I wi«u
je~ZIe iunreh spo.tr6d w\.elopokolefliowy(:h rod~kt kteleeldc:h.
Lem S .. Un,~ ... 1
_lor
Teatru
Im. S. Zerom*iet(O
nie tylko pn.,pomuia.l wieru

łI'

PrZllimiJmW więc,

Ulkk..

"'.,fi"".........

• tClrlf'll oarnUurze 1&4%1DiłkJ
łt06rc6w kolejfI"} prOPIIcraIł
d., sukcełlL Wynik. z t_J
Iiftii",.,II"~,:!e ;e-dn.q 1Z6słq. • wi(e ,ta'IIJtVCZ1lie li• czqc około 1',5 proc. kropoMw mom.1I Z4 lobą. Dobr.
wiodomoU. M6wiq o tli'" cenlf chlebo. cukru, ft\IUl4.
ftowe CZtplsu (mo.htcl je, .&
tosrr6wnaniem %(I 'łJłCzeł a toi(e "ednlo dllt ,-pokoJowego mleszluulio .pół

dzieIClego po1'iod 200 tvl.

-

zoplocil do ZZ hllegG).

%ł
II:

d%&etl

poolębia.ictc'1I

degrengolado
"oncUu,
r.",wkuie IQ .rawieuQnie
dn.lolnołd prm.łęb'orJfw.
M6UPi., łklcdowUka kGpo:ht
H'lIpone 1tt(crC eM. kl6r~jJO
hutrie nk ft\G;' ft co kupił.
PuCe H4ja.ed., JW_d If.c~
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• .c.

dalę proRkz'n4
rpokcnef
.,epresltjftCŃCi pCo." '1&4 eZOlT~
wke teoo1'Oklł.

Wf'go pokol,,"ia ((łł6umk ..

fłQ

dę

.-Ił"', wvreje""OW'lllłie
eiq/1flill:6w I "'0'..!1fI'

obru. W' jqo Ue, JoJc Wit·
.",,,,ie,,", przsrkutll do
gmach. porlamełłłu rolnik.
kl6nl U po.iyedcę "O Z'Okl.lp
łrllk to... m".i %llplocil
POwod 60 ",ilion61o dolUCIł od-

Truł

lelek,

około 10 proc. zomklłi('IVC1l. w C4łłl'" kraju za_

kład6w

rumleUniczlfc:h, %0pow/dl likllOidllcji dt1łusrch.
A przecid włdnie, rolnictwo, rzemioslo. "lIugi, prl!wałne firm."
b"dOWrticfWO
mial" ~vI!' ,,161.11")1"' tekorro.nojqzoftłe prob -

.'toem ""

lUeaeco -'e

Reportet'

jest

"'T.

n'
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::uf, _:~'~:I ~~~:n
n~
tyrit'lD w

I'C'poł"te:rf

eudqm

Cud~ym

hl'iI!Cłfo_.

Z tep

łwu.

u<'%dde. uwne

I

lony w"tek d,.,kll.jl to kwa!lIa t.ydnwua. - l'iUe pl.I\l duo
to o tydaCh - pytano. - Dłl-

I

t.

mOlua, Pił

w)"jłL

r:~o: I ~ ~:O!~~f ~a t~Z:m~
Oruch, Polakami. Trzeci NIemc:anli. Ale EAwStelolflłoludsle.
Kolejk •. łaka ustawIla liCI do
autorki .. Ihpnosy" • pl'Ollb. o
aulo,taf, 'wlad"-1 o ulnanlu.
jakim rcporlt'rka najpierw •. tytil W.nuw,". potem ,,~1il,._
k'''. Woru ,.Guet, W.,borner.
deR)' .ę ",'ród C'Xylelni\o.\w.

i

(ltk'

I a .....Qdy .J.m3. GajUera, .ale
tKt.e opow,eOual o .wojeJ
3. KtI!k:;knj. rodzime. O XIX-w,ccr,ł:--cl\ r.......
da.ch k :c-le<:k i-th mówil Jer.y
SKu:palbłi.l Paten\ poph"tl(11' WSpollV\Wen1a I opowif!:icł
o .brych KielciKh I kielc:r.anac-h: POWl>'ł:Jit\(:u .tTcznłowym
Wtad.)"li:law>C
Cłwnurzyr\sk!m.
Je,lonlr.lllch. t,ch klorą tern w kr.1Ju ł r.a lunleą.
PoWlltała my.U, aby spoLkania kiek-UIIl kOlllyllUQwać I
ło, co je.z.cu t.kwl w pamieeł *tr.ęklie notowat. Warto
ton:MllllOWaĆ
lIonku1'l
lilii
wiJ)(}m:l\[.e!la kielcun I rar.propa,OWt1Ć lO t.kt.e 'l.a Ijranicą. Klele7.an[e mOllj obejruć wl:-- poc:r.loll.'e ze .tarreb Kk:ok: r.e :r:bior6w Knyniob Wlle"J'ń.k leco I Tom;,.Wlll1:r.~·~kleł. ora:r. .. te!'!...,,fe I datownik: r. lat ł wojn1 łwiato;",el f;W!aQne 1
Ktt'teanli. które
:r.a.ptet.eHtoWoli T.druH Lanrner
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kiem to wielu,

ojr.odkoclł
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prze_

mll·łowvch.

A ~~.z1ll;:S;~j:;:" ;;:1::
wlołni4

UJ

łrodku

zb"W

bUl pełniejUlI, m.6d1"'. lię,
ł4.kawlI B6Q
poiJkllj wio,l\('. Tę
akjJ.!ą.
To{.1I1Clllj.

.bll

odrOCZlIl

""jw(lfNos!ltclł

Jedna szósta...
rol"K-z,ch, lII",och.od6w do.ta.WC.l(I'Ch • ..n.tpeł"klją I(.,oj-

R~r1.et

III ełlu:a.illi {iCf!:łlC1Jae np. ~ IIIIP
!36 R" Iti. koa:zt.lwjJ(: 011:
.(!

femu burobocl., kl\STe flie
~" Ju! .. widmem IIIZ hor,dnia

1II.)'łla.

UlOieją ciąRniki

bu_

jednak

dzień

IPO.hoiodorilo4d pod ...
knUuionft, .,plluta Bale.,.
\Okz." je" shcriet'lUnk, ..
jeoo rłldwkalirM łJędzM od«U'""1I flitu pnu kGb.
'lRielięcv. Pf'0Pllga,ndowi optvmUci polouri JCł okrdłć

.",ounie. Ji"łc

Pcud-

mrych rodl.in kit'lecki.ch. Do Klubu "PAX"
100 056b. w wlęt1%.Ok1 od wielu pokoleń r.wi.unych 1 KielcamI.
ByU
w:łr6d nich: Ankal ple:nN.,
Z bl piew
Chodak,
DaMa
Wr.fl lewska.
R aUna Brede,
Slani,l"w Suek, Wiktu K.lubek, Le.p.1d Bw,a_, JcnJ'
Iłuialak,
Wit.W •• t.wal,
pr~sr.lo

ADlla

pine.

n. iJ't'ie. Jest taQe u1:lJt!łll.ło
,y od .eble. Sw..., la.lenlu.
S_lej umidęł.noid. ełuehan.a.
Jat uuldtliOł\T od. ..,dlWC',.
Od "Ttelnika. No bo ct$ ~

l.WI.IUillCJ

_ SdJ.:od:l. te nre Wel'ltWHt"l,
)a1l:it'i Sł, źo tat t.emu, odbylo sIę takie ~*.\le
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Z"DftCłe ·'.
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to.'e~~.

[lIWII [ldef ucho na lud1:ł. n.
iwiał.. Pi..sane _'Urrui, 1:Ięcl .... O-

loweJ

Ząda

b,ć

..Reporteny mUSL\
Iu. ...i. Jrieli cie

Ha .",ojo!J konluencjj. pra~11t
nądu,
M&I-

podwT~U:oia

dotn;nnat.

Zawód - reporter

•••• wskaźnik
optymizmu?

urnowe

tej wnOWJ

STROKA ,J

będ. wyższe...

Ceny

bez gadania

LUDU

żWwkieli bowiem 'ltie b(dJ:se
IM T&zie tak }nU .t.ć flO;
kWlllifik •
wall1lCIl zbóż .iewIlVC",
dzelliok6ID, 'rodk6w oclłr.
.W .,oIlin.. Opr6cz: chwlnł610
nil Ie/kmcl!. heklaróUJ ,de tlprowiollej ziem., ft. ,"",kkh.
polach pak.iq się
koCejn"
WI!SPV zachwaJZczonl!c/\ upraw,
objcdzonVCh pr=ez
Itonkę ziemnioezonvch
kikut6w. :t'IIIIZCZOftVC"
prze%:
.zkodnlki SAdów.
ApokaUIJ3111 Na • .re%(kie
wierzę 1.0 prllcowllo'ć i Zll-

zakup ftowoz6w,

rodn.ołł

ł)ohkfch

J.-

chłopISw,

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

'Ił

Id6uII lL':ljdq w pole. r..wct
% ",otl./kq i
wldłom.i,
Qdll
IVlko ttlillll..l:ą 'piew s"ow.,onka.. Gorzej % tvmi klO·
'plew tert zakJ6co.,ą
ftłrbvc:r:.U! 11/f'(!lłll. ,,%GdV"'v"
powtarzane (pr.tlt akompanlamencJe tonlzu]qcllch wusląpld ,"tni$tro Ilallo), "O
ulkoch miałl. /tuk .,ozbijftflVCh, "r.:ez wolojqclIC:h. o
demorocji, Wol"ołci ł "sporec.u.VIn
intereste"• • .tub.
drzuti.
niu(':Olle!1O dobrll
JlubUc.ucpo.
nr.kuJe chleb« - .,6b","
,grzll,ka. ihlminowane blllelka",i .: b-nzlf'Hl. field"
lema się ulotJ. łto me",V
WolII&U, d~okrłłck. f':lllld

"V'"

Vlufllnia 'IUIrod~go
Cl"

ZQromadZCllle

1:1

I::

IWÓ"-

Narodo-

Tu.OÓre,u: ł wolne. Bo Mwel poprewek do tufotell o
wtlChOwo"i" ID
trze.!woici
Sejm "ie: m60ł
łU:"uealil!.
we'.

11ł6wt!;ej ",U . w
pr.!1ł ul. Wicjskiej %1ł6w b~1I puste.
Ale poJUld l6,5 proc. retuolueVJlur"o JHOtll~ przebu_
dotlIlI "o,podarezej
za .obq. Pozostałe 54 proCCrtt to przccld drObiazg.

adv, lOWII
Wllrszawie

ma"'"

Wf:,ADYSL."W GRABK!\

l

8&. O WO

Oł.

chwycą

bo

W;;;~~~jk: ';j, ~:

brzytwę I

za

"""'

,"UD'O

Iklegto pl ..Ta
jed)'rul
- Bocdallka naplulem lJLitL
.,Na początku lal 70· ych bylo
wielkie odkrycie l euforia na Lubf':lIUl.ytn!e jeftt ..-ulej.
WYlItarcZ; go na ,'ulecia. O-

....

Ta Jedyna "Bogdanka"

M

Włos

jeży

si-=

TAKIEGO l1umeru !likI nę 1Dt! FrJl2jer,ko·Konnet~zn~j
Spółdzlehi.ł ProclI ,.A1odJrv;;·' "le Ipoozlewal GUli \D ,11fCo:niu
br lmal1lOWJI grunt zo(:zql .fę pracownikom uauwoł ,pod Mg,
W1Iulo M ;010, je ,h..>ido ootOOwnll preze. zdqilll .t4dboć, bil

1'0 lepazt! loktlle pro:uz/v

\O

ręce nowej, ,worzonej przez !tłe·

go ukrodltiem Hondlowo-U.lugowej Spóldzidni PrOCJl, wtrud·
"iajq~1

nieco bllleJ kieleckie; nom.enklaturll·H

W ~:;!;.~,~a~!Łl~.~~:
Jak mogn
Ilę

rzcm3.

dać

\ak

wykiwaćT

PlaclU

nIezłą peMję c:r.łowiekowi, kl6-

r,! :r.ą ich plccllmJ i k()Sdem
Ich dorobku zorgan[zowal!lOble inną finN::. Zawlódl tau·
fanie, nara.ził !IpÓldzlelnJę na
.traty, które Ulwatą 11<1 jej
pn.ysz.łokl Może speej<llnie,
teby zmlcśt z rynku konkur encJc!._
Usiłuj( skontl\ktowl:lt .Ię
"1
bylym prele~em ?tlJroslawt'm
Kos.el" , ale ~st na urlopie.
W 'lled;llibie r.arz..ldu z.a<taj<:
Anllę Xltrd ed;~, ItlOra
pełni
obowtązkl pre~a, Na moją
proSbc: udo-~t~pnla tIokumen·

,

~p;=~nl~lÓW~o~~~:ele:.M~~~
fryz" w tak rozpaezliwej "y_
t llacjl, te bordziej t.yjq
tu
problemem, jak przetrwat, niż
i.ldzą odwetu.
Zacz(lo
d.G

się

Nadzorcza

od tego,

ł.t'

potrąciła

Ra·

byle-

mu prezesowi 100 proc. premii za lJl"udzleń 1888 t., a
Idy z.arwty ,ię potwwrd:dly,
&arat. 1-0 'jednogłośnie 00\'\'0motywuJ~

/oIihl,
Za

to

łnk :

dolcOłl4l1k p od..:iGh, , pól·
&ilel"i be% lIod2;iGłu wohlt'go

ł wbr«lO
tooU
członków; "W1I'lłł/Ulie pt.", do

'uroouubenia

,pókU/elnf mfeukGtLiow»dl i
KPOM o wUpoWiedu"łe " .
mów ftG;mu lokal", 1Ulroiellie

pracoumlków

NI

fJno.nsowe

.trGtll

powoine

Ul wUłokoJci

ok. 15,5 mln 21, popr<!(>% 2(.\"IIiec hQ.tLW zakupu koemt>llIk6w
i .r.zqdzeń. w grudniu ub.r.,
Md" ceny bulli "!lUtu 8 ZApa.
'V zttr01Df'.
Wreucie _ :4
brok UliTlterelOWOfliG
d2iołolnośdq

bidqcq

tpółdzfehl i.

T ~U ~~~~iel~~ ~~~t
skoro "1 dokumentów w'!nlka, że ~8ZC7.e w UllIwpadue
ub.r. Mlr08ł;!w Kosela w I·
nlJeniu zarządu Informował w
pismach właścicieli lokali, w
których mieszczą sic: zakłady
,.Modtry"W", tak: ,,z dniem
l lutego 1990 .,oku luutqpf podzi41 ,p6ldzu-lnl 110. dwo 8C,
lluxfdelTlc organizmu gospodQrcu". W związku z tym
prosi! o:· ,.wlłpowied.aenle umowJl napnu dotuch.czQSowe",u. u.f:utkownlkowl l zawar·
cie um6w z HomUowo-U.lu·
OOwą
Spółd.::fclniq
PToc.lI".
Motywował to: ..Tozbkjem monopolu "lWI ułUOi" I "wpro·
wadzeniem «'Ił kOTikurucuj"lICh".
Co do rozbicia monopolu, to
Sól Jeszcze podobne
u.klo.dy
prywatne i prowadzone przcl.
PSS w punktach ..Praktyc"t-

~~j ~~~';ekie teus~u~:~~fu~

do cen

konkurencyJnyehbędą one I. pewnOliclą, skoro
d;aj\l{nym trafem, odkąd prel.CS
:tacZ4ł sobie ciehcem wić no·
w~ ,niaulko, nie
kupowano
tańs"1y~h kosmetyków ilUUj.
d~ń l jedl10udnie ubiegł!.
no Ił przej«le najbarddej
rentown)'(:h, naJIILrakcy jn.iejszych lokali, m.in. przy ul.
Sienkiewicza, Hew-. Pafd:toiernikowej, Lecha, Wojewód:tklej, ~6dIowej,
Za,ón.kiej.
Rada Nadz04"CU, ,dy JOClen_
wwala s.ię w ~ych lokalowych
manewrach ptf!2ela. nalych_
je z pomieSl.ezcli. Ale RSM
"Armatury" jut odpisała, te_
się do końca marca
b r,
wyprow-adz..1ć ...

by

ASNA KRAWIECK A

OItr.;cowa Ko<nis';' SZIł .", t.od&I -

Jn.tytut PamJ.f:Ci Harodo-

,m.

L1plli-.kl, puw. Udll, kaplt.ana ret:ł'rwy WP Kowa1*k!ł"~
....61ta ,mlny Lipubu) I j(',o tekla - mieukaACÓ. wsi
GIeranowy;
Zł rozsl.rulanla_ w ID r. - w okolicy Slonimill. podoflcer6w
WP GaraaIKIa l ZbudUielo oraz QWCana Pu-adowelrieł"o
; \nccb brjlci ZYclydowiClÓw;
J) podpalenia ... dniu !:l.VI.11N1 r. ",'ięzlellb w l..id.z.Je, w .... yfl.u
ozego q:an~lo kUku w,~lów:
C) oIr.oIJes:nOlk:I 'mie.c-rl. "a pnełoo~e 19ł./ł~ r. .", wj~lenlu
-lIrest.e1e w Iwlu, AJekll8.ndra KuLmy l J6&ł:!ta ~Ik. byIYCh. t.oln\eny .Armil ~ajowej I pOaCÓwki w Upni~kaeb
-

k. LiGy;

okoUeznolld śmierci. we wneśnJu 1138 r. Kon/Jian te,o Nie.aIbytowllkll!(o, włfJc!clela ma}lttku KarolIII, pow.
WileJ1Ia.

=t;~:r~~~~ p..lłTIOC udzieloną tołni&n.om Korpusu OehI) Ślulercl

kilku ty.tte,. ...·h;i:ni6w wh,':lie6. .... Wile~, Osunlan\e
l w klas;elorze w Bl'r~wecz.. k. Glębok1ec-o, w latach lllJ9.-.

1M]

Grat

podezu!

lIHl r .;

ewakuacji tycbie

więzien.",

dniarh

~27

' ) l'.brodnicr.el likwidacji:
a)

)

wIrudniu 19« r. otld:rJalu AnIlii Krajow ..J dO'Wodzonego
prut: Bołe,lawa Moł.usa • .st.ae}otlujące(Q ... Ikralu ~w

Umlaatow*lej ... KoloniJ Na.rwillSEkl, lIt\.. Dz.i.ewieontuk!
b)

~eC;:-~I~~~~

Krajow~1 ((l(i~

okolo 50 winleny ArmU
cb.\.a l ~ad,. AK) I klHl.u Polak6w. któn.y uddcłill im
b~~~a we wsi Nowo.J&d, Im. M.lekuny, pow. ",Ur!t\t;·

OIoby

f.

bQdąee świadkami łyc:h

I lIwi,.ch

zbrodni

ltalino"'''k-h

n a W iltń.-.c:r.yuue, iIIłI: rÓ'llnlori aJookowie J'OdsiII. oli. abroclni
pra.one ... o ~,.. lI,ri<nlrny "bItdi łeloeloolC&!l,! HeL . .,.....,
35-70-'19)

konbkt z

OIw-.ow_ ltomi.j, BZH '"

. . PJWkoW8ka 141l.

Nowa Kopnlr\l.a "Steranow"

nie mlala nczęścla. Mimo te
doblegalo
końca
,Io::blenie
dwóch sJ:Yl>Ów - I. plaw bu·
do..,y wycofano ludzi I 'pru:t,
prJ:erwano roboty. Kurzawka
J:alala POdz.iemln. Zl:>udcwano

ł..odai _«~

t,.-

l.ódi,

m6wią

to, Jak
niąd~
ubh:~g/,.

trudno

,ornicY,

Pll!--

dlMtęplte.

towkl nie

pnePłldajq,

Z.

wio

rok bud1et jeat

nll>n kopalni 9 mld zl. Te
ale

2'

uo.

Ich

nie ma ..•
Kon-ystaJąc wlc:e z Ułchow&
nego jesttU
obszaru IAInt)..
g6mie,. rozJ)OeZl:II
w "Bogdance" bez ud:lialll
pośrednlk6w Ipnedat 1WOWgo
""ę,Ja
grubego - gOlJpoda,.
dzielności,

t,..

eze.go, po 171
zł za tOfl4:
(w tym }en kosn lra1lllpońl1

do 50 km). A więc' lokaillit
odblorey n'.jq pod bokiem
węgleJ o 10 łys.
nit w

tA,..-,,)'

Lu elski WQ< ee

bez p
natomiast i oddano do ek.pl~
atacjl Kopaln ię " BoctJanka".
~poc~la onA fedrowanie w
1982 roku od wydobyei.A 300
~on węgla na dobę.
Do tej pory wydobyto lalU
I wysiano do rÓinych odbior-tów. clownie elektrociepłowni ,
około 4 mln ton
węgla. To
bard"to mało w $\()Sunku do
olbrzymich nakiadów. Pól mi·
Ilona ton wegla rounle nie
dale sun. na utn:ylUałlle indnej kopalnJ, .leszcze w lecie
ubiegłego
roku " Bogdanka"
mlala ochronny lI\łI.lul zakladu
pilotowo-wydobY1'l'cz.ego. PIn-bawiono ją tej oslony. 4-t,.-

:taMx!a mate tera:r. Ii·

slęe:r.na

czyt tylko na siebie, na :ta.
robione na w~glu pieniądze..
$l.tyg.r, UQn Pierzchala, kló-

< średników ... ..
.1

Ale La .amodt.it'lno6ć ao.l.iłJa
kiJka dni póiniej pn.ekrejlona .. tajoną odl6rnle ceną

2bytu iubeilklc80 ....·ęcla. Obliaalory.)nle dolie:J:ono
średni

kont

do nieJ

trałlllPQr1.u koleją

po kraju, czyli 31 !y.. :Ił
od l on,.. Taką Itawkę odprowad:ua . ioe: J kopalni n a necz
Cen\rali Zbytu Węala.

.,B08danka'" ciągle Jeazcu
wydobywa t"ZęŚClowo
tanie-cn:Ylloon,. energetyCUlie miał
w~lowy. Sprzedaje 'o elektrociepłowniom po . toaunkowo
niskiej cenie - od &3.500 do
7L5Oł •
sa. \oJ.w;. Odprow..
dwnie od tej \'eny 32
III
.la

lralUlporl nie daje

'ys.

kopalnł

lzaru: na
praetrwanle. Co
prawda MIl ona pn:ynecaone
,.. bud tec.i e dotacje, ale lit

S·

WIETLICA ZSZ nr 1 pr.ly ..1. J agiellonskiej Dlt:

zdołała pomiE'ścić wszystkich chętnych, którzy
pospieszyli tu na spotkanie % ministrem H enrykiem Słlmsonowiczem . Sala wypełniona była do ost.a,t...
niego miejsca, ludzie siedzieli głowa pr-zy głowie, ob·
lepiali ściany, kl-:bili się na korytar,/;u . S zef r esortu edukacji przybył do Kielc na zaproszenie KZ "Solidarności" WSP, nie odmówił i prośbom nauC7.ycleli pragnących % nim pol'O',/;mawiać, bo tei i problemów uzbierało się

- I poezuku}e śwladk6w zbrodni popełnlonycb pn.ea. fun1ttjonl.
1"I1.ł'-:l':,. IolaHnowskle,o aparatu terroru na obywatelach pol_ich _
mfnakańeaeh bylegQ wQjew6<1dwa nowovród:r.kle,o I wlleólkieeo
• l.atach 1939-11N1 ~u 1&+4-1915. W ~6lnoki świadków: .
1) u,slrzelł'nla we wrzd.nlu 193IJ r. w lesle koło .....11 Poez.etłlla

~rwea

wano na 21 mld tol'l paliwa
energetycznego. zalnwCltowano mJH.rdy ..., budowę nowe110 uaglębla.1 co? Gdzie palimy tym ... ~lem1"

;:::.~ :;!:~~n~:n::; ~;y~~:

Potrzebni świadkowie
stalinowskich zbrodni

I)

dokumentowane zlota oszaco-

reco oJdec pracował .... K~
palni ..stalic" w
G6raeh
$wlętokrznkteh, • on '7
lat
temu trałlł do "Bogdanki" mówił .u l nIepokojem o penpektywach kopa!nl, IkompUkowanych warunkach łeol~
Kinnych I trudnej konkurencji J ... y.,kok.alorytmym w~_
alem "ąsklm. W ubiegłym
codnhl Leona PlerzchaJę .poł
kałem .... Kielcach na urlopie..
- Co nowego w " Bogdance"'7
Od l styc:r.nla br. kopalnia
malóWa Ilę włr6d 23 zaJdadów w,.dobYW'C:J.'!ch w kl'l!ju,
które u:r.Ylkał,. lomcxl.r:le.lnoU.

co niemiara. Swiadczyły o tym pytania - za·
wczasu przygotowane na kartkach i te zadawane z sa.ll
Mnóstwo pytań! Nie lada kłopot miała J oanna Chałoń
ska prowadząca spotkanie i usiJująca nadać mu sprawny p rzebieg: nie udało się

poruszyć

w szystkich

na-

~~~~~CI~a~~;~~' ~~~ą~~h ~t~~~1s~nu~liww8no,
-

Wołamy

ucL.)'ulć

- UlCz..1ł minlt:tcr. Pr:eoez 45 lat włudza uwai'lłg"
te w'l1.)'"t«o jest wa~~jsu
nii oiv.-Jata, ra nca zawodu nalJcl!yclel~kl(>go

kiedyś

eie.;~-

0010 ~ię w.)"So'klrn pre;KUem,
I!padla, na co nlemaly wplyw
miało jego materialne ll!Iytuowan10. Sknndalem "jIe-;-\. iII:
n"aucLYCiel, wykonujqc wymalaoe pcruum. otuymuje:l.ll.rabki n:.ędu polowy (dokład
nie 52 proc.), średniej krajowcj w sCerze produkcji mabrl.a.lnej. a przy ~l.YsUl:kh 00da.titaeh. :r. nadgodz!n!WJI1 itp.
docllWl do 88 proc. W pro}ek.
cle bud!etu na ten rok. po raz
pl~y na oświatę prZC!.D"ia_
CUl sJ.;: k ......'Oty w\~ne nit n a
re60rly spraw wewnQtr:.l.yeh
i ObrollY - to wame. Waine
jest tri 7lerwanw: 1 vbezwiaenowolnłeniem na~i&II , kt6rl.,J byli dWopcami do .....,..

lI:!eeo, sa.łećnym(fla.Weł nil

t.r-

u ydeU: polaka . . kiła

muli

~ać
tr7.Y pr-otrl eywU. .
prÓC kontaktów •
..... ioatem, próC; inl()...naf.}"C!.D ~
umle~
iycill w dem0-

kracji. Ur.gul<nvanio wy~
wleje dztedz.in _alne,) ~
u-nc'i: doradztwo peda~
De, m05unkł d)'2"ek:t« radl
pedag08.lana k1~, ~
n ie cl.!SZl Ilę .zaulDnlero, ••
mok !llPr8'Wc:wa4! te-j flwIIt.tji.,
ale teł. nie sposób namawiał.,
by w,.zy&tkke rady wy.pow"
dnly ~ię na \.emat. swych pryu..
t ypaJó"""j ,lkoło. J:rMMł l'LIlł -.
"olą
społeczną l. prawd"
komJte.tem rod.zk-~
prawdz.i.wym ,al"I"loOn.Qdem ~

w)'m

n~im..

wck

W ~~

~nie

.w....

dar:r.

zechcą
~lch

ukooł'!),

k:\KatOl", mirNe-

. . . . . . . . . . ~1&Mr
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l)

t )"Jne.:

k od ~j ..... lenchnoM:'
t'o od cI ~a polLtYClll&co. Pr1.)'lotowuje się nO'N~
.,.In1k1.\II'ę &dmlnliskacj.l 04wiak1Wej, )&1 Iłówne CJ8nlwa "
dyrek-t« Ip"awd:t.l.wy I~

!er. 'I'nIeba. aapol"Zfłdkować bałagan legllllacyjny
wldoemy
niemal 1ro'e w.r;z.ystk"lch d:de·
th;ln.adl,
a
w iI,'C
równlet
w ŃWJ.acie. PI":J:'y t'z.ym eo mtotne :t.adne "1 !labytych praw nie będą odb'erane; odnotJi się to m.in.
do l.-«odzlrlnec"o wyml.aru cod:r.in, wieku
emer~
iwiadez.ei aocjM1ych. Grun.
łownych i lr.Yblddl mUn wy_

no .

STANISLAW J!łt:1t U'

ale nie
by obok nich

T

p,

p,,~

wad

p,,'

takir
p,

targ'

płu"

Przebudować

MU6irn1
pnebudowa4!
Ieoz be& pru-bllde).y.:y

-Po.I4*.ę,

n.koly n.igd-y tego nie

detalu. %.y.kuJe II
tym kopalnia. Nie awraca ~

knłio~'ym

rednikom 32 ty.. .lJot.ycb od
t ony za traOlIport, a od IWOIch klientów bierze za węgld
wyłącznie ~otó..... kę I nie cze,.
ka mleaiąeami na pUn~ po...
t.raebne pienIĄdze. Wydobyc'*
I łpnedat Ooe'o kopal nla) 10e
Lon 1I.'~cla ,rubego d"liennil
jako tako wystarcza lórnlkon
na bletące wydatki I na D~
patrzenie wnyftklch łyd. ..
prom1fmlu 50 km, ldbn,. m..
'" ,ołówkoe: I ochotę Da \au.
Ity Wf,:gic1.
Ma razie nie w~d omo, ft1
\G jel1cu
przed.iębiOJ"CJoU,
..mooaielnoU I upobiegJiwoU.,
u y jut eoł inneto.

<

na SJ

w gesU( J)ĄI\.
mil

pr-W!>:dc6d,

iwdeły

.:k~7

prywatne, w)'lQla~ \to. ..
MEN opracowuje ~ kODo
eepcję lil.w.
bonów oiW'iat..
wyeh dlQ rod:zicb.w, ~J'
swe d7.ieci

plac6wek.

szk-olne,

naost~ ,..
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agregatu ..gap 15", nr in w . 111-344-36,
cena wywal.wen a.!5o.ooo z.ł
koparko-Iadowarki. KT-l 6! nr inw. V-Sao-Ul,
<:ena wywolawcz.a 33,000.000 t.ł
l) "iuq" - pogotowie techniczne nr ~j. KIC 4638.
cena wywolawcu 5.400,000 d
4' ..gaza 53A", nr rej. Klif 213G,
•
cetla wywolawcz.a 5.000.000 d
5) iu r.wis samochodowego ts-4 A ~. nr re j. KIC
8"42., cena wywolaw~. 6.000 000 zł
6ł ••stara 3W 200", nr rej. Kn l 6771-1.
cena wywolawC'ta !!.500.000 zł
1} ...~tara 3W 200", nr rej. KlH 2450,
cena wywoławcza %1.000.000 :zł
8} ,.stara 3W 200", nr rej. KUl 2460,
cena wywolawCUI 19.930.000 z.1.
Pneł.arg odbf:dz.ie się 20 lutego 1990 roku w biurze
pnedsłębiorsLwa o god-z. 10. Kupujący w,,"ni w p łacić
wadium 10 proc. 'beny wywolawcz.ej. najpOt.niej w dniu
pnetargu do godt.. 9. Samochody będą spn.edawane w
takim stanie jak w dniu przetargu.
Pnedsiębjorstwo z.astn:ega ~bie ullleważntente prt..etargu be-t podania prt.yttyR.
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l) kombajnu r.bożowego ..biMn Z-056"
2) ciągnika C-360 - su. 3
3) kosiarki rotacyjnej
4) opryskiwacr.a ORZ-400
5) przyczepy O-·UB
6) tokarki - sd. 2.
1) podbieracz.a. do kombajnu - St.!. 28) pluga.
Prz.etarg odbęd-z1.e się 13 lu lego 1990 r. o god"l.. 10
w Spółdt.ielni Kółek Rolniet.ych Bodt.echów -z sledt.ibą
w Szewnej W przetargu mogą brać udt.ial rolnicy po
okazaniu nakazu płatniczego podaŁku srunŁowe-go.
Sprzęt maina oglądać na 2. dni pn:ed przewrgiem.
Wadium w wysokoŚ<.'i la proc. ceny wywolawct.ei należy wplaCtc najpóźniej na l godzinę przed przetargiem
w kasie SKR.
Spółd'%ielnia zastn.~a sobie prawo Uluewnżnienill
prt.etargu bez podania przyCt.yn.
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ZWIĄZEK SPOLDZIELNllNWALIDOW
w KIELCACH, ul. Kościuszki 11
OGŁASZA

tiPOLDZIELNIA KOI.EK ROLNICZYCH
w KOWALI

Przetarg odbf<dzie Się 12 lulego 1990 r. w SIedzIbie
Regionalnego Związku Spóldzlelni rnwalidów w Kielcach.. ul. Kościuszki 11 o godz. 12.
Wadium w wysokości 10 proc. Ceny wywoławczej należy wpłacie w ka~ie RZSI do godz. 10 w dniu przetargu. Pojazd mozn~ oglądać począwS'q od ukazania
su:: oglo~n_enia w ~och:. 8-1" w goniu RZSl, ul. Koś
ciuszki nr 11.
ZastT7egamy sobil' P":lWO Ołhląpienia od pr:;o!:targu.

O GL!\SZ A P R ZETARG N t EOGRA NI CZONY

na

spn.edaż niżej

wym. sprtęt:J'
ciągnik HZt. 4
pr:.tyC7..~pę szt. 4
kopaczkę szt, 2
opryskiwacz

J)
2)

I

3)
-4)
I
5) beczkę asenizacyjną
6) samochód "żuk A~06"
7) koSi!łrk~ rOlacyjtJ,ą - szt. <\
8) pług - szt. 2
9) sif'wnik
10) kultywator
l J) bronę 'Zębatą
•
12) koparko-spycharkę "białoruś':
_
I
.... ~f~!:r:~d~~~. si~ 19 lułf'go 1990 rokl' o godl.. 10

ą48-k

•

I pn:etarg nie dojdzie do skutku, 11

pr7.etar~

od~;~~e~~j~I'~Y~o s~~~~~I!~iUZ:t!~'71~i są wpl~cic
wadium w wysokości 10 proc. ceny wywolawcze) w
)rasie spółdzielni do godz. 9 w dniu prl.etargu.
Sprzęt moi.nn oglądać w ba~de Kowała i Bardl.lce ~a
2 dni przPł'j przetarl!i.f'm. Pr;retarg może być unit'wQzJtiony bez pod1łnia przyczyn.
Sprzedat. sprzętu wg stanu ltrehmC'z./lego aktualnego
n a dzień przetargu.
297-k
SPÓl.nZn~I...NJA USŁUG ROLNICZYCH
w JbZY

OGLAS7./\ J i II PRZETARG NI F:OG RAN ICZONY

I) ciągnik C-360 - szt. 3
2) rozskwacz nawozów
3) glebogryz'lrk~ - sd. 2
4) opryskiwacz - szlo 2
5) p lug zawieszany - szt. 2
6) sadzarkę
7) kultywator
8) kop:it:zk~ - szt. 2
9) snopowiązałkę

10)
11)

pr-t.:yczepę - szt. 6
kOSiarkę rotacyjną -szt. 2

12) roz tl'ząSIlCZ obornika
13) samochód "nysa".
.
Prt.:etal'g odbędzie sj~ 10 lutego 1990 r. na tereC'lIe
.
DlISZegO 7.akładu w PakosIawiu e godz. 10.
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywclawc:reJ
tH:dzie przyjmowane w dniu p rzetargu do godz. 9.30.
Sprzęt wy:i.ej wym. będzie sprzedawany w d anie tech -

n icznym w jakim będzie w dniu przetargu.
W przypadku niedo jścia do skutku 1 prL.elargu, ] 1
od będzie się w godz.in~ po zakoncz~niu I.
Zasl.rzega się prawo uniewainienia przetargu w cot.:ęśa. lub w całości be-t.: podania prz.yczyn .
411 -k
ZAKŁAD PRZĘ'l'WOnS'fWA

SPOZYWCZEGO
w MAKOWI E 'k. Radomia

OGŁASZA

PRZh"TAltG N] EOGRAN1CZON Y

n<l spn.cdai Silluochodu ciężarowego "jelcz 315 MS5" .
(chlodnia), rok prod. 1976, cena wywoławcL.a 35.000.000
złotych.

Przetarg odbędzie Sl~ 19 lutego 1990 r. o godz, lO
w świetlicy ZPS Maków k. Radomia.
W razie niedojścia do skutku I pl'7.€targu, ]( przetarg odbędzie się w tym samym dniu o godz. 11.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie
wadium w wysokości 10 proc. ceny wywolawC'.4Cj wpła
conej w kasie naszego zakładu, najpóź.niej na dwie godziny przed pl-zNaq:~iem. Samochód będzie moina oglą
dllĆ codziennie w godz. 8--14 od chwili ukazania się
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OGWSZENIA -

STRONA rY

KIELECKA SPÓŁDZlELNIA
IIANDLOWO-PRODUKCY.TNA "SCh"
Oddztal w STARACHOWICACH
OGŁASZA

Hl PRZETAKG NIEOGRANICZONY

na sprz.edai: pojazdu "muIticar", nr rej. Kil 979lT, rok
prod. .1984, %utycie 30 proc., cena wywolawcu
12.500.000 d .
Przetarg odbędzie się w świeili.cy pny ul. Oslrowieckiej 5 o godł:o 10 w H dniu 00 daty ukazania się ogll)s%enia. Obowiązuje 10 proc. wadium wpi90wego do godziny 9 w kasie oddT.ialu .
Zastrzega się uniewainienie pn.elargu bez. podania
przyczy n.
317-k

RADOMSKIE PRZEOSI~BIORSTWO
PRODUKCJI LESNEJ "LAS"
w RADOMIU, ul. Odtewnic7.a 1/9

OGł.ASZA

GMINNA SPóŁDZIELNIA "Samopomoc Chłopska"

w NOWYM KORCZYNlE
OGLASZA PRZETARG NfEOG!tA.NICZONY

na

s p rzed aż

1) ciągnika C-3GO,
2) 2 przycze p ciągnikowyc h 4-tonowych
3) samochodu "robur" obudowany
4) przyczepy asenizacy jne j.
Przetarg odbędz.i e się 8 lutego 1990 r. O godz. 10
w ś wi e tl icy spółdzieln i. P rz.etarg będ Zie mógł być uniewainio ny be~ podania przyczyn. Spru:t moina oglądać
od 5 lutego br. Przystępujący do przetargu muszą okazac si ę ..... platą wad ium w wysokości 10 proc. ceny wywoł a wczej danego sprzętu.
_
307-k

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedai samochodów;
1) .. robura" , rok prod. 1983,
ćena wywoł~a

Ił

8.000.000 d.

..robura", tok prod. 1983,
cena wywoławcza 8.000.000 d:

II .... ysy·· . ...k prO<! . 1981.
cena

wywoławcza

5.000.000 d:

Przetarg odbędzie się lł lutego 1980 r. _ gock. 11
w Kielcaeh, dl. Rolna ł. Wadium w wy9Okoici 10 proe.
ceny wywolawC'tej nateiy wpłacić do kasy wytej wym.
w prz.eddE.ień pnelargl.l.
Zastnega się prawo u.niewdnietti.. prr..etacgu bez po.dania przycz.yl\.
463-k

REJONOWA SPOŁDZlELNIA
OGRODNICZO-PSZCZELARSKA
w RADOMIU, .1. Wroclawska •

OGt...ASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
, na !łpr zed ai naslt!pujących środków transportu:
1) auLobus« .. aulosan "9-015",
cooa wywolawCUl l!.OOO.OOO d
2) samochodu "star A 29",
oooa wywoławcza 8.000.000 III:
3) sluoochoou "iuk A-H ....
cena wywolawC"La 3.600.000 __
4) pnyc~epy O 44A,
cena wywołaVf(!U l.ł5G.OOG 111
Pn:eł.ctrg ool:M:dzie się w 14 dniu od daty ubunia
8lię ogloS2.enia w podleglym nam Zakładzie ProdukeJi.
Leśnej "Las" w Końskich, ut Góma 2 o gO<k. 10 i tam.
też moina pojazdy oglądać w godt. 7-15.
Zainteresowani przetargiem· mogą wpłacać wadium
w wY30koici 10 proc. ceny wywoławczej w wyżej W)'11l..
Ulkład~ł e najpóżniej w dni u przetargu do goch. I.
W przypadku niedojścia do skutku I puetargu, II
odbędr.ie się u dwa tygodnie o goc:h. 10 a ceny wywoł a wcze ~ą wynosić: poz. 1 3.750.000 d , poz. 2
- 4.200.000 zł. poz. 3 - 2. .500.000 zł, poz.. 4 - 790.000
zł. Zastrzega 9i~ praW'O uni e ważnienia przetargu bez
podania przyczyn
306-k

REKLAMY

ZOAPiS w KlELCACH, ul. RoLna S

Ol'EBUIK DO SPKZROAZY

o.it.eJ wym. poja"MY i ,p..~ rolniczy:
. t) samochód "jełct SL5",
Ił

Ił

ę

IW"

peJ.

pro<!. 1971
samochód ~yM 5'!'tY.", _ reI- KM mB, rok
pro<!. 1983
aunik , "Ut'etd C 380", ... tlej. RAT !OłC, rok
prO<!. 1984
przyczepę cillEPniloow, D 47A, lU" I'I&j. RAP oztv,
rok prod. 1983,

"

!'OlSiewacz nawozów RNP

8) rozt.rzJiłSacz: obornika
1) kultywator duty

8) opry3kłwaez ..ternilSprzed at pojazdów i sprzętu odbęd,.,ie się sa podstawie złożonych ofert. Oferty nalety- składać", .ek:retariacie spółdzielni w zalakowanych kopertach & dop~
kiem ..oferta". Termin składania ofert - od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia otwarcia kopert.
KOm1sy}ne otwarcie kopert nastąpi w 14 dni.u po uka:zaniu się ogloszenia, w siecbibj.e Bp6łd7.ielni w Radomil1,
ul. Wrocławska Ił o godz. 10. PojaMY i spnęt można
oglrtdać we wtorek i czwartek w godz.. od 8 do 14.
Zastrzegamy 90bie Prawo wyboru o(en:!lJta i Pl'awo
wyłączenia 't odsprzedaży pojazdów i sprzętu bez po.dania przyczyn. Nie bierzemy odpowiedzialności fA wady ukryte pojazdów. in(ormujemy równocześnie, że posiadamy do sprzedaży silniki S 530 i do qłDochodu
..wołga".
31t-k
SPOWZIELNlA KOŁEK ROLNICZYCH
w KIJACH
OCł.ASZA

PRZETARG NIEOGIlA.NICZONY

na sprzedai nite j wyru. !tpnęlu:

ROLNICZA SPOŁDZIELNIA PRODUKCY.TNA
w CZARNEJ gm . Pionki
OGLASZA PRZETARG ~IEOGR .<\N(CZONY
s prz.ooaż niżej

wym. pojazdów:
1) "żu ka A-07B" (blaszak), nr rej . RAI O, rok prod.
1982, cetla wywoławcUl 3bOO.OOO zł
2) .. żuka A-I1B" (SkrzyniOWY), nr re j. RAf 4090,
rok prod. 1986, cena wy woławcza 5.000.000 zł
3) "stara 28". nr rej. RAD 998C, rok prod. 1977,
cena wy woławcza 4.000.000 u
4) przycz.epy O 47A, n r r ej. RAS 205N, rok prod .
1979. cena wywoła wcza 2.200.000 zł
5) kombajnu .. bizon Z 056, su per" , cena wy woła w
cza 32.000.000 d
Przetllrg odbędz ie Się w 14 dniu po ukaza niu się
ogl?s.ze-n13 o godz. 10 na terenie bazy RaP w miejscoWOSCl Carn,], Kolonia.
Przystępujący do przetargu winni wpł acić do kasy
RSP l O proc. ceny wywo ł.awczej najpóinie j na l godzi n~ przed przelllrgu>tn. POjazdy można oglądać na 3 dni
przed przetargiem w godz. 9~14
HSP zastrzega sobie prawo uniewainienia przetargu
w calo.scl lub czę.ki bez podania onv(""v",v,
3 10-k
na

C 369 - n'- 2
C 385
przyczepy wywrotk\ D 47B - szt. !
przyczepy D 233 ("tarpan")
silnika do ciągnika C 360 - nt. !
6) kultywatora - szt. 2;
7) opryskiwacza ORZ - szt. 2
8) kosiarki rotacyjnej Z-036
9) podsta wki pod sprzt!t - rn.t. 200
10) C'Lęści. zamienne do mas7;yn rolniczych.
Przetarg odbędzi e się 21 lutego 1990 r . o gach. 11
w świ etlicy Urzędu Gminy w Kijach. Do przetargu
mogą przystąp i ć osoby, które najpóźniej do godz. 13
w dniu przetargu wpłaCił wad ium w wy90kości 10 proc.
ceny wywoławczej .
S przęt możn a oglądać w c i ąg u 2 dni przed p rzetargiem w bazie ZUM Stawiany t ZUM KlisZÓw. S przęt
nie sprzedany w J przeta rg u ~zje wystawiony do II
p rzetargu, k lóry rozpocznie się po zalronczen.iu I przetargu. Sprzęt sprzedany' będzie w stanie technicznym
jaki jest w dniu przetargu.
Zastrzega ilię prawo uniewainien la przetargu do gadziny 12 dnia nast~ pnego po prLetargu bez podania
p rzyczy n.
363-k
I)
2)
3)
4)
5)

ciągnika

ciągn i ka

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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~~~~~' I~.~:· N~'::~7 :~n:::~~::o p~~~';~tl~y~~

dOUmle w calej Polsce
Pon.oewat aawet w m1nl,.ter*
prawdopodobne, pn,.kto licrbę 40t
do \akie,o potencjalneco beuoboeia
:::':~'.~:::::-u ayllem PQITIOCJ'.

LU DU

STRONA 5

robocia. BardJJeJ IIc • .r aię nil
w'amlll aaradn~ beuobOtneCo nft p()łnoc, jakiej przy id'He mu uddelit. Nie .I.ru.lem. by orallnłzowano uwa.uu dodatkcn>.'e Itanowl~ka
pracy czy
pn,Yloło ...'ywano
(ront robót publ1c:m.ycb. Jekll
&8(:lIfdemy to wUYIlko roblt doplC'ro wówc.... Idy letkl t ylięcy ludzi :lna}d:lie
Ilę
na
bruku, będ:lle aa p6tno.

N.u.. re(cmna Ia.podarcta
prr:YpoOlina pole minowe. Je·
Ilę nam prlejl\ć prul:
nie, ocalejl'IIIY I p6jdz.iellly do

jll uda

Wchodzenie
pole minowe

t-=:::I;;".~i--•.iWi";';~: ·

w procramle pJ'UClwd.... <lłanla
beuoboc:lu I opieki nad bel.robołn.rml. Gd,ó.r
po
.....ej
Ifcdlle
tyL
pru...·idywa~
nycb besrobotnych aąd:llt .
~lomJe rouwtanla wydz.ial6w
utrudnienia. byłbym pełen ..
ba ..... ~:l1 to takie 1Pf'IIwy nkolenla I prr:ekwa1iłiko
wafl. Do t.ej p«Y beU"oboc:.la
praktyonte .ie .<Kowano, a
Uobł e.ób lICIobywaJąc:ydl rHIwe kwaJUilra(!je była benbo
n le.... lelk.. Co :)edoak alę &t&nie, jetcll llafU poJawi 'aię
W' jakltnł..uHcle
Id1kadtieahl1 IY&lęCZ,. ludsi, dla któr,.ch
jedYNł IIUIMą uQ'lkanl. pracy będl1e pr.&ekwa1iłlkowanle

l"

J(>d"" ~'" ~ja1n00k'1 prOi!ukc)'Jny<,h Wytwórni !s'łojków w)'aG.. AndOC"~·· w A.IIrłf)'cbo\O:I., woj. blcl.le. .ą ."...poiy
pr~otworfZ., uJ'łj mlnlelł'ktrO'.r.'I1~ D&pc:dllne łłłnikj~m w1aok~
ko.pręinycb

~L!I)'m. Z".}dulll On.! nł'roklt! ull't..., ..... ni" 'Ił aplllla<b, .ta~;.m pofn9. dui)'cll tl'QllIcłI Of".l u
}l'dIlOltk.rłI pł)"'W.J'cych. I
ta.kŁc

__ l ~ocn"Djem ~k'p<>rlO""'IM!.
N. ulJ~1u: ZNp)IY Pf"lI.oot.... lJI"CUI W ","SW .,AndN'la H

PnekOMnl~, te jakoA lO bę
lisie, nl8pleune ubloCi wok61
otJanlucjl
pOInocy
tl la besrob~ch nie: nastrllJr;I;" abyl oplyml!ltyc:lnle.

ltaje ....tenle. tt nie
..ua IlI.rowlW!go .y.temu przedwdlialanla ...tępatwom bC' ..

LllU\UK Bl' kSKl

epr . ...y

O

fiła

do

kle:suoł

~OWydł

.auc-qCldl. Jaką .tmo&ferc
podobna decn.j.. JIloe 4I:onNitowah. III! 'IWUP'Ia.mi, .)"W4ił
lała

-w.oomo.

p~

wn6d
tMI a "lot'

Dubler.lo I'C wlc:«J.

pekl.

""_

lItąd ~

I :laI"a~ pylan;e t. ub: _
l"ob5of. cdy radli pedac;OfłICrQll,
-C_b podobne wobec:: dyrek-

to:r.. I iru.pMtor, k.łOry zgodnle :r. obowl;puJącym relu.l~
lnW'leln ma przeprowath./ć po8tępoww11e .... yjajoiająccl. ce-lc)..
wo era na ~t:? Tak było
w ~\I rnJej!;cOWo8cłaCh, m.in.
w Solcu. W tym 06ta4.nim 'IWeedynkt.arka oW1,ymaM '1110twn nleuhlołel od koleCów,
• • jejmąt iNq:)ekloI'n.!eur
l'ea(fOWał po myłH
wnJoo&k9""
da'W'CÓ..... Ten pnykJad roW.w.ił 10'1t:; mln~ lIkłonny jeM
Gkazać
....,..I'ozumi6ło4ć wobec
nela lokalned ~y, :r.aifI;te
pc»"1a'Mo(lOelO

•

łn ~Y~

kowadłeln._

KKO: - NWi "-"my "H::. <ic
.prlwy pel"lonalne adornirtoy
.Y*\i6Jc. od iclI rot.ttrz,yan1c)c\.a aa\,ei.y w MMdlll-

neJm.en.e

P

n.ieł.nI. cb~ \o 1P'I'~:l
~ \I~wY' &ejrn(N.-eJ.

»-

~

....

01łwlacie.

Powodów dlUatej!q,eJ lyw..::JI
wiele - pGCl.,)'naJqe od
~Ia.t"wnel lRlel«:)I na Ił.udla
ped6«OSIcJl'le. k 'L6re klep:..ko
kutak::'1, po wl!&e<:hobec::ny do
aledawna protekcjoniun. par·
}eIJIt

t,.)n,. st.(W,·.nbm. M\IłIl doJit
do weryfikacJi władz OŚ\vla
..,wych.

GIoe :l Monwicy: - Ten
do weryłilkaeJI nie 1:.BWlilie ;e..l &/u..qny• • n\ch pani
In"f)ektol' ~IlIIO jedynłe I.Ą+
nucit, te do nied~I('1l byla
n.lor*iem porrtM.~
pęd

Włom.cwwa:

tJ"lK.o

•

ck)'

-

W r. 1987

TMlpnoc od kucatOl'a
Ja ~ ile

e6rb Odm6wi-• oiJmp\edzje wie_

fII4.aIotu

o

partw" Pre1.ekst aę

a.a-

1.... a iakk .,brak kOilll:I •
N'łoetyuc:k

"wojnic!:

RZmlSTA W lCllL Dałe~I,l"C ~ f.& Ue wke_
kurałorowi
Korcr.yl\linemu łekcewa..t.Mte K arty
NaucQ'clela. Chocbi o :lWI"Ot
kQliZtow cIo)azd6w nauc:r.yde}i
do ukó!: wiejskich., obciętycb
JnOe'l deenJi poprzednie.o m\.-

pE"M:O'IWII".
Po
ku.yiower
lA)~tały

niew,...ÓWJWIIOe~Y:\.IIC:l

nlom. k.tbrycb WWd,. I/IMJnlęt.o
Ile .ttoIy, 1Wlłe-1,. się s.ad9ść
uc1,yu;eoie.

Jt.ie.lce-: - PrIJ' pn.y }ędQc:h
!lo pracy nW nie pyta o jakNt d)'1)łomu. łay -'ę luę
allIlłup

ideolotkUlY.

Po-

~
pl)'t1M!
n'eublagarlle,
lał rąk wdl)lt w cónc, • prU!Ciet III, t pytania :l kartek: '

,minie wrrle milionów dot yeh - ....ario :r.bodać, )ak "-

niey adrNflwtTac)!. oIwialowej
podejmu )III pracę w łzkole w

ltaslmic::n
wodniczQe,.

I:

nadto tntocmuje. te pUy okujl J'OZdyoponl).wama nadwy.tld budktowe<j ja1cirn4 cudem przepadło IG'de' w jego

... """"

Kan b ka,

I omiGJl

prV-

QItwW.y

•

S. MOllltJł

Rasowe i ozdobne ...

IlIb,.jm,. IH:: v,CI.)'ć. td nic
ma. Nikt bowiem nie
robU
tak ,Iębokkh
prr:ekazwlceń,
Io.podarclych • lylU.Cj! braku r6"mowa,1 l"ynkowC'l. PnY
Kromnym, jIIk d ~d, dopły
w ie kapl\a16w aacranlc:lnycb
ł ąa.dku Inwestycji, two~
C)'ch przeclet lRiejac. pracy I
.o...... produkcję. na rynek.

bj,;.trwu~
kr~t."'II~
wokbJ $ej spra ..... y. po_

"<'

CAl" -

pn.oclu. Ale j.·iU l\.Inm1emy
011 mlnę_. 1 Jednym :l takich
p6l jelt beuobocie. Nie wle11\.1 na pewno. ani jaki b\":d~ie jeJ;0
rz.ec:lywl.ly :lallęg,
ani recionalne naU:ienie. Zadn)'t'.b .nal0lil, na kt6rych m~

•

dlM:uolO

~

etatowi pracow-

poU)'Wa·Wych.;ę

Cod2::!naml łeh wz.ędowa~
..la1 To I'Ilemor..lne.

c.ł)'mI

ftKb..ltUlln!

e.I.II.n~U

.. nr lit. WU.·""\('IO, ifUJJo

r."<,, .. t.n'.

Odlływ.la "ę

tW

, .. u

po

f • • •6Ioty

:tu.\<. .,u.<I......oI"\I,·

'orOO:.II' wy_

w.,_

. . . _ ,olc:bt r ...w~ I •• doł)ol)'d'. w ktOor"J lłCUli1nlę-x)~o lH
_WTOw • rał<'łO kr.Ju. A o,",
(nil lIdkclu) .... )'cl<:.e. POluuu _
COil\b 0Il.d0.Jbl\,. o 'IaaWI4I t urkot bu<'h.rodo:l. IUOr",,, pretellłu,ll!
wl"o:ld'" I ho6owc:- Jank Ję\I • ., jork I wqJ lu~I'I\II~IIO.
, .... I)

Je,,,

W9r)"*ac,!ę, ił utratę lIdolnoł

MOW.I"'y Eel. lo k,'I\o:lt.",.,le
SP nłemal puez a"alfabetówl1
)ak mtllio<ler wadlJ rolę pcda10J!. w u.kole1 co dalej ].t!
_oIa,ml :lllia.ami 1iłCYM1)onl?
t. ...·:dclkaml płacowymI?
1 odpowi('(ll..i: w.delkl od l
~tfCU\IQ ~1\ .,i{'"t.one; en ..,qw·
na .... ~<dajC' .. i4: koncepcja SN-ów. ale prl.)' t.oł!Gw.u&nuJwa
niu pe1neJ drolnołd: celowe
byłoby k z.laken e nauc,yc'eII w dwóch kierunkach: ..ą
()J)!tllC, 1c peda~odz..y powlmll
!ułlkcłoflOwać
w plac6wkach
,pceJall_.tyc..ych pol.& ~J.k()I ... ;
kl""y l..,c.conc to 110. nil'k<edy
nie wty konieczne; nale:ł:y stnwlll~ na eJJtę uC'lJllqw I naue...)c~lI. rłlwnać do n:l;te~
łl,)'lCh a nie nnjl;Iab<z.ych
ZtlO'WlJ p)'łnnia: co U! ~1ko1n:c:'......em :lo"lWO<io\\.·ym? pn.pz...
kl8eią
l'dcól
arl)·&l)~Ulych.
w~()Wyeh, nuuc%yc1eli N ~y«6w?

ci kl«owanJ.a , mlnk;,to!1' .... y"t:jpl do woje"'wy ze Iłl~ow
nym wniObkwm. Co Po bylych
pracownik6.... aparatu: DUowiek ~~ w wtocie ~
n.ero dobrym. d.1lala Lak. jak
mu pozwalają
ok6lic-ano6cl;

()dpo.... :~d4i· :l knnlec1lV'ś'd
tut ..kr6towe. bo przed minu,lrem na~t~ł)ny mUyng ..,
PoIlotet'hnlce Sw;.ętoilr:c.y.,kk'J.
Zał...., ptołba, by ne u~ty!<
fakcjonow.n\ pr1.l'd~taw.ail na

OLEJNE pyUi'lla ocolne

nl'\er"'wo odpowie na nie z
pewnoklą.
I mpewnleole G
cotowokJ Po na .. l~pnych 00dobnyeh rozm6w. og!'omnle
pootrzebnych.
ob)<dwu 'l'r9-

•
rle"

dyrek.U)rl,y &a_
00.00,. ..vedukowa-

dlaeze.ę.o

wUdlH>ają

S8. pM"U.?

lo

M

lNIS'TER odpo"-iada: w
NW":ie'

DI1!

))OW".lIW

po:lOSta ....at Iud~ niew '.ry,odnl, tacy. któr.&J' ole
r.aakceptowaU
zach.ocłz.1cych
prteml&n. I....«-.r. je<.tem pne·
ciw weryfIkacjom - ko}an.ą
IM: :l I1IIoJg.oc~z.ymi Malino.... •
skimi dołwiadc2Ct'lia.m11 Jdli
jedynym śladem "I"i'eprawld_
łoWokl
dnalania" ~ legL
ty;macja perlyjcla. to bard~
dobrl!el

WałC1JtWmy

w ..s~ o

pluralizm, tolerancję wobo<:
odmiennych POli!Il\dow - bądt
my koo~ekwentnl. c() nioo lDóIc~y. ie"by nie upornlnat dt: Ił
łudlIką

kn.ywdę.

gdy iMtoUlle

ma miej.~. Tak~e pn.ypadkl
a alety zgla,zat WEN. nowe·
mIU ku.ra.tol'owl. Nowemu. bo
• tym prl,l"padku nit cbodu o

mołe teral.. VI 1J0"4'e1 !lJ'luacJI,
b<:dą p:-.:IcO'Nat lepiej! Jeden
na.wrOc:ony wi~J warl _ nit
był prU'dtem.

K

l «Iłkiem nc:r.e1!6lowe
)ak\e :zmtany _ldą w
.y-tenUe bztalceoJe. nau<:1Yciem eo z terminami (eril?
czy .nomwy jest powrOł Po
waJtacyjclych. eg2.am!n6w po.p-a'\I,'kowych. •
Ukwłdacja
uw. sprawm,aJ.1cych1 cz.y nadni uC'ldl. I. dw6Ja bc:d'z.Ie pro.-

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

pWmie. Noe .... ąt.p~L

11'11-

n • ..,_

W ~ponmnlu uczt'~tlli(',yil
tenator St.an l,Iaw Z.k I p.lfiCł
_ J ull ul:l l M! Braun.
DANUTA
K U MO R·MrEłlo'oJOWS KA

SLOWO

STROKA I

LUDU

Nagrodą
radość dzieci
P
RZY ulicy 1 Maja 57
w Kielcacb. w budyuJcl1

sale:janów

00.

mieści

lię Szkola Podstawowa nr 14.

(specjalna ). UaęsZC'13 d o oiej
242i uani6w - dlied specjalnej troski, wywodzących
się najcześciej :r; rodz.In ubogich, rotbitych. mieazkaJącyt'h
na terenie miuta i okolicl.nycb gmin. W ukole, chtX budynek: jest stary i ciuny,
s twonono tym dzieciom dobre warunki do nauki. Jea!
tu czyst o, schludnie, przytulnie,
_ Nane dzieci mają fIieco
inn1 program nauCUlnia fIii
Ich rówieśnic! w pozostałych
Slko.tac:h mówi tirll"t.
Kold., od niedawna dyrektor
n.koły. doiwiadczon1 dmłao
lIarocl"5ki. - Na pełnych dalach mamy z,a!rudoi0ll1cb 13
naucsycicu' Pewna grupa dl ieci naucuna jesl indywidualnie, .. rod'linnycb domach. Po
prostu nie mogą one cbod1l~
do sz,kołr, nie __ IImodsleł
D~ Powinny
jednali: opanować wiedxę

pn.ewidt.iarut pro-

gramem. My lm to umotliwia-

"'T.

CzęU

ucr.ni6w ..H" u.kwajest
w bltrsacll

terowana

..Caritasu" prsy uUcach Koidunki I lCacct6wkowskiej.
Slwonono im bardzo dobre
warunkI bytowania I takąi 0piekę. Około Ilu. dlieci. doJetdia do u koly autobusami I
pOC~8aml I. gmin okalających
Kielce.
- D ticel te pochodzą z bar<ho biednych r oddn,
c~s to
pr'II:yjef:dbJą do szkoł}' bez positku - opowiada Mlonl Ar"mlak, nauczyciel w tej nkol~ Pnebywaią 11 nas 1-7
godzin, Zda.n:aJIj się liane
pr'll:ypadkl omdleń lub zasłab
nlęt. Z nas&ych I lekarza ob.
aerw acji wyni«a, te do}ctdtająee dzieci. powinny by~ u nh
doiywiane. Jakie często zjadane l.I nu posiłki był}' jedynymi w ciągu ea.lego dnia,
W ukole jest kuchnia 1 mala świetlica, kt6ra spełni a rownlet role s tołówki. Je8t kucharka i Intendentka. Nie ma._
pienlę:dl.Y na clot1wianie:.
Do wn:~llia u\)ieglego rok u
finansował ją Społeczny Komitet Pnedwillkoholowy. Ta
organizacja społeczna nie ma
wlasnych fr6deI dochodu, a
dotacje wstn:ymano. Prxeslała

w«:c

finansować

doływl anie.

W , Uslopa.dtie i grudniu ubie-

glego

roku

pomogła.

s*o-

Jabłka

Kto wesprze?

le
Spółdzielnia
Inwalklów
"Wsp61praca", pneknując po
100 ty&. zł. Za te pien~dze
organizawano dzieciom zupid,
mleko lub herbalf:, Teraz, kiedy ceny artykułów ły ..... n~
ciowych wzrosły niepomiernie.
szkała nie ma miqd pomocy,
Nau",dele. k'6ruo aaJlepieJ
1n~Ji\ .,tuaeję
sw,.cb poetopiecm,cb (a slt ludimi bardso
wrailiwymi) opod.alllowaH .IC
po ! ł,... alob'ch z bUd
pensji I w len apos6b IbraJ\
.lę

rałować

srłu.aeJę.

artykuł tywn~elowy.

Suola I jej wyebowallkow~
spot"kaU Ilę d otychesas l rot-

nymi pn.ejawami tyezUwOo\cl.

;:!.Kio.~::~~Ó.,.:n d~::

dom kalątecud micukaniowe.
..Caritas" l 11oth.,. zakonne ud05lę:pniaJq bezpłatnie saOloch6d, pomagają w t:.Jj'm tylko mogą, o .. Wsp6tpracy"
I
SKP jui ,'.poronlałem, Ale
wla~nle. teraz,. kiedy finan.owe .....sparele jest najbardziej
potrnbne - uie ma glł znilI:ą.d,

To prawda: wEraua wyrafnie 1Icd)3 osób ocukującyeh
pOOlOCy, My»lę Jednak, te .ie
labrakrtie tej takie dla dsied. kłire Jlli ."'ut lęłe ...taI, .n:H IOL Prt.eciet wJZ)'Itkie ddeel Sl\ R3$%e. Zakłady
pracy i instytucje fundl1ją b0gate nagrody dla rófnelo rodzaju mi uek:, finansując wąt
pli'fo/'CJ jakości imp~zy propagandowe, świadczą na. WY.nioIle, choć odlegle cele. 1\ tu,
w Icb ląIiiliedzlwie, I
Ilodu
omdlewają dzieci wymaJające
specjalnej trosk!' Mate znajdą siC jakid zbę:dne złotów
ki 111 zysków. Jdll lak - uInteresowanym podajemy konto: KomUd ltodaidelslll SP lir
Ił, I Oddslal PKO Kielce, ar
!ł519-!tlłl!-UZ. Równie mile
w idsIane będ~ wplaty ind ywidualne.
Szkoła cierpi takie na ellroniemy
brak podstawowego
spru;:lu Spol'towego {piłki, rakietkO, gier świeU icowych ł
innych, Mote gds.id zalela~
magazyn y, są zbędne? Przekatcle:te państwo do ..14"
Rad ość d:r;ieel bę<We podti~1q
1 nagrodq.
(CtI.'

z Lipowej

upr.....

deric,towe, Od I. t Eaklad w Lipowej
wych km"lów, mimo te inweatu}e się tu

ob,,,,,,. Obecnie
bu bankopowst.alę

l!pOI'O.

le cltłocl4ia . ., kl.keJ ~ie mo1na pneehow.rwa~ l500 łoa OWOców. Podobna eh.lodn~ j ut urabia l1a siebie, por.wabJ.4c
w dobrym stanie przeellow..ć Jablka p.n.ez cal, r.ime, W ubieclyl'll
ruku, Jak loformuje dytektoc' SadownkEego Zakła du Ooiwiadcwneco w Lipowej 0\Cł' Htat,k Zily1l, ~go układ obcholblll .-Iecie
swo~j

4z.illb.lno.ki.

(al'

łecznym. NaW'ien.chnię

pokry_

lo as!ałleom i amoł.q (_). Nie_
stetT, budowa zosiala przer_
wana. Do wyk.nania po_b_
lo pollad J kID.
Nane.laill
~lnl Raków nie
pIWJawi.
tadJJe,o ulnteresowanI.. k ....._
h 'QUOWaDiem h.wesITcJi. n.
popartie es,niw . POleonych
nie pr.eznacs,.1 aawet dolo.ki .. budłeh. emln,. Z dal.szej budoWT (pnu lu) wycaCała siC Dy.rekcja OkręCo
wyCh LNÓW Paru:twowycb w
a..clomi.u I RDP w Kl:ełcach.
8POlecae"'_ X.nt.... I •.
kolie ,idł sawlł:chilłDe. Sindt. rtad!dej( •• r,.ehle ~CM
eie .. KlełcaD:1l (bUł<tS . . .
)5 knt), parału. 1 Ńł'lIdkieali
... r ....i .... Odd(kaeh (. k-.I.
W,ci<le
jut ł-kUeaw:lr"owy
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Choć

postawa ta zasłu'l1je na słowa
uznania, to jednak nie rozwiązuje problemu,
Mile wł
dll:1.oe będ.ue k.ide wsp:ltele.
rteeaowe l f1Daouwe. T", dosłownie Uczy lic: kaida
z!olówka, kaidy
ofiarowany

W Li ... ~j tr.,I, Opt."a mieki si ę SadoWD.lcty Za40:.lad ~
wlad('llillny, Jea lo jedno r. duiych coepodarslw udowniC'llch
4z.i.ałaJ.4c,cil .., nnu.ch IwJł.ulu Stdownictwa
1 Kwiaciarstwa
w Skiernle.,lcacb. Sltieoroiewiclri:i ituJt7lut po5lad. .. Polace
14 łWoicb ulllad6w. a Lipowa jed apojród n.ieb. takladem n.fleplZym. Zak ład stlnowi naukowo-dOoiwiadenlne upłeae dla .Nndoruie"'lego rejonu MdownlCRCo. Wuyako co Jest dołwiadczal
nie spraW<lune przeli naukowców - saoownik6w wprowaclJr,a ah:
-potecu do
cifU .. l kruwów owocow"ch. Zakład w Lipowej m. okolo 165 lte\tar6w upraw, l ac,o ts pr~nt .alaoowi,
UlI,. jabłoniowe. ZlHen ai.<: li: Ilich .."łOkie plollY, roew.ie około
3,S--I tylli~, t.oo OWOC'Ów, l ~lo )edna ln:eeia trWa aa ek:apclrt.
Obok jab~k IN Lipowej upt.'lwla się takie morele, brzOllkwilLle,
I:rulilZe. niwy. W;Rog~a. • nuret I~ynę, 3iedem!hi~si~lo
OotObGwa :r:ałocs ukłsdu w,.praoowala .. ubie(l,m. roku poD.d
52:0 milłoł\Ó" tI.xych E,._11. To najlepiej 'wiadczT o tym, te
równtei p:u\stwowe, dobrze unlldr.ane ,,~an.twO mm pn.ynosić dute kORyki I wcale nie mUli b,~, jak Diektótz, chcieł.tby
-

W"Peweksie"
za złotówki

• Trzy lata ternl1 ro~_
IiJmy budow~ 4rot:i aorwo_
•• - lAIk..... prsy WlIparCiu
finanaowym Krajl1We) K.(Mn1_
. jl CI.yn6w Spoleez.nych. Nasze p lany puesUY wl>7.elkie
oc~ki\\·ania. W roku ubiegIYM oddnli.łmy do utytku poIlad 3 km, to jest od Celin
.at do mo,-!u na rzece Czarnej.
Do budow" ZUaDłałow3liJmy
ca1e spoleczel'tslwo onu mło
ddet st.lto1ftą. Pobocza l r owy
G-metrowej uerokoki drogi
wykonaliśmy w czynie spo.-

Seks lat 90.
HOCIA2 w ",odlie łq u.
czucio, np, .iemo~ dor-

[
nonJo płyClticwe, lo lecInok sprc-y lelu" nodol POolO$_
tajq w ceJ'A:T\lal ).oi ntercIKJWO_
nio I pownechneJ uwogi.
IN
RepUblice FederalNj nikt nie
mo wq\pllwokl, te lo, co lilł
dri' odbywa w zachodnionie_
miecklch l'fPjctlnioch. jest dole.
!to bon:hiej wolne od zohamowoń' ogroniczeń domin"jqc)'Ch
JCJlcte 30 cry 20 lot temu.
Spekłnlm zacoowclll I
OC'telti.
woń zachowań seuualnych jed
corot uerne. normq stoje się
to, co niedawno jencze obeł_
lono Joko perwersję, POf\nerry
odluywojq dlo siebIe l'IOWe for·
my pnyjemnołcf I praktykuJą je
łgodnle z upodobonio~. wbrew
\rod ycji I tN', mieuClońłtiej
morctlnosci. Solu orolny Ap. Jest
J"t ddi pnez wiele por nad
Renem trobowatrr Joko coł nojłupeln/ej normolnego
I IIOWnccłMteg<l, joko lłłołne WIbog!Xenie. no,,"ok\ego poir<:;o
płciowego - tok PRynojmnleJ
w""iko z fÓinych $1oł'fSt'fC.łlllYcłl
sondo!y,
W lłiedawno wydon.j hrqi<;e
pod tywle",
..Tojemne tycie
H:ksuolne Nieltlców". zochod_
nioberlińslri selesuołog dr Fron«
Scheickel, pln:qc o rozwinoię
!.ej skłonnoid do eksperymen _
towania I .yuukOflfCh pt'Ottyk
lebuctlnych -rch pacjentek i
pacjentów. m6w4 o coraz więt.
neJ plynnoioi gronlcy pontff:(hl'
tym, co lIOfmolne, o co per.
we"r;oe. PrzytOClO on zo rotem

Pflcl.on'(WOĆ '..,ch łOtmOwCÓW.
li ich obowy o perwefłje wy_
nikajqce t tojcmnych chęci nowyc h odmiennych prrelyć I doz_
noń JekłUOln't<h nie moją no
ogól njc: wspÓłnego oni z od_
chyleniem od nonny, oni l perwersjq , lo scksuologom! Qme-

r,lu:x'ukiml poW\oon:o się • RFN
Ulonq tetę, te • poiyciu sek~Inym dozwolone je5/; ws.r:,It·
Iro lo. co okceptujq oboJo port·
nerry I co oboigu sptc-io przy_
iemność
j rodo$Ł
TerQpeucl
podkreSlojq tokie. w odpowiec:k.i no łopytonia swych lłucho
esy I czytek\llll;ów. te jest fIOł"_

•

lochowonie

~uuołne

nocmołne połrcle płdow.
ItOłunek międrt pie rsioml
seh orołny
~b oroLny z e j.locjq do ust

sets onoin,
~b I wielom(l portn&ł'lJn'll l'Ó'IIooaHnk
seks grupowy (.r.e zmianom! portner6w)
łeb

ekshibkJ0ni5tya:ny

seQ

\/Oyeuryałycuty

sM, ze ~lqpowonrm
ma.Jochi_

(-'ątonym

portno,.,.,)

sod,/,tm
sodomO$OChllITI
~io

::')'C'hI~r~I:~;~~%::

ców powstołq w wyniku
bodoń.

jego
No pytonie: .. Które z

nqSłęp\Jjqcych

łoch<WIoń

seksu_

omych by/o POfICI (pani) udaia _
fem ł" - l.D.yX.ono ncntępUjqce
wyniki (w procentoch) - obok.
EKSUOLODZY zochodrtio_
niemieccy, w liunych kq_
cikach porod prowodzonych przez "wiele dtie nnlłców I
tygodnitów, o tokie • telewizii
t rodiu, HoIIujq
no co cbień

S

iii,

SSfOll 1tQ5lneQltlDY firmy .. COlY" , d:uIlIJIllt'y
.. Vlcl.Ocla" proponuje paniom .nyslJl:o .., &.tuJ,.
:aa4b&ć nJe Ulko •
okrelle
la co clIted. W7koauJe ale tu :&abł~ •
UIuCIJ;;;';-'~;';';" JEt~.
n~yJGt'J I tCC'UlIClt'J,IZI.IdJ&łJ&, manicure l p.edlc:ute
.. sal<mle "tywaDa " "'l'łillCQlle koamNyld I prep3,rst:r .~., • •, ...." . ,
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Gminna Spółdzielnia "samopomoc: Chłopska" w Jedlin ..
RU, ul. Rynek 7 :r.awiadamia e pneprowad1eniu weryfikacji C7Jonków s półdzielni oraz koniennoici uzupełnienia _kładów n.łonkowskich do wysokośc:i 50.000
:dotych w terminie do dnia .28 lulq:o IHO r.
W przypadku nieul.upelnienia .' kład6w "lonkowie
2.ostaną skreśleni :r. rejestru. a ud:r.ialy p"ek.1i«owa ne
na [undun zasobowy.
372-k

Kombinat Budowll'lny,
Kielce,
ul. WapiermikowlI 45
PRZEKAZE
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utwardzony,
oświetlony plae
fla parking struiony
pny
ul. Wapiennikowej 45.
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w KIELCACIJ. ul. GÓRNA 13/ 15
OFERUJE swoje usługi VII zakruie robU':
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