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PJSMO CODZIENNE

MOSKWA.. SpołIIonIe _."...
sekr.tono
tło"",
Jo1IIa .. Iokaf'O
I rodtJeckim

koft.ldego

~~=~ac~~~. :~
do

godvny -

prowła cd~

powodując
pnewnł~,*
nd IOJ;p()C:I~io drvglel.

ntej

rundy konsu/toefl

terml.
ostot·
lIenelO

I EduurtM"" SI-.rdnocbe no
póln.ej1le goch",,, popooIudnio>

-

we

'MI tllo.",e1~/l()oWOłt.a

ustępstw

Zalążld
Pv,",k,eJ

a

pGHty~z:nego~

prOlramem

r.dec,._

OQKOqCZIENIE NA STR, •

nowej partii
SdRP. Próby odp"wied1Li na
te pytania wywołu)Ct a rqu_
dablĄ w"mlanę z,dań. ,..
Chol:b1 dlatego . . .
dLi' A,kt n!e w~lllPi do ład
n-ej partU J; z.a,nlrn:~trmi ..
cUlml.
ZaLnlef'e .\w'llI:e n,)w, pa!'tlą wyku.uJ;l o;e iylko c:dORknw:e bylej PZPR. leu tak-:t.e lud~e. klon.1 do te:l ~

PZPR?

I,.

nnturłll·łł'.

Z jakim

mm!eru

wyllt.j_

pit .", najblJiS1:Ych wyboraCh?

nyeh

Jak

godłl"y
łpOt\(onie obu

Tak

konferencji
p«)sowych.
uwala prywotne
roun6wc6w.
Slroł10 omerykoń.ko
nie II·

kohov.

te

lodłem
Pol~kieJ ~

ero"",,,

Rte<:typo.,pol!tcj
o'l'r.eł blaly 'fi kororue. Po kWkutylfOdn/owych pracach 1: Ił
d.IJalem łrodOWI. hittory<:%n,-.ch I herD!dyc>Jl)'ch

Jakie 511. r6~ice m:t:dq
S<tCjaldemokracją
RucQ'P<')<'-

taklu

Owie

!~W

(Jrf;olnie

C~ nowa partia bę<I7.ie . il;
....·yr6t..n:ał: w.łr6d iunych uc~"lnikó""
po!l!k~eło
,pełt_

arat oóroae,.,io zoplolKWllo·

vv

.,udola ub.r art. 103 ustę
pu 1 KGon ,tyklcjl. k1.ÓI'y t y1&..

1---.;..........,;.;,........_ ......;.;;...;.;;..............;.;;;.

poiHej

ZSRR-USA

Gra

element f1lu'ooowd I hbtory..
cUleJ śwladomoScI. Polrl.ebe
CJoPI'acowMl.a u'tawy wyuj,ka

pr;.ed~'tlłwien\.a projektu
ud.wy "o lodle, barwaeh J
h~1e R~:t1PO'poJite) Pol.
"tlej". UC:t1nlł \o m!onl.ter
tta n.u Piotr Nowina-Kano,._
Ir.a. Przyporn.,l.W, ioa pro)e*t
tej ustawy stanowi J)iuw~r.ą
Od .. g6r, 51 lat Inlc)aot1Wę
u!<bwodaWC14 prH.,YdMta. Je .. t
to 8Ikt łwiaOCl'.ąC1 e tym, że
PoI~,. potrarl" br'Dnlf Lec".
eo Im si< nalri1, CG .L:ml)Wi

zaw/~z.ał:
kole SdRP?
brzmią f1aJcu:kie1 !lita-

wlane pytania cuon.kom k!eleckIej grupy
inIcjatywnej

DOKON('ZENIE NA STil • •

IOl/fnllo
lIo.8g61a.... prl"biegu
·ozmów. Oble delegocje mówiq
o posl~,. "

Fot. C.

R~nall:Jd

rokow<M1ocł!

lOt-

broj".,ioW)'cn. Reutar prlypoml·
no. t. wc-leil'l'eJ pofow,ły 5ię
InfOfmaeje o

ustępstwoch

oby·

dwu .tron w kwestIł lrolct<rtu
CFE o onenoloch .oo... nclo.

Glos eksperta

~:t~ ~cn .:~~~~rt"

Ameryki o pieriestrojce

l

o

(PA"

Możliwy

,1olski scenariusz

w ~PCC~"'J oudycJI PUYlo.IleJ w~p61nie pne~ Pol.;koe
Rad,o

r::

~ J) fo-

~1{lW'

dm,lm

I sk6rh

dwiema
Austn-

'Dku,

lłł

1 t.biun)-

wa,l

"

~

..CIOI Amuyki" wy.
5tąpd ... nwulek' bm. p6!Iym w~rem emC!rykań .. kl
ell put ds. EurOP1 wichodn}eJ
l Zwiąu:u R.adliec:kle~o. pmr.
lłarwardu

'Uehard PI~ Od-

~ladał on n. pruni. dldenIlkarr., tebr&l1yth - .. Itud;,u~_h
nd,owych w Wenyngton le f

Warsgwltt. Tematem tej koo-

~~ICJ(

pruo"",.J

był

pr()()t.

~"Ian

ookonuj"cych tlę w
ZW.'-lr.1tu Radzjeck:m.
R. Pjp" okrd1i1 te przemia_
n,. mianem ~wolucJi por6wn,.w.ln~
do wlcbruA w

lin r. Jest to jednak rewolucja. )ak stwierdzi/. prowadzona I. córl. Jego roanlem pier!elltroJka mob!: cle ułamał:,
eotnle to Zwlą'lek Rad;decld
na w~1oe ktt W'Stecz..
Mołe
UOKORCZ SNłC NA

sn.

I

~unior' otworzył

lalon "bingo"
. .. . .'0110

'·opuł"
IIK'bodDk!łs

Ira

40-

w

~"I!ICMGI .drI Dom"
Towaro..
Yqo .,Junletr'" ~al
twUC'hoPer..,. w PoI _
_ IClO

o, hi ...

'0.\;';,

•u.

baLeI-

)te, atut..

ba, k.1ó ...

Jnteroat~1

Ud.

VI wOlJonie, ole nie melrem
~on:.
pros,. tod·o I
ltI_łji byli pi.,wu""" 10pł'O •
'łOn,mł 'MUl g&neł'Olnq dYfelr.
~ budowf ",ello no pn:ejoi.

iril, w09O"omi, hm .,.. pn.,.

'.

bfłdq

ebplootowon.
jWl:ez woruOWłI.Je "'e«'O. 9 bm.
erwsle 10 I 90 wogoroów -

$arów ZSRR dla Waf1lawy 'IIU.~O
I bocznicy kole}oweJ
Worszowo OkęcIa do łtOC}!
lkhoictllO·postojoweJ Koboty.
Wog<w1" te, do CIOłłt wyk.o.
~tanlo .,.. regulOfYlym
ruchu
Xl$oier.w",.

spełniał:

będq

Sah•• na RUlhdle••,

brytyj: k\.ego pisarza, autora
,'sAtań.'k :ch wersetó ..... Przemawiając do wiernych q;romiłdzollych
uniwen"tecle w
T&heulI e Ali Chantenel powted:r.\al. k wydany w lutyM
ub.r. prl!el .Jatoll.ha Chomeln\ela naku _biel. Salmana
Ru:<hdle,o _
obruM 1I1.mu
Mwl lu'ł: wyk<"lłum,.

fl.

ełllW """"~M ba
tania.. MPIC ~

~

u_

ub:cia

penondo.oi technic:;,:nemu ........
no oponowanie łposobów ob" ... gi, pn.eglqdów I teeńnlłti jor.
dy. 'WoLne nIOCIefI'i. dkl becpleaeńsłwa
pn:ysdyct, podróf_
,.yc:~

moją

l'doMtOlłole-nlo

10.

sto~M
pnet rodz.lecltill!9O
p,oducento, ., sz.ezeg6lnokl ')'Jtem... 10moa.'fI'1nego ogronlcro.

nio ~dkoioi o toki. ""')'kono.

nie wn~tno wogona.w I mote·
riC!l6w ltudt10 poklych.
Kotd, wagon mo 44 mie~
$ledlq« 01'01 190 stojących.

Gobeliny jak za dawnych lał
WIo(-_WIIb 9półdd.~ ,.9MuU KU~.M dz1ak ocl • IM I
w'ród _Iadbw n:kocbieła lucioweIo w PQWc. u ... jduj••~ .. er...
16",(e. Wi~ w}'tWM"ZNI}'clt. )I) w,.robów po ....»ta}e
~
r~lI: oru. "r,... toeełlllllr. ~._lela. Wyr,blane ... dekoc~
eT)'" narzuty. -..IiOWIIId I toOei~ c"-, ... dl.lł.ą popularaoic;",.

pn,
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OJHłlftfę

zWt/t'Ch, k.idr

gdy

_de;d.zW lalo. JkOt'%It.to:ł
Itr l pochnki.kłck fermw

rekreaclljtl)łcll..

Da

ło kic~

HfwKd~

wtaJtl'" "ale~ okoł~ Iło-+
11M ,.
let1liedojG.td.z~

z

BUri .łUG
Kielc do

Pltk.:~

koutult I5fO zł.
Odle"toJt ł.qezqca oba miasta wyw.ori 4$ kfll. Z. kik« dnł %.CI bUlI't ludobu.Gwll
MPK l Kielc do Mor4włcV
km, będzill'mll płodł
lJttJ zł. To ia""al k4rkołom.
_
kalkulacja,
pneczqea.

(lI

jctk.

"Widać,

zdrowem.

rDZ-

Iądkowł.

Jajco te !'!tato kogo Jtot drił
rM· ~ M
tOCZ4 .... "
blbk. mflloa

rawIc". w tll'l 'Vf:1tOe1l

zobraknw

dtętttwcA.

jed..

N;' tvle Mmo' Tcrt; .tuo;..dzk

chętAt,

tUlIło ","M Icołe~ pochorlkt
en. bil.et6v. PTtt;kt.owo JaJe .-potOieddu.• - Utlt• 0.( OM lot prlX'CM. Od połOlDJ I.,ego br. proce"'y .ię
padwo;'.
ltocłunł"r::c
I:
MPK ,,prlll'soł"" fll'dMA: z

Iq JJOdW\jtkq..
bu.QWV PK!i

w. S.IWU.

CAr _

tylko slowo ...

n4lri.h,,"' Il/C'II., kttW%)' f.

Joift.,...
"-lronuje ni" pollko...Alkle Ir.on.eortlu.. toapo..
~1'tIIe

NIKOZJA. Pn.ywódca duchowy Iranu, AU Ohameuel
ponOWił w pi .. tek wezwanie do

SKlo.. tNToat .,... koJ-rrw "" .ric ~OI"IU ",kkj ~

~

"t)lł y

TU""

umrzeć

Rushdi musi

Pr:~JJraszam,

IIH.j.c~

"bialO"

lIrt., l*'e . . W.rnaw,..
JIIIłLK • bm.. wlee_.w ..

Przywódca Iranu:

f'lwJ

lu" 41H

~.."..

Jtlulki płocf t.,lll', ile rn., k ..
wlIriGdG dopiero lWI k~
_~ n"d I'KP e.w PKS •
Jl(fdoe
do
Woruoww ....
kOllZhlJc pu«łet tlII., łle •
Jl(iek-" d o SLczet.'ł....
Wfęoe
jat to len ~
en""'"
YCderoclo
KOtUumc"ł6w

,,,,,,i

-

gdzk ~.t.m

Zatmii ...

/Vie da;m~ sit: IWfltOfl}(/ćl
:mo bad IIJ obłe d,OIł_ łrzc
ba bętCzic zopłaeif o.i 268
lI. eMUI to Jesl odsł.,oU4;ąco. Podobnie bęż:'ie I: dojazdami do Cechll"1I
cz.
Curwone; Gdrv.
Nie chodzi 'lIlko. Unie
podmieJskłe. Cenoww
bała
gOtl Dsią"nął IZcz"tV. Z joktej
bilet MPK, bez
wzgl('łłu n.a liczbę
przej(>chant"Ch
kilometrów, kou:-

"aen

lue

Cvł".

kOllt"'jq
pocił.

00"11

t,,"d.
kt6r.zv
w
.klerów"iet
ccu.luq

IUI'

ale

'U.llu!kk'h.

'l:f'w'kkh, frll:jeukk"
pmtnktllt"'l,
komun/koCIII1I11Ch. Dło('lll'l10 NlK przlI_

milko oezlI no takie ko"tll1
MDtM d1llQa 'kerLtrołowat
('t'ItOWllch kalku-

zatndncńt<
lacJł UJ
141'1ł.

MPK f nie
tlllkG
______________________________________________
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Sejm

RFN, NRD I Berlin

- nie mniej, ale i nie więcej
powim'Io byt wy jaśnienie te-

WIęk.wlAt p)'iań, Jalcie &kieJIOwaoo na konferencji pr~
.owej do mkUatra spra.w Jl.,IlI'aDi~Ull'th

r,.torlalnych Iranie: jednoc~
cyeb . , Niemiec. Kn,ynlof

SkubinewIIki przywołał sl~
..... Banr!. Dietricha GefiBche-

Krzv:u\ofa Sku-

bU'.t:ElWlJk1ego, dołynyJo pl'Ob1ema.lyJd
niemieckiej. PoJMa poWiedzial K. Skubiarew&'kl muM mlet ....Ias~ J)OIit,yk( niemieck4, • kwela w naueJ
sb'a.lq.il
JlIll'Jriwowe1 b«Iz:ie miala ...,
pn;rwotcl r(lwnor~e Dl8ezenle ze atosWlkrunl Polski ze
Zwi:pkiern Rad:i:.iedtim
m6....ąe o koocepcjl uw. neutraJba.eji J:jednoc:zonycb w pn.ymoki Niemiec, min. K.. SkUb1new5ki atwienhil, li do.t:ruca w tym poIDyfle niebezpit"CZe'ństwo
holowartia
NIemiec, ..,yboRl przez
nie
właanej, samod2.ielnej
drogi,
ajedooC1one NiffTICY
muszą
byto wmontowane w słnlktu
ry eul'opejdde.

ra, lc.'Uw7 .twk!srdzJl, li połlI
ezeonie powinno nastJwif pomięch7 RFN, NRD i Berlinem - .ole J11I'I1e1. au.! nie

.u.

więcej.

Zapylan7 o to, (:'%.7 w "'akcie _ojej wizyty w RFN
poru6Z.yl kwestie odsdtodowail. dl. połskich robotlliJł6w
pn,J'musowych,
pracujących
w lU Rzeszy min. SkubwewHi odporł, li _praw. ruszyI. li. miejsca. jeM badana w
RFN prz.e& resorty:
prac,-,
tinans(lw t !lpraw uFanianych. Rozpatrywane jest rO'1wląmnie, aby powołaĆ fundack. która cromadz.llaby uOdki finanwwc I r.aimowala alę
kh rotdz.iałt:!m dla ulnteresuwanych. Do tych od5rll.Odo"",.iI powinna pn.yczynlf ,h:
równie1 NRD,

Minister alwierdul lei, Ił
rozrywa z,wią*u mll:'lZ>'
zjednoczeniem
Nlemioc
a
aprawlt poWóeJ .Il'articy %,8e.bodn1ej. PtJJlktom
wyjścia

me

w KPZR?

Rozłam
RZYM. ~Io n:.n tytko
.adecydow:Jc, nJ
w"":Fić
lWt XXV:l1.l: Zje:idl.ie .. wnlc&Mem o oficjalne U7llaoje na·
hej hakc1i. w KPZR cz.y tet
...~ataJ3'łId~l8kin.o
we.) partii powiedział
w
'WTWiadzJe dla 8B'U'ły ,.La
lłepubblica" Ju rij Afanasjew.
jedm I Pn..Y'W6d'COow międtl.y
regionalnej .,upy deP\ltowa-

.,.,.

(pAp)

nie jeM
mimo
1ItISlqs1!ko aadc>wo~a I. wynl_
kbw n,ied8.'WIl6fO pk!!num KC
K.PZR. .Gorbaczow powinłerJ
jruIno opowk!odl.lef: &h: po monie rad)'tlal6w lub konSE"Nt'at)'tlłów ". zat,yIIM'lY, C&J'
~odp.'\l'ł:,.Nie
~o

O'lua-

rOltlam -w KPZR, Alawy}ści ....

])~'1V klłÓfIll

łlllW1lY

Dodał,

AlanasJew

ełwie:rddl,

t.e

grupa depu_

Możliwy

dojŚĆ do zduszenia tych pro~lly, czego
wydarzenia
w
Gruzji I
Azerl>ejdżame.
Zdanlem amerykaftt.kiegp eksp&ta moiUwy jest w Związ
ku Rad:deckim 'cen.arlu.n polIki J: 1.1981 , a w iC'<' zdławie
nie demokracji na kilka lat,
ale potem powr(lt 1 ro:&kw"
tej demokracjI.
OdpoWi.·uł-ajl'lc
na jedno I
pytań dolyc:r..lce
perspektyw
zjednoczenia N iemiec ame-rypomocą
przykładem były

eeww za

s:sperl wyrazU POglqd,
li me wydaje tnu się, aby p~
ces ten nastqpił bardl.o sz.ybko. Odradzaniu 81~ po11:g 1 ekonomiczlleJ Niemiec towarZJ'~'tą
obawy
zarówno ze
mony
Wschodu, jak l p.1ństw za~hOdnich
pO",dedual ekspert amf:r)'koń~ki, Trudno tei
zakladac rychłe wTcorywanle
sic I Europy z.arównG WO)g]{
radzieckich, jak 1 amerykań
skicb. Polska powinna jednak

DOKO~CZENJE

ZE 8TR. l

ry nie miel! 2.wi;t*ów 1 ja.
up-upowanre.n
poUt)'(:znym. Wielu ro.anawlaj:)Cych 1 członkami _
włoiycielaml SdRP widtl. na
ra:r;ie ~oje miejsce w P'Onie jt'\j sympatykÓW. et, kWrq r~wa1)'1I jU±
swych
myśla.eh
"u"
i .,pnec:1W"
podpisujq dek1a.rac:je p>rZynllJeinojel. Odpowiada mi
or~nłacja
po.Iityczna
tej
p31ttii
.twierdzlł prawnik
(rocmik 1953) z Kielc _ bo
Wl''l,)'l'otko wskazuje na to, te
me będt.ie w niej midsea na
fanatyzm i dogmaty. Jestem
I»'~konany
te SdRP, Cl.eł'
PiliC z. doŚWiadczeń M1(dz.y_
narodów:kl
Socj!llW;.tYCUlej,
pr;.(!nle''le na J)I)l&tI
grunt
europej-«i fipoli6b bycia poli.lyca.nego.
kimkolWiek

...-.ojsIt

o

radzieckich

ze swego terytoriu.m.

Zalążki

optował :II

wiozgl()-

I'OKP),

vrunkiem orla z 1919 r.
nono łri k~a wniosków łor
dotyczących
procedury po. nad pro)elrlem \ł,...
nel'l"Nową

.tawy. BardZG

...

MOfiferę spowodowałG w:relllpienie. pos, lu ... Lopu..,a.6*lfl... łOKP). ktbry domagał lit:
by J)MłowIe l. b. PZPR "te
uclbrtnkz.yll w
JłoAO'tIHllllu
nad wjz:erunjdem JOdła naro-

dowego. W \ym momencie
eześt lewej Non)' Iow posel ....
kkh W6'lała, by opuściĆ sak:.
Zagubiooy
nJeco w
~ym
wUJ".tt.:im marw.alek Ko... k1ewkla OCiosU p~ w obradach.

Po prt.e1"W'ie, kt6ra .piI"Zie.8Zdwukrotnie .pn.ekroez.rhl
la'pilllllO'WW1y czac, z uwaci
na - potwlęoone dat~hcza..
sowemu przeble.gowl debaty
- posiedzenie OKiP, Se-jm 00rwcll popra....ir.ę po1I. stelan.
Mys*le-w»cu- NieslołG'W'&iL1elo
zmiel'208;ąCIll do obd'leni. wizerunku godła paftstwowej:o

na podstawie

WLOI'U I. 1ł18

r.

~anYfll

brunleniu

Za
111

J by" JIhoHiwa,.,
'""""....,. pt ....łHL

HłJ.....

łt

W =IMurua.w)'
~~:~~
a
Jb,ac)f:

:r.untv

II

::

ZMJopat.-

pracow_

ftJH!'fyt.łn,m

OlItÓW i ich rod1Jn. p()Hł ,prawo7.daw(:a Kulmien U_
Ja,ad_,kl(SO)reJ~uJąc:rmia

nJ' W uetawle za:PI"~owane
prt.e2. posłów !iłwletdz.il. te
dol)'CIJI one Jedynie w,IlreL
}ern. ~ dotychc:r.awwel - ario
59,
dotycz.ące-co~"
J:II'IE& 060b,. UlljrmJjące u.

nowi.. w nae1lf:lrlycb i
~h

*onnkhr

or(enac:b
pol.ItyCWl)"Ch

W~

paniJ..
one.

cmtr.łnyc::b M'M'lłlcb O!'Canlmej! ilp6łdt.lek2.ye:h 1. wn.eł
n~j&%JI'eh emerytur I w1'k%,1C.h

dodaIItbw za 1Ilat.
Debatę nad nowym u&yW-

owaniem resortu IIPraw wewn~~J(:h w pańPwie, zmla.
n_ch w Jego organiz.acil ł
fu.nkc)onowanlu

..... y«ąpklrlla

poIl.

-

ro~z,e11

Jana ao,lb

fOK.P) Of'a:r. pode:dttei6n.a sta_
nu w MSW Zblpiewa Pud,._

.

OI:Iel JJl6wcy r&'Odni b,.u..
Ił 'fil !lpl'arwac:h t,)'t'b Jlie2:b(dne
:IMt
dokcnmJe
l'Wol&te«o
pnelomu. PNwadl.iłob,. do \.ego okrri1enie zadań MSW w
t.ak1 sam sposbb. jak fTMI ~
mlejece w Jln,'1,.dku mydl
Daneolnych org.mów adminł
ItracjJ pahst"OQwt"j. ode)kle

PO
rt'eorł

od lIradycji, ..... llt.6rej
1e'It
kojan,ony byt

~

beZp~
podporUl(lkOWQ:n11łł

t.,)"8tklm z aparatem
eze:ństwa

}t'dnej

J)MUi,

jedn()znac ...

I ~ń&t.'WO
wieni.e resOl'1u !!!Pl- 'We'M\ę.
konsdl1reflłny
1...
dMI polie)i byminalneJ od

r

oópołityc.U1lenie
łnnJo'eh,

().
lłoI

W""
zynie

Urzędu
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Z prac prezrdiów WRN w Radomiu i Kielcach

Kto biedniejszy?
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jawlt. Dlięld
moderrut.acji
deslr.ł rO!ltWde7.eJ
oru podUdeniu 171n7th aieduń J:
motliwokl" atot6nła Jednej s
exęłci upewnif ma moi1iw~
pn.ewow
duteco bapf.u.
Zmieniony lI1a bIł: r6wnlet
pn6d pl)jazdu.
uriGsowane
t.oslanlł dwa (Wot!low3.tle reflekw.-y.

Zmiany te. z pewnośc,,", !conlec'llł'le. nie UltąpU.
jedna.k
nowego. licencyjnego

"'odu.

(PAP)

Sytuacja I()OIec.ma, wyn_aląca :z: uwarunir:owafl ~
d arct.ycll,
r.(UU.!U
do u.ybkich d1iatail doratn7th. N!'e
ma budietu paf\.llwa, nioe m.
budł.e.lu
woje-w6d'tok.iego.
a
iyt'le biellJlle w .:r.ybkkn tempie. Na uepekoJecale .ajpllnleJs:ęt.h polneb .luib7 adro·
tria l .lwiaty er.. lno,m
,Jedno&le" budieklw7cb kuba b710 pnnaaC"i7Ć ." .łJea
niu prawie 61 mld '1.1. 17mnastrn d uebC»dy .ojewUsl ..a
I polbU"ów I btD:tCb. iwladeseii wyniMl7 1711l. 11 11114
al. ZnacUl" I.ch e%lQU wchło
notł bowiem budtet cenlralDl, Na dotacje :z: jeCo "roD7 nie maina Gbecnle lic",t.
Minister ftoan3Ów powiada:
radtcie sob.e uml. Obowi4zując7 sy~tem linaruowy 0knuje lIIi~ mało *ul.ec'uty ....
nowych re&liach.
A tymczasem na z.upakojen.ie poLn.eb 17lkO .lutb7
%.drowi" (lek~ place. tywl ...
nie chorych) potrzeba w lu17m :M mlod tL Na podobrle
cele ośwLa la polnebu)e 15
mld d . Skąd brt.lł pien.l~
na te J i'rLne cele?
Od powiedz! na to pylanie pos~kiwah w piątek czJon1co-
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wie ~yd.um WRN w Kielcach. 87 w miarę normalnie
rnOCło
!unkl'}onowaf wiele
d:t.ied:tJn iyda (w tym bkt.e
wa,pomnlane wytej)
trUlba
po1)'1&:1ł: 140 rnkf :r.J. Sulcowane wplywy do budt.elu
n\.e pn.ekrocU!. jednałt 40 mld.

Opowledtiano

l ię WIęc: A

%.8-

efUnh;dem kred"'" I maesn7ml oszc~dl)OJolamJ • r6tnICh sferach

:t7~la lpołec:r.no

-coaPO<iarcui:o. ProPOf,)"C)e "

tej IIprawie pn.e<lł9tone ~
Ilan" radnym na ponJecłriaJ
tow.j le!jl WRN,
Dla da,om.enWl wy_ich
tOM.tów ulrt.ymania, )d6re
poooazĄ mle.Rkańcy
Kiek:c-Ct.7.%n7 d7Skulowano r6wn.id
nad kwesU" dofinalUOwania
CIoItaw WOO7. a 17m mmym
obnłienia

łwladcr.eil ludnołcL

Plropcn.J'c)e w tej
przed.lo1one :A\-tan"

lpra'tVie
rÓM'lId

na sesJI.
Pre"l.1d1um WRN rG1.pat.n.y-

lo klJc.te
prGjekt7 r6myw::h
ck*ument6w dotyc~yeh mAD..
planu t budtetu
wojew6dz.kit,o MU pochiału ....0<11;6.
na wydatki inweslyc7lne I
remonty ka,pita1ne .. br.
(~.,

I
I

STRONA

soc\aldemokracja
I~,'.'I!' "'7odz o r

Istn le oia PZPR oraz Kongres ZalotJ'~
' c ci k1 Sut"j~ dt· mok:r.ac ji Rr.ecz~pospollt.ej Polskiej są.
... I C(l 1:1Jp.!.-I n e o\rOz,um il1 łe. pn.edmlolem wielu rOJwaiań.
k.,n r(T\o\o'_r,yjo yo: h OCJl, prognoz oa króts%lł I dl~t.~ prJ)'!iz.k .:;t. Nt!!' brll kuJc krytykI. a nawet prób calkoWltej deuwuaej prl.ebl(!gu obr:J.d j ~ ch wyników. Te oclotnIe akcenty dotycz l główo'e SdRP, n:l czele której slaoęll Aleksa"oder
Kw;.';n e wk l I Leszek Miller. I)o)datkowJ'1lI ,~~maC%k lem dla
w. d l! je,,1 decyz,ja w!cema r u .alka Sejmu, Tadeu5u FI~zba
cha. k !ór y wraz z. grupą pohl6w I delegatów ~a XI Zja-zd
P'/..PR nIe uCl.e-tlliczyl w Kon gre ~ ie Za101ycielt,kun 1nlcjujqc
pow t :1!I e dru~:ej formaeU lewicowej Unll Socjaldemokratycznej RUezYPO!'pOIi~ej Polsk iej.
.
Rozla m? n6in ce programów i celów, rozbieirlokl Iwiatopoglqdowe1 Spróbujmy odpow,edzieł . Iowaml przywódców
dwu partll ROznlQW(:' z IUml pr~prowadz.il Marian Tursk i
(.,Polltyka", 3. II. UIIłO).

Gdy dwóch mówi
Odpowiada
Aleksander
• C. pan .lłłł;t.i e nloiliw".
.. pne~wycięieDia niechęci i
aulnlllul międil, rywallz ... J:tc:,si .",rtaml ruch ... robolnic"le• t, teeJaldemollraiycanelo Jui
• • ame(o zarania? CJ,. ksł
moiJlwośli twotunla Jui Leral
• • pulnd plalfol'1DY?
_ To bardr.o trudoe. Je~tcl;
my Z8lwyuaj mniej tolerancyjnI wobe<: osób, o kt6rych
wiemy wi(:CCj. natomlaet lu.
dzlom mniej nam '"J1anym da·
~my wl(:kszy lu-edyt zaufan ia. Chciałbym wlerl(.Yć jed·
n ak, te potrafimy dol/lodat aię
a a lewicy._
Ale odpowiadam na postaw ione pytanie: musim,. byt
li}towl do dialogu na cale) le_
wiey. Nie tylko J ITupą Fln_dla, ale takie J PPS LIpskiego l łnnyml S:tupaml socjaIIdYUllyml1 a ta~~.e :r: tymi ..
.t6ny :r: partit ode-uł! _ juk
hialaeze lItruktur por.lomyeh
a I.t 1980-11111 a d:.rJi
wiemy, ~ Mieli rację. MUI!IMy prowadzili d ialóK" :t }e.... lcQ- .ym! cr~ml,
kt6re, (b ił
lW'IiMZe:tą
się .,
ogromft1Jn
Illoku .,501Idaruoki''.(... )
• o.6e """'saechne k .d pyI _ _ IIłUk 11 wiary_
pdne6cilł.""
ao",a p.Irtla,
NRP, aie . .wlón,. blędow

łNlie ,

nP"

iS~~la ~yk=~~ s~:

dląCą. jedyną parU", parU_
wlad%,Y nie_
-v-ank:umej i nadui)'wanej.
Paru.. która dziś wchodzl w
bcle Mpotyka dui~ n~chc:t
wszeebwładJJ,

'a leufność

ftę!itc

społeczną.

dolłi

- a&reS.lc::, je wspo~nę
prbby podpalania b ... dynków,
a 'e ma specjalnego
oparcia
ani ochrony ....'ród Sl'lJljedzkich
partii - n'e ~t ani upnywl_
lejQ....ana, ani d:tieląca prly ....·1łe)e. Te warunk i będą wyznanaJ,. c:z.ysloU InlttlCji i CZ,-I-

_ porW JiOCjaldemokral)'c;(l'lej? W obawie 1 przew idywaniu takiej molliwokl,
)u:.t
WIele w~zejnlej ołwiad
czy~m publiczn ie , te w takiej
w~ zec.hobeJmujo'\eej partU nit
~dę. Na Siłlę. w której roz.pouąl obrady Kongres Zaloty·
deJ~k'. jut nie wuedlem, Co
dalej było clynlć? Grupa poI lów I lnnych delegatów, m.1a.
I ,,RuchU' Lipca", a.areagowa...
la $pcmtanlcm\e na r~ój
w)-daneh I nalega la, by IIjąt
W rl'ttny nrganlwcy)ne NclI.
socialdemokratyetny. Tak więc
w .5;'j ~lednIeJ 11 Salą KOn,reso·
wa, tlw. Sa li WaruaWl>ltleJ,
znala1.lem się wśród tych, kt6ny t,ywiJl pnekonanle, łIe by.
liśm,. I je. te'm,. sociahłemB
kralaml
wczoraj, d~lj i JumlJnlstą

°

tro.(,..)

• Ca,. Rle ądl.i ,,_, k d2ii
naJl.to.nlc:J..~ S1t nad:lleJe. ,..
kle w14~ m.ina 11 mlocl,.mi
ludiml . .... ra,. tnaldll IIlę _
Jednej bąd' dr •• If'J _ H, .

o iednym

Kwaśniewski

10-

-.

-ło

tość u~ad lud~ Ittóru bt;:dą
l1decydowanl w tej parUJ d:da·
lat. Sądz~. :le będ:tk! lo miało
.... plyw na unlarn: !lpojrU!ni.a
nil tę partię. na :r.mlallę 011'1du epo~cl.nego.(~.)
• ~b ••,. .lę .. nuiy, ie w
SdRP IJJtOro ,kotIt ludl.i • n.der
króUllm, na.wljm)' tak, a~i...

~Aldcmokratyuo,.m.

- Nk. ma takie,o \ermome·
tru, ktÓr,. móglby W)'kazat
u,. Idol jut jeel soc:}aldemókratą, et y jeuc:te nie.
POloll
tym w!nśn!e
dośwIadczenia
popr1Cdnk:zek PZPR dowodzą,
~ tego rOdZAju badania pro·
wadzą do sekciarstwa i ~ar·
,inalnok!. Wreucle: mądrośel" kA~dego ruchu je.!lt prllba
puycbtłaDią
aie ludaj Jut
pł"1.8konau)'ch. \oe(:l tych, któFay jerul.cze. się waha}l\ .. (l;(UkR )ą drogi._

Mówi
TadeusJ: Fiszhach
• Panie łD&r.ulku, .te łut
dwie parUe w)'I.lIił)' .tę. 1110-

Uorych CU'ke~ wi .. lk~ ud ...
ola., • ~kie klep.l,. bJłdi . iebel.pleueillftwa?
Więe
M
wqlędu.a te . addeje .,1nu~ ""c'W'rajnno podalalu mok j ui d:rJlflaJ naleiy nu·
kae platrorm,. poro-cumieola I
wlpćilno(y w)'gllkow?
_ Po;;:tu)uwat tneba. Iec:t
przede w ~ z.ylitlum ;esl lo e:tas
samookreśl a nia e '(: .
R6in!ce
nie poJelCnJ~ na programach,
bo w lwor~nlu programu
prtyjt;tego na
w ielk!ej I8U
(PDez SdRP _ red.) pnet
długi cz.a., wIelu z n as ucust.n:Clylo fnc:Lkolwiek nie upolonniem S,ę 1 końcowym !uz.\altern t"gQ dokumentu), Rólnice
polegają na
tym, :t.e m,. n.le
chcem,. znaldt s ili; w jednej
partii I" ludiml reprelJt'ntu~cY"" opcje krahe-owo róine.
• Za~wne l1Codllł. .tę ....

Samorząd

.""

terytorialny

.:=::::ernu p,:~~Z;om~dl~1t7:T0f0d0.~

D~~, e

nod ty"', noJwoz.nłe.ju""", .. moIm prleł.OI'Ioni .... okcenteNo
PołMi .. roku bietącym, 1q loktem. No lyfłOdole linos od. dnio. .ledy będliemr lnice ~
demolM"otya.nej MCj'Jji e obhcru I spfownokl zonqdtonio ..
-'oeh. "iedłoI;h. Iniosloch. 50m0<'zqd le-fYłorjolnr _ wlo.k;"'~
• ~ agodnej l laeczywi"q ....oIq wybcrn:ów , potnebotr.ł ho.
dowitt Jn6iw ",ełdz.. w krojobto. pohty<:zny Rzeczypnc.politej,
URrołowo rongo !lblitojqqch ,Ię wybof-ów powoduje, I łlw..
111_, że '"ł _
1e1'ł'lOt_ neroIIiej dyłilUłjl "O "wyuzych NCZ ..
bIocłI". konw- r'ly)nej noja.ęiclej wymiony zdoI\, !jłOfCłCZłICI'Iotł}'I:.
pnłłtyc.znym

ar

~ ~ działqey

..

~ł ":~c-!II-:~~~~ęin=~~,,,,!:lil~~ -:o~ ~
prz)'9OtCJOWUiqc

p.r6bu;'

~

b~ot

_Ił.

\Ot

~o

fe, ,..

ł.pOs60

niedopu,nclolnle

upt'onaon,

d.wwuowot pewne tokt, oa.,..-ste.

....

uwzględmoJCJ<:

real,ów w'ł)ólaełł'Ołcl, Pnp.
.I~ dIodotby redognwonr ~IK MH'IoIOl'O Jeu.ego Sł.ępno.
w .. Galec;' 1C 1~edi:"oej" cyW ortrlu,~ o somonqc:bJe teryto.ric&.
ScłiIeJ - pierYrua aęU tego cyklu l .. Ityu:nlO bot.
Autor wtpOInnIoneJ pubtl"kocjl . ..GOlecie Klelec.'ej" pUl. 111,"1
l•• ' Mienlo "JpóI"ego "o /.ty rotem pilnow~ nJe/o.o dotyclH:zoJC1N'11łYI ",etodoml. chot ..rodoma, jot to JeJ' uudn .. nolonllOll
b" JWloId lulłÓo zbudowCJt 100000lląd lo~olny. lbuduwoł od ~
łłow. ponl_ol clotycf.ezoil go po PICulu ni. br/o. W telot~
.,lrxJIY loA:olf'tltl ltia chodzi lofem o tetOf/JMł sysle-mu 'ad 1ł010łI0..
wyd,_ o l. . . Itworze""e od podJlow z~nl. fK.IWe/ j/ulyłucJl ..
do J'(IbHunego. ło~q JeJ' Jomot,qd 'etVlOfiolny, O ,odach ,...
todOlll'J<:It trzeba lopnmflieł. ;Ol: I o coly". dziedzictw;' lololilo..
1łOrl0 pońs4wa, i'óregG Jl.onowiły IAlegro/nr CI)'M/lł".
YTAT ten wolt ;e.t r.fleb}l • dowóch eo nojmnlej wr.gl.d6..
Po pierw"-. : 14"rO$.lClenlem, łoili nie n i4IprOlNdq jflt blrti8cb~e. ta IOmonąd terytorialny webo budowot od po4__ , .,bo .trchelol lO II' Pfosłu ,... brt.... Był ed..ws.ct.
',Howdzll "" .. nojtrudnle-}s:l'fCh wClfunkoch, pn..-wol ",imci n ..
a)'W~ pfO'M'l)'Cłl. unrojowydl I sWulrturotn..,c:h .,.,..,MD.6d. l _

"Y"'".

C

Względność

~ ~I !!r:~~Jt:ił~~r:.~

eutlOl!I:O,
~,. ma pan Ju.
W prUllllłoiel _,.wal,.
dul ..11Ję
pnenucanl....rOiDe .rientacJe I p,",.alal,..
łDO!ftu d. tych, ku.,.;rek lIIoieNie kat ~ lrafC.di4. Tragedl,
m Y' nie , .. bić, od kC4t'yeh ..eb)" ., kłed,. pokrewne .rlent.- . km)' reinie .łę pode,łAołem,
d e ."...k:u.b '" v.clekle I
ale 11 ktiryml ,..,wjni~n 14U"
POdaruJ,- wuJemne "prud.ae.... ",,"pOIn,. mb.nownlk?
ala. Car IIłłdl1l ~, ie DlOin.
- Uwatam, ie nie ma clzll
lui wrel prftllJkOoCayć e~p v ukszt.al'klwanego podz!.:l.łu ....
prae4.ei, II,. WIGin. jut kral1
l~wicę I praw icę. W p(llit~J...wklwae przede wlIoystkim
nym bglu
dQjrzewają pGwlp61ne,.e mianownik.'
działy. OWnem, winn!im,. bu- Szanse trude :u.wue 1stdo .... a~ pomosty, ehoć W' rio"('k. Trzeba natomiast .... yjjf eunku do niektór)'ch ort..,.
.et określonych w.rłokl j:tacji będą ki :.aledwie kładki.
sad IdeowJ'c.h I polityc7.nych.
Unia ~dl.ie otwarta na wsp6ł1ełli
jedni oktd1a1l tJę w
prace:, Spoiwem ląc~eym ~
pneSJ.IOŚCi jako komunUci _
olen byt Int~rel ludll p racy,
w słowie, _ tre6ci, • prakty- nie tylko w kategoriach IK"hce, inni _ Jako .ocJa,łi'cl lub
rony I olllon)' socjalnej, . !leo
.oc:jaldemokr.c.\. potem wslętakie łworz.en!.a .... arunltóW'
pujll na kongresie do }edneJ
p ra('y.( •.J
poartll, to jak2lie tak: byt ko"(HI delcłatjw daw.l!1 PZPR.
aÓWDłri

"'w
.
w ...

-....

r"'cr:.

rzeczy

oczywistych

wid!. .iłnd lewic)', klin.
m&tt'lab,. ar6wn.,..,'airć wiioel1'
nl' 1I!M"ltk pnwlc,. we WOTItkieh cbiedtinac:b bcla w.pÓI.
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Jędrzejów·, .. l.rag.(,llenł. ~1aklL
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Przedszkola, szpitale

LUDU

chc~ kupować tańszą żvwność

Papierkowe jaja
lło

• WOł zopłoci 10 te jaj'o 700 tł. gd, na bolaroch ",oina
po 350 lU - pyta • $klepie dociekliwy klient.
- Nie bO) _, p_ - odpowiada pewn, łW*9Q S4Jn:edawca. lupiq 10ldody lbiorowego irwifl'io. prtedukolo. ukoły. upitołe.
"ołówki 10ldodowe. okodemickie_. Muuq ", jeć rad\ untri, (I one tyłko
u nOI I Wrjdłiem, no t.wo;e_
-

kupić

je

NA=~ql= =~l~es~kol,,!l:h

Fot. M. Klu..,ek:

Dyżury posłóUJ
W _ ..... a....., peaietlol •• lek, lt t.te... • Di.nle Ob ..h.,1 ....
.... • IItkluell. .. IX W ~Ilj . Kld. S. .... Ul , ~l. Gl..,.
.........H .. t..a - l L . ~ ... "' !tę";e «,ł,,1'
JUZY llAA-

..-t

P"-cz. .rac:u.illeJ' .. .-;.u•• ,...... Ir..tnyjaft: Pru U. . . . . " .
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"lIłł!1i11lbołr.eJl.
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'I'e.. _111e ••
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1r.~ .p,MII

U~ie Mł...ur.
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pMM 8OUD"tr GLU_
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Ter,to_

~fteioL

Czy będą budować dla Jędrzejowa?
l
.t,elUlia IM".
4.li.telllolt
w

.neUi~Iti.no'w.

.....
-.....

-

.

~

''''''''''
......PI'S

•

._
,-..

..-

.. at, •

1>'

O"",,,1&.e,

mów ...

Osobny rozdtla ł to
pOdd.ł
majlItku. Fon.ew.t KombInat
8udowl~, w Klelc.ch dec,du_
je
.n,plllich lI.pra ......ch pned_
siębior.I ..... w \Y"'I t.1tłe ł o

°
h·.' umów z
..et.eh

n.

,

".......
-..

kierownict.o ulIładu 11. mlodJ'tn.. bo uledwie "'Ietnlm L
mitem MUIoi.!e,"
<.'ffle .ta1..:10 wob«. olb.,,.lJI.łch proble-

fO~~O
J~nejowi.

które,o orcannn u.toQ'ci.~im
jeI4 p.czcl.uk n.laata I anun,..
rym .. mym b,.ła jedli_II. kleleeldelo K.",ltlaal. 811«.wlaa e_
.. UlI.modzTelni1a .t~. Będzi e
wrene\e na"..
plo .... dten ł.
wlasae) polit.)*l budowl.oej na
*eole m.1..t.. lllicj.lorern
I
akt,.wny m ~lIalk lcom telO
prr:edllęwsl~Cl.
byt. uJola
przedlli~bior.tw. I apoleczeńat_
wo Jęd rujowa. \l:tón.,. od u_
tneCo pocątkll ale PIIloclzlll &i~
II arbł\ra1łl.łł decJ'lj. 6wC1l.esne.

ro:dl cltt!ń

i

ZL
1:e ....I:;'rzll' ch

Inw~."".

wewnętrznych.

doebodzl

<lo

ki~~\C:.!lm~w i!!7l~cttlY::ataj~:
ieo utn.,.m,.w.U dule Jl::drze.
16w • • \II' J(drzeJowle nlówi,
Niepokój obecnei:O IrJcrownlcl-

.... zakl.du budzi hkt. ie n •

Pnedsl~bloratw.

Budowl.ne,o.
Delermlt,.ch f .1f'l01r.roI.nie
po.deJn\o.ane Inlej.tywJ' w.pił!.
r.ne. pru. w"ldze mlejlCOwe
jIok Racł. N.l'odo ..... , Komitet
Ob,.wa*'U.l • • t ..k .. pn:oM .1_
oe_Jewodę IUeIedr:ieco u. le!\_t.ly IUkC8em. Nowe

.kutek Infl.eji Inwestorz,. .,,_
er:erpa\l; IImU, kredy to_ n.
budownictwo miest\l:anlowe. I
po proetu nie pl.e. za
bo nie m.j. ple"llf:dz,..
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POC. w bilbho lece jeM dobn.e r.oc,an(~wa.na. Kie ma
więc
ezyt.ellllk probJ.emu l
odsw.kanlem illlt.ere9t.łjące j poa,ycji. • jeśli. jesaeze napotyka
tNdno:k:l _
pomOCI\
ełUt4 pracuj~ tu na llInJaoę panie: W~łlOft\flJ;wa wy~j

!tkNtoIoi.

spolecmo-QOWłJcłluł _

*

r

roJru, ,zc%ep1onlłCh. je.t okola 100 tli'. płÓW przeciwko
wkiekH.!nie.
ZGpobieao to
ro~prze.'rze..woni.
się
lok
aroinej dla htd.ri , %Wier.tęt
.zorłUlI·

elCa- -

p4.a.s~

I

cr.uć

lIię

gwo-

bodnie.
Gusty eqt.e1ników tei biblioteki ~ ..óiflieowane: mło
duet er.yt..... ;chętnlej k,iąt
ki I. ukresu hi8tocii., g4!&gralil. technI~d. a lak~ prr.,rcodowe. "rai. w,poiyc r.a,k
kiiąiki opieujp akr" ostatniei wo;n,. lu~ pałd,:tnit.i.
wJpORlIlienl. , .. I afllał.onr
powieki kc-]'Tllinaltl,ełl .

K:=,~&)'te~~,,*,PO:-~
i."""

robo..
do
Ich
....,00"" .. ob'dlon,m "«nl.nie, NieMet,.. nie w -"&TIe, ,i ę

~i.

do tego

jęz.'"
I.

IlngtełilkieCo,

pU.~\uO

. . .-

wlai. ... .ie . b.ibUot~ Iwh"iM.u
k~o dn.ia wiele q.s<;b . W
\lbteCl,m rok:.u zanotowano
bli_o za
wypoi.ycz.eń, w
tYIll około I 1,M. pr:~ dUeci. W pobliiu regalów r. kili~tkarn i M'ajdu;e się tet. IIkromn, kącilk uy/.e1l1icr.y. KoNdy
lu. może w 5pokoju pnecr.yłać bieiącą praM: lub odualei..ć
posr.uko/.wane haslo w
enc,klopeM:hi.
NIe
ni" tu
wpra'N'dzie !łUmi. ale jelit
wle5llQk. moala więc: po",u~..

t,..

kroić

pl!iqc

decydowoć.

Komu potr'lebrochunkił Jeili kl05 mo uto I tok ukrodnie. !'lp. kukielbołę tOluńskq, w PQ-

jojkom! ltd. W Inleresie nojmloduych worto wreucle laloWrić tę
ą:.rowę definitywnie.

p ~2~~~":,~u p~r!:i~k:rz=~

~~~,:c~:~~:~ :::!Z~~~IS~

litewską . Gdyby intendentko kuuelSzy tosięg. Zoopotrtepowało mqkę l WOlU po 2.800 II,
niowców stolowki zokładów ..Cn.
o nie w sklepie po 3.800. cukier
mor'" tei: obowiązuJq roch~l .
po 5.500 II
o lI ie po 7.600.
0 .tgrOlO, po lowyfonych cenach
mraione truskawk I po " .400, otoopalruje Ilę JQdłodojnio .. trnie po 5.250 ~. to(Uze moslo. .ico". przygotowująco domowe
joblko itd. O'lczędnołci byłyby
posiłki
dla
najbóednieJuych.
_ide .......e . A ,odzice gOloWi s4
SEflitolowl w
Morowlcy glod
nogrodrić Ją l lundunu kom itetu
lomknl~ie, t powodu bro ku pierodzicielsk iego. W dodolku są
n ięd lY no ułOpolr'len;e w
lo zakupy
hurtowe I ulkzny
naść. lo lę "popierltowq" IOZspr'ledowco Jenete. spulel I ce ... y
rruklołć
płac'my
WllykY. A.
I
eh,'nie
przywieIle towar
pn:ecleł
loniej. ber rachunków,
moino by kupować tQlde prostki
wplosl do pIledukało.
~;~~OO!~~~ W~II: ~:!:~:~. do pretnlo, mydlQ. odk\tI(. • •OGULK
Kle/coch
10lgollhowol spotka·

t,.,.-

a!;::"

na chwilę

d08Ują. Są
l';Q" pnewz..ymują je

'-eT, k,le)cate mies~ l nie reacuj, na R\()nity. $ąddmT. te po t~h uwagach
Dtee,duj.ą
aię
na
w,root.ycWflyclt luią-iek.
I jeDcłoe jedno. Waocto, by
zaróWllo wladze miejsc:owe.
jak
i . wo,ie'wCKttJtie rycłllo
pomyślaiJ' o poprawie
warunków lokalowyt:h tej bardw poi.yt..ecznej pl&c()w\:1 oi w iat,.. bo
obiecar.' Lo eacaokL-

_cot

dotyct\ezawowe

O'ADI

ł.lłCłlu/e przed śmiercią rI'odową.

ki lo~ okrulny SQOsób po_
wlojdcie'e .woielt puy/oc/OI. gdy psy 11l1.l<hQ ,..
Inebo zaplocie lO nie 15 t,dęty rOClrtegO podołk u. N/e_
to ,poICU. no pozbyci. się psa.
(mi

stępują n;e.l:łÓr.ty

.~ i gdy
'ud~1

Wloszczowa
KotłoUJoia

knżdeao

we fol'1ł1y pcac, (reine Izon1t.'l Ir5,., ·...eje btblłot.ec.le,

kiur.,

fUK · Ihlecięce:.i. a ~a.,. co pewO\!n łg.li • lIowe

&'qllat,.. [KKowuie.

]d"ak.

połIłMlałe ł,lul, !lWi....ue .,
.. Wdurtlll\ł MoIlIYUI, ~
ta_. popuwnouaukoW4 I

jak

t,....

Maria

~ł!" fu:~I':'łęc~~:'

Netuno, clasuo."
_ Niestet,. • w ....nA;i lokaIowe ... ..tiepiOk". ale InatllT
~j_kow ..,J:Ch pallad 1100
OI.Iłełuik6w. w 1"1\ IS'T
..

poarc;e kii.(g<u:b t6c· bibl~
ki rawien 0&-&1. 5ł
wo-;
lumlllów _ mówi p. Zoli.

U~renach
wiej1kich
kiE'le~kieQO IWlkcjorUłJł'

Kiele«zllbue,

W M,ejd;im
Zespole Ekonomiclno-Adminlstrocyj ... ym
Szkól
dowiedliolem SIę. ie temOI len
jest wciq! dyskutowo",y. Podobno
'1;em ... ioki I JCJbłko jut moinQ kupowoć bez rQchunków. ole etY
wiedtq o Iym hięgowe w przed·
ukolochł Orfękl pom Inięciu hQ nd/owych
posredników podczai
IOCJ90lrywo ... lo pm'!dukoli. dzloc·
ko prty dotychctosowych stow-

111 podtieleclrich 'ołoch ~tlfot moino COtOl cręłciel prZYW;Q_
unu'~;e ... do drutwo psy. Ho/q uczęłcie gdy Uoł fraH "O

.Vo

No

nie. podCtot. którego ałOt'lkowi.
komitetów
rodl;c,ebkich
""e
chcieli jokoi dyskutować no te·
mot ptledstowion'(t:h ref.rotów.
ole domo~oli się umoil,w.enio
lor;slych lokupów. Bet wi(łQa.
nych relultotów - clY polrtebno
jelt rnonife,tocjo rodticówł

!~~Yl~ ~. ~~~~n~:~l~~b? r~~i . ~:C~j!,tid~a~edpn:1:b~:/k~:o;
chcq
ne te

rone
ni. I

UB oirodk6w zdrowio. z kłÓ
rllClt ka;!dll obejmuje 'rednio
4,4 tlił.
pacjentów. Je.t to
pOziom dorównuJąclI fredniej
krajowej.

.ił

bibliotece

ter . .

•
woj.

strotnictką prleplsÓW. W Itoidej
chwiłi moie przeciet prtyjść ka ... •
Irola .. po linii "nonsowej" •.•
Rodzice mOjq doić biurokro·
cji (popie, tei Idlolol - bloczek
rachunków kontuje podobno

Prz~faciel

Jedn~m

zdaniem ...

odwrolnle.

CO min1.lltr. bucło.llletwa o Ukwld.eJI bylelo j(drzejowikle,o

., ....
,-"
. ,.... Książka -

Ibierojq sIę komitety
rodticlebkle, by u.follć wysokość
stawkI
iywienioweJ.
Osto!nio
przysluchlwalem się dyslulłji rodlicow
jednego I
kłeleckich
przedukał/. 'VI stycłnlu obawlqnojnibzo Itowko w
r)'Wola tu
mieście 2.500 II dlienn/o no
Jedno dzie.cko. Ale 'lrtltedy były
jencze tOposy tonleg. cuklu.
mqlei. ryiu ltd. Terol cen, sq wył·
sze Inoidoloby sl_kę podnieił.
Rodtice ostro zaprotestowali:
- Dllluego pnedl d:ole kupuje drogq trwn.U . Ildepoch.
podobie,ojqąch duie morie, la'
",10M torulej na boulfochll
0koluJe się. te prred,ięboor.
cloić ł gospodorno;c w przed·
szkoloch ha mują przephy. 8010 rowych spfawullk6w "le lookcep·
tuje księgowoić.
Koidy zokup
musI byt potwierdIany rachunklem. te moją był Igodne. l
konotekomi. kartoteki l raportami, raporty I zestawie ... iomi
ltd. Kierownictka
przedslkolo
prlyznolo. rodz;ccwp !'Oclę. ale somo niejako 1 unędu ""Uli być
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no Ol- J.

~:,~ko n!;~=ioce:nCZo:-r:::
dze.nłe ciepło
bło!tów. N i .

do tzw. Morych
,
bud~koch

"'nItojonuje ce~ O9"IflWO'
ni •• w uó5t ym zok/ado Iłę ok·

pracuje

trokcie odbioru kolIowIlI. co mloło mielsce 110 początku grud nia
ub. ,oku - mówi kierownik loklodu Gospodorld Mientoni"eJ
.PGliM. pon Ancln.ei larpit\sM
_ Itwieldlono kil ko niedooiqgnlęt.

~1n .kJłocję.

VI tych dn io c" prted'i,biorjeM
•• jo ... _
.two dokonolc. prlelqczenio do
Go$fJOdorti !to- ,ta/ego losilo'łti o elektryctnego
M\łOCIlMj 1 MMnko ... i ...j, a wy. • urz:qdleń tgodnle !
obowiq tujący",,1 pn:episo mi. Nostępny Itdko"'owcą dyplomowo", hydroulIk
biór kotłow", wylnoczono no
pon Morion l • .siok t włOUCIOW
połowę lutego br.
znów po,klej OS "SoM.~ (Wop.ko·.
.
jowią
,;~ jokowel
ullerki' I '
Ng, poe;.ątk" grudf\ia ub. rok"
kied, ~" siód",y {o.-atolll stopop/y",o ciep/o do Mory-ch blo"uUlk 'I lot 5O-rch doc.leka II,
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Książka

C;U

tania
R:;,.:~,'::\;:u)włłO:~:c~~:C= ibr~:~:j::ó:!:~ T:~~
jak... chleb

_ Coro,t ctdciej pubHcz_
noit pl'l)'Chodrl do h'P;gorni
;OC do mUleum. lu.dl>41 po·
k ręcą ,Ię
międly
regalami,
pooglądoJą barwne obwoluty.
pollon!emplujq wydown'cle no·
wojel i odkłodojq te wszy,t·
kie. pouuklwone je'lue WCIO·
toj ~rodniki,
album,. po _
Makr o rodtieclrich guloeoch no po.łtę. Dlouego te
blqtlrl Iq to.ie drog,e'
_ To prowdo, hl ludl1 $Za'
Ir\łje

~no

IU iąi,,"

mf~mono

łyliqcoc.h lłotych. /\Ie to
pt'lecJei ol. illltl pClwód ÓO
'1CN/f'OtU g~y. W gruncie F'łe111'

ar

.łqtko

"~ojqc,ch

ojnie liaba belrobotnych I Iuchi

kontuje

lOglei.,.le

lecki", Jui błkko 1600. 10Igo_ _ 0", n~o.no pnel nos.a.q le·
dokcJ. • "ielcoch I Radomiu .. głoin, ,".Ion" potwiei'cklł, ;at
.../kle j.,t zopołrllłbowoni. no .iedl. • fI'IOil~h:ioch !'Odle·
"ia lobie • "'1,50.ej s,tuacji no "nku procy. 1 my"ą • tym
pCI.racamy do IfIAJW porullan,ch • CIOłłe telelontan,ch roI'
mó.. No pytanto CI,lelnikó. ocIp_Ia da lIi...o"".. zMpOlu cis.
posrednlchra procy • Wydrial. rn,m'5Iu I l otrudnienia
UW
w "1.lcoch, łrii. TOdeUN Wyuyn.łllL
&

je51em proc_rrilliem
uokresie 3-"';',..uMgO W,powiedlenia. Jokie mi
pn ,slugują j,rriodcz.,.io w
CłOs.i.' po lokonczenru
łłoIJI,5.ło.,m .

I,,,,

łlłftllU pro cył

- Procodawco
mo obowiqzeW. u6Velić pracowniłtowi
w
ołuesie wypowiedzenlo urlo p 10legly (zo rot ubiegły) I noleiny lO roll: lrolendortoW)'.. JeUi

óziłioj ~!o":' ~~~o~r:~i;i~~

~t ~lełt~~b:~::r09r::=:e::

procownft p n.eprocowol Iqclnle
mniej n'li 10 101, 2-mlellę<;Zne
go wynogfodzOfllo - po pnep rocQOllrolonłu Iqunle 10 lot. leer.
nie !!WIiej nIt 20 lat; 3-mie,;ę<łOIg o
wynogrom:enio
po
pn:epracOW'Of1lu łącznie 20 lot

t:\oty(:hcłlOSOoWegO
się

prIXy MON
~ie

togIosić

-IłOsunłu

p)'tOiqcy p.do feje,tJ'OCjl

joko be«obotńy.

& .le$lem "rejestrowany ja.
Ira beuobotny_
nołM!tdę
PI_O do to siłkuł

"ii'"

- PnysluguJe OM bell'obot·
nemu po upt.,..ie
1 Oni od
Mameotu larelHkowonio. Jeśli
~e Il'1O dla niego
propOIyCjl
odpowiedniej procy. olbo propot)'C)i ptl'f'lczenio do zowoOu lub
p~iflkowonlo,
"'le,owooio
do proc lnterwef\CJ}nJch lub no
UIW'Orz.one
dodoritowe InlejKO
procy. ZO$łJki *Wlocane łq co
młtIliqc, Z dołu.

.4 W lo kiej wysoltołri prly'
IOsit.k dl a bel robot·
MgO'
- Zasiłek le n W)'"O$i : 10 pro·
cefIt W)'flO9foótefllo 1: ..t0Wrl1·
sługuje

Zwolnienie zpracy i co dalej?
~~~:t,. T~o::'Z:u

":

stO fnlefp('.(l pra<:y I wypłacony
je$I pnez ooIHes p iefWSzydI 3

~Óe~~:le:~~~c~ :f:';uł;.o~ , ~~= ~;r~~0IltQno3 ~u=: :!er~~tt ':'::=I~.r:.

m i.slęcy poorostowonlo bel pro ey • .50 P"'X- W'fnOSJfodl~io przez dok.. , ," iesl~y I 40
PfOC. wrnattodlerno - po u·

.10 . nit! wykonys!Ony. uflop. Dogo wino, \III noJgofllVJFI pny- do~ y, ie procown.kowl w .Gpodtw tyle ile pół Ikro wód- IrreSle 3-m lellęc.l~eSlo "",!pow,.-

=t:":rt::!łt:ISkkf:.t6:, ~~~:~~t_t':,;:o:~';~:;;jq ':"o~
_ od9owiodo
k1('rownic.zko
hlęgom/ ... kle!eclnm o.iedlu
PodI!oruówlto Renoto Szcze-

toone twlodczenlo.
.4 W lnoj.J spóldJlelni Je,t
łotRldnlon,ch 216 procowniko.,
OIńska.
I
których lO dosloło w,powie_ TNm "ę kłębi, ole mówi- ózeni~. ~lJ jesl lo lok 11II'Dn.
My nie
o kondlu tylko o Iwolnlen •• grtlpoweł
hlqłlltoch. DlocIego t,Ie pi.- Rorw lq,tonie stołunlru pro'
l'Iit;Ozy tlnba wydol!. teby sto!! cy l pnyclyn
ell~mICl.nych
tłę posiodoaem "Konspiry", lu.b: jlqzk.U tl
~
gener~o". ..Innego ~ibo 0::S'~::~91c:'y.mi.u ?'';u:
pq, obeJmującq
co nO)IWI leJ
_ Som pon wie najlepiej 10 pmctHII
pracowników
w
jak dJCgi iesl popiel. druk,
do
zoklodtie, lolru.dnlojącym
-.onsport. ZopeMłiom
pono 1000 osób, uwoto się tO lMIo1}eól'tOk, i:e: w kielec/rich księ nienie grupowe, jetel! nosll,pigo mlach kl lef\Ci mojq SlOnS!; to lo jednoroz.owo lub w okre.
łluplt /asiqtlll lonlej nli w ifl·
sio 3 mh»ięq.
. ych regionach Polski,
& Jokle
'wioduenio pny..ż Altru;lm l W dl iltej51ych
c:w.5OCh I Pont sobie kpi lot sługują procownikom l dOI,ch ~ I.
uosowego ich zollładu w ro- Skqdie mowu. ludue ku _ mach twolni.1\ grupow,cM
- Przysługuje
1m odprawo
pują dUlo k$<ążek. momy 0piertlęifKI w wysolroscl: l -mleb!<oty, towot nie leiy no po"
. och - .q więc elekry. Wy_ sięctnego .....,...ogfOOzenio, jeśli
dowc.y wchodlq chętnie z no·
11'1 1 w wn.tokt, plocimy ,ta to·
wor nie: cIekomi. ole iywq
gotówką.
slqd
wskokujące
czosem roinice w cenoch.
- W Woruowie wSlystkle
ADZIWIAJĄCE, jak
nowo;cl sq przynajmniej o
połowę droiue. W KIelcach
njewiele trzeba było
witJ-'t'lJ kslęgOlń ozóobiły ko.
cr.asu, żeby niektóUgrolowone nopisy. fe biqi_
ki jencz-e po cenach storych. rym chociaż osobom zaś
witalo
w
głowach czym
- Som pon w,dlli, ie sobie
jest, lub może być, gospo, pono nie iortuJę. To prawM, ie w oherp;e hondlow.J
darka rynkowa. Oficerom
anoIotly loIę polyCje drogie.
przemysłu,
dyrektorom
ole pneciei .Ioq tei u nos

l':dkm:'

i!!:!",

prowni0n9mu
do ot~o
Jedf1Ofozoweł ~rowy pivo'"

.to!
Z,:łoł!:::Chln~,!p~
lWalni.,..io. C., .. M wym 10klo.
dJie pow tnie""," do.klł
.'1'noglodl..rde 111" cloł,chuas_eJ
w,sokoołd'
Puez o+Jet nkl dł .. twy nii:
6 mlellOCY od dnio rozwląlO'
n;o slOłunlru procy l'W'N'f IaWad
winien wyplocoć dodatek wy.

=~:y'wy:;~~ie::iO~~iolc~

poprtednim I obecnym lokloddo procy.
.. Z jokich irodk6w lolllod
proc, ma wyplocot
dodolki
wyrównowCle'
- WYf)ioco
Je 1e "odków
wlo5-fl)'Ch i występuje o ich fi·
fundację le ifodków FlUldullu
Procy. W lej sprowie ukoiq się
oł;~ t~:":wC::,:..ie w,powiemenie mogę si. lOtejellrowoc
joto beuobotn,ł
- Nie, not6mion możno !lir:
UlfejostlOWOĆ jałto poszukujqcy
procy, o dopiero po wtgośł'llę-

pływl.

9 tNes.~ p~05łowonl0
bel proc,. Zosl/ek le'fI f\io mo-

Je

b,t

nfbry

od noJn1iY:ego
i nie
meie
pneklOC'lot
przeciętnego wy·
nogrod,tenla w ktoju. NoIOll'l iołt
beuob6+nym. k1órzy dot'/'Chu.O$
n .. POlOłlowoll w IIQł,Ufllru pro·
cy. pl'l'Y,luguje losilek .... wy.
10lKlkl nO}niislego w)'flogrocłzenio.
8elfobolnym. pobieraJqcym ~łkl, pnYi"'gujq
ponocfto: 10litkl rodzinne I 'wlod·
clenio
IOkłodów
społecznej
shliby rdrowlo.
.4 Jeslem obsolwentem .Ji·
$Zej
unelni,
UlrejesłtoWon,
jolco beuobotny. W jokie}
IIOlIoiei otn,mom 10si/eU
- Ai»ołwerIt
szkoły
wył·
szej, dotyc:hczo5 noe procuJqc:y,
okl'f'lTlule lali/e« w ""'ł,okokl:
200 procent nofn ltueSJo wynbIJrodlenla w jednoslł.ocn gOło
podDrIrJ u$połecm ioneJ - prze!
3 mleslęey polostowonia
bel procy; 150 proc. no}nUuego wynogrodte"'O _ pne! do l"""fI'09tOdMnło

w,·

ole,"

ue 6 mieslęq «Ol. w ~
AOjni.!szego wyrIOgfod~o
~
po upI'f'VIOle , miHięcr patOSIe.

--__ •

S::.:

::~t~ :~~i:

n .o lokle. ;OC w odpg.",iedll '"
pylO'lle popnednie.
,. t-raco-'em w ~ce, h i.
ro le mną ,Otwiqzole S'OSUnel
proc,. Nie
kwolif!tocjl ~
wodo.ych i chc;ołb,m i- Ido.
bre. lok'e $(f fIIoiliwoSclł

m_

s,,~:r~rw p=;:~~

d"ołe toIruóflienio joko be~,o.
botn,. Ten ~oł moie _
s,odków FUndlHolU rrac:y lOfgo.
!\otować pn:YUC1en)łl do _od!,
łub prz&kwolifiilowon1o bezrobO(.
n'f'Ch w loleinokl od ~Iępv.
jqcych potneb.
A JesIe", bel,obo'n, I Je.
mierz_
rOlponqt chłalo,,-"
gospodoln ą.
Na jołIą JHHfttoc
riłlo ns_q _ogę liaytł

~ . 8oMoboWIy.
podejmuiqq
got.pOdol'lClq, lI'IOu

dUoloJooić

Proc,.

uzploć l fundlHolU
)ed.
ttOrOolowq poJyuJcę W itysokołcl
2O_łt.fołnego prleci""'ego ~
grodte~ no ':losodoch "ref.
Ion,tll ... umowle_ "ołyedri pod.
logoją umon:eflol.u w !lO proce ....

=h. ::ło=-te;:Z~

przel 24 mies.lqce. Są orle IIdzielone prze, wyddoly IG4rud.
nlento
tetenowych
argonów
Itopn10
pocIwowowego, 1ItÓ!t
prOWodlq posrednldWO ptoq.
A bpr.Ie"'uj" IPOIl:" I ..
groniczoną odpowieddołnoJciq I
loinlel.sowon, J.łłl," 1Of90niI_ontem dodo6'ow,ch miejw:
procy. Jokie lą lu przepis,.
- Istnieje mottlWcrić totgo.
fli,owanio _
wspóldliolonłu I
m eJłCowym argonem Iołtudnie.
n,o dodo\.kOW'fCh mleJ.se proc,
t I tego 1y4l1łu .sp6M:o moie Iło
ryskoi pofyukę
ze .i.odIt6.
Fundunu Proq. Poi)"C'l1oo jesl
uc:IJielo.no do wysokoKol 20.
.rotnego wynogrodzen<o no to.
sedlle określonej w umowie

:.-..

Po

Podw)'dl,

1!t1Ów ko
J,YnIIrodo\l

.yla w 1
w. Prred
PKP Me
teCo Uure
r:repychan
Wilje spnl'
n.ech klie
ą

to

pr'a(

:~~oocr~u=::~w 1~ ~~~ór:j
ITudn;e";o pneor. loftłod be,.o.
bolru~gO prz._z 24 mlWące.
ANNA J. rAWlOWSKA

Klelc<:k
prac.,.
ucho<;lo\\
l Lotwie,

--------------------------------------------Do =:r:h
Prosto z ulicy
Z

liosiąi*1~le

- Pnepro u?m, %
znowu
nie wienę ...
- Pańsko stroto.' Prastę po_
polneć !'lO ladq: "Sago rodu
Forsytów" - siedem
tomow
J.O sIedem ty5oię<y .....spomnle_
nio Jerzego Drewnowł~!ego
..Cyngo" - poltoro IYJlqco, l
droistych pol.ycjl moino po.
lecić: .. Ksiqżkę
kucf1.orslrą",
,,5lownl1o: wyralaw
obc~h".
Bonho dobrzo $pnedoje
lIlyłomowq MCyłtlopedlę zd,o-

si.

....
n; =: ~~~~t ,z::
.....

- Jednym lIowem _ tantal
więc

lrtebno. Co pon

wy_

- WlI'lntę ~ c.o no loch;e,
wydof" o:ito,,"ie 6z\t!.51ęć ty_

....

ti'łCY.

- A kIedy POfI

:wlewu pnyj _

- ClIybo "",,o ...
a:slqłlLi kupo_ol

j

'ol,"owiol
._ IłSKU"

L-_ _ _ _ _ _ _

~

wielkoprzemyslowych zakładów, którzy dotychczas
nie musieli sję martwic o
7.byt swej produkcji (właś
ciwie o nic się n ie martwili :I; wyjątk iem fu nduszu
plac) stanęło nagle pr1JCd
oCUłmi widmo plajt y_ Stąd
tez ogłofnenla w prasie op.
o IO-proc_ bonifikacie na
wszelkiego rodza ju cięża
rówki specjalizowane, a
więc
a utocysterny, wywrotki, wozy bojowe, wozy z sikawkami itp. Kto to
teraz kupi , kogo na t,() w
kraju nać? Małe firmy , obracające niewielkim kapitałe m, raczej będą się roz.glądać za kimś, kto im ta ką cysternę wypożyczy na
parę godzin .
Jeśli czło
wi.ek chce Slę napić piwa,
nie m usi od razu kupowac
bJowaru.

g:;.lle~!~~;j~

PROPOS plwa : k a1dywie,
te dosl(;>pne je~t ono w
clqgłej
eprtedat,. jedynie w luksusowych k>kalach
li nan:utem tak .... ysoklm, te
wielu ludziom na widolI: ceny
przei:ho<h:{ ochoUl.
Moł.na
wprawdzie pod,awi'lĆ je w lokaJach n iiszeJ kategorii, ale na

A

l'Czybclej. a
do InWl adac mIAsta
KK'lc , rol.ltochane w mldcle,
• zwl:lnc:r.a w jego wyglądzie.
pal'kudn)'m, ktÓreio nie da .Ię
l braku śniegu lub :geIelli ukryć, wydały z.arz.:tdum!e VIkazujQ.C<! spraedaty li eię1llr6-.rek on głównej ulicy miasta.
nyt:h

k tóra
-

~nle.

miała

-

juk

pamiętam)

prz)'p!)mlnat w ielkomSej!'ki

niedawna

była

to jedyna słU.PI_

In~ba

mi~ć

f4ł!K1ę tt:w.
ł_cu~ & POl..YtyW_

u)"nnlk6w,
ną opinlq Ligi Kobiet, komi10etu osIedlowelo, b lokowego
itp. Opinia ,,5anepldu" nie
wystarcza. łia dod at ek o wyu.nlu poxwulenla n a spneda1
plwa np. w barze ,,smak" decyduJą jeszcze dwk! komisje
WRN_ w tym jedna ds. beZpieczeń'twa I por%qdku publiczn ego (jakby nie mlala eo r abi~). Pani dyrek\or W)'dai.alu
Handlu UW samodzielnie lilie
mote . .A akcro tak, lo na cekomu ten Ul" wydział? Mał.e zost.awl~
Ulm tylko lfońca
lub portiera, 011 wprawcb.1e teł
_ie będ1ie mógł • n fczym det "dowat; aI. pnynajmn~J ni_
kogo to nje :ad2.lwl, • na da.~k ~d:de mlteUlIe laniej.

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

z

~

:r.o~hmie

Ił Wydzi~
~Ie. To c

lru-:ba

~O:~ij~Y~~%e~1,:ye~~1~~!.t: r:~~~ZI
w wn sposób u1'!drowlony, a bezwolni, mulowad

~;~r:;:n.1: Ptl~~S:!C:br~~~~ ~,~~~~

~!~ :~f:c~WJ~~~r~~tO;I::, t;~~t ~o~

kop i.lll)~klm hRoolu \ roth( ~ f'Os6b sk<

Władzy -szkiełkiem
to

f'rownlk(

~:o~!:~? 'ć~ rY~~kn~~ ~a~~~:

towany w kolegiach ds. wy·

•

I

w.~_r~::~.=-

______________________________

..,.......,

-........-

,

Zmiana modelu opieki

I Bliiej

pGlOMcr.

'.'octu..

,-

"""e(bl III

~.,~

W nllwiąwłllU do ustaI len •. okrągłego stołu" preI

f"'oeji -.

,

je

~_L_O__
W_O___L_~~Q_U_________________________________
",_ft_U_N_'_'

I

I ....

'oScił

mlcr TOdC. usz MUZ.O. wieck,
wydal polcc(lnle u('(ormowama sJuzb pomocy spoIec-l.nej
w
wOJ(,wooz.
lwach. W ogromnym u·
proszczcn)u ch"odzl o to,
by skuteczniej wykonystać rozproszone fundusze
przezna,,?one na te c(lI(', n
także zl-ntC'grownć wyslł~k

ludzki.

.

\\.' ;'!~.eW~~~i:.~h je(ł~~

naIWllIne

budictowle
woje-wOdzłrhnJ

~"Iml

społecznej

człowieka
Pru)"d;um

WRN w K:el_

cach mtw,erduio prUlekt po-

'A.'ołania

Wojcwód.llliego Ze!-_
polu Pomocy Spolec:ulcj. Pro.,ekt te" przedłolony a.)'laoie
na,lępnie radnym na IIaJbllt.
.-zeJ ","~ji, W my.łl tych mi".
U'n glbwn)'mi kierunka'lll
dzIałania

lego

ze~pol\J

~.

dllc; :UlalizoW3Jlic ~tłlnu pomocy flpoł~UIC'j oraz w)'sll:·
pujqcycll potrzeb. lI'prawO'....a·
nIe nadz..-.ru mld osrodkaml
pomocy spolecLllCj,
w Im!.
nuch I mla!tach.
a tak~
wllp6lpraca ~ wnystklm' In_
.,tylucJanł!
I
or((ll.fll:r.acjuml
$W1adttącymi pomoc "'polecko
n~.

Dzialalnośt u-polu rlnUJlllO....ana bl,:dLie ) budtetu WRN.
l.e&pQI .rOlNldllł będ~e tak·
pochocl'Z:aC'e
1:
łrodka Opiekuna SpolHDl~o
Innreh tr6de1. DP. :a rundac:J!
1: 1r:0000000000tencJaml
WydzJału • lub darowizn 04 MOb nlrelZdrowia I Oplek! St)olecUlIeJ.
nfcli i prawn)'t!h.
W wn a~b _IHe ad • .• •
Pne)IK::owo, do e:a.,u .... '1dli .. dli.,. PIlniee,. SJMłeeln.J
boruw organó.... Wlmorllldu
na nc.zebiu ",·.Jtowidzklm bę 
ter)torlaln~o l ,,"dan)' wtrudl~ .tAiapluna w jt'dnd
•••
ju ",'lad) tertonw·)"ch. Je pół
mirce .rpnIUC1Jnej.
d1:I.11ał b(d;Lif: .... ge<ti1 Clbw-

moc,. IIpOleaneJ.

~

Polqc~

dot~hua:lowe

ru . .c;e.

utdMla

Woje"'6dikłego

p(I-

,_
I
O.

te ruodu!<&e

~~~!t~~!~l:~~iE~ Klient kupi, jak
wyjewla ... .&.yc:tnlu
\yłko
\H1 liki mual I Dla w portfelu ,,nawis". Za b ilet do Winuk:y tneba JlIplacit okokl IW
ty-ięcy.
do
Budape-n\uprowl. rio pi~&Iziesiqt.
Na po<łwyild taryfy lIoleJoweJ lIUNlOwalo tar&owUi·
ko. DLł.tiaj _ gumę do :lucia
~ "Pdor,,", _ftI8ett~" Je .,skah- C2'.y plepa ~ .,KauthalLe"
pkld P: Ddpowlednio
drouj. Randlow1«, kt6ry I ob~dem w oczach eoni ml(dz)'
legaJami A IVitlllcą Pol.!;)rl mu ..1 pn«let ...,.jU &li !<W0-

prwiu Uk ..dd.l'Ii' ule,nll Mety
najmniej .... MlliicloW'e. prow.dsune bylI!' :lak. ,{hi. up~ ••
jest

0I.1oJnten,ywnlł,

pn,.nOftllCIł
się.

Ocenia

ie

a

niewielki

w.ęc:

I

docb6d.

w aamym lj'lko

Moż na ciqć

(bill)

Je.

~m 5Ob,c, ł.e prze1: eale lata
nie widdalem nikogo 1: adm!_
u;.,tracJJ. obccllclo prz.y opr6!uianiu puJemnlk6w, Ludile 1:
MPO wyno.'&.ą Je NURJ I sami
p6in~el wyJt.awlaj~ rachunki
t.o iJoif wywiezionych łm!e
Ci,
rt'prczcntuJllca tnt.ere!l
lokator6w administracja be1:
nemranla pr1:yJmu}e te rat!hunkl I kute nam pJaclć, Latwo o hoJnoU: :za cudze pienIĄ·
G;ce.
Nie po~dutm MPO o
kantowanie mil'" prywatnie.
a le wollllb,.m. łleby to bezgranlcwe :r.aulanie KSM do MPO
jednak trochq oBrtln!cxyć.

Za.

O;;d~~J~i:'~~~~k=I~~

I Qd"1iI)'DI., ~6lnle)s:a)'m spajrun'em podczas podejmowadec;nJl Brak takieto np.
w
pnypadku
ka",~nk:y
Smoleilsldt!h
(kt6rą
chyba
lrle~ b!pd»e un-6dt prawo-wlt,.m wlaklddom) rioJtloeoj
bet.uiTłecmle
pru1: t)'1e lat

~

(mime

wudnłe.is.zych t.ape'W-

• .eń prez.ydenu. te będ~k! re·
montowana). )est nne,ó1n~
.ytUJqeY.ldyt )est iywrm (1)
pomuiklem n teudolnoki lOSJl()darQ' m1a.st.a.
u 1IIok! t,lJto oni dcner-

A=~:tn~c:~~

"yn!ll. Isło\nym ich składn!.
kleru jUt po&ycja "wYWÓ1:
'mled-. Porliewd mam pod
olmem. śmietnJIt (w"p6Jczynnik ab'nkcyJnokt ml~"zkania
wynruol IM pkt.) u'Pf1:ytomn~-

hprawy kiedyś, • może
""..... et wkrótce ulelCnllo zmlD·
n!('. Symptomy taktcłl uni.nn
lut ~
przcclet
wldocZll('!
.... .:środ oglm7A!ń w pra;;le mlkn~ly nalJc te o ponukl""aniu
ludzi do pracy. Zmlały wyparte proU';t lllne. oferuj.qce np.
""olne moce puerobowe, bonifikaty oral "dogodne warun_
ki". Do1yct.q one jak zwykle
prywatnycłl Cmn, f1:utklch b:.z.uUI1len6w I W'

0&6k! nicuj

.,podmiOtów ,l)..~podarct.yen".
SrflInl ucubd wlad1:" nato-

~r~Jr.~'Zt~Ctt;:l)~~:1 ~n~:~":!
.ł~dząc

te

wuyslk.e

&mian)'

Wl.lmlon)'m, 1iIt"1: e1ąc1e jencze
chłodnym okiem I q,k!eikiem.
Zeby ,I~ tylko chlód 6w,nie
um:en!l w krę lodową. na jakLeJ \rudllo lI'l( bf:odlle utrzy·
mru\ ZW!a"'1.C1:.1 gdy "Ionecł.ko
m_leniej dQl{n:e)e
WIF..sl.AW HAR A!IiISK I

wo~""tld"k'l"o

PnbJ..ej it'ro u~y1u<lw.l!Ill' nr·
aanl:''K'yJne
~'d.tjl! l<l~'hue
i:lIIto.
2'4klada ię rOWIIIl'1. :.lot' 'Ą
nua...t..l'h I t:llllllóll'h uh",~U')_
Ile .w·tan~ oUodkl P..,,,loc..y
t:pnleculeJ, kt6re rOwOlet bq.
d1ł je(lllo.ti..ami bud1.totowyml
J)I><l.ClegO!llych rad llarod'J-

~~~~J.(I~~~lt~~o~f:cJ;n~()::
pe~"ncje \ert:flowych UrIWIlt>W
Iłd,nlnl tTacj! pafl~tw"w~J
II?
,rNy oplckl .poleclllej onu
t.\da'\w
dotych(':ta'>lwy.ch
~hl,b
'Jló)ICCUlyell w Le~po..
1,I(h u ~)!ł!kl ulrowou\d.

JIt1I'I\CJ:t lwórców 1el!o> 016I)rI/:8tliz.ncyJneJ;O ()f)'drl
je"t m.!n. ",wl.;kd<l_t~i'~1 do ~wi<la
c1:en, a co za t)'m IdJ.'C' k'h ula"""Itf1Ie, Czy tIIk '101<n;1!
H: VI rlrt('lYwl~to~ JObaC.Qm)', Rozwl;jl..:llli.. to
(ko1u

~p.,IN:z.nf'j

~l.t"nle

kore~pollduje

&

modelem u tr"lu
ter,lnr!nl"clto,

pr,,~ A1~,"

am.ln... du

będzie chciał

W "Peweksie" drożej,
ID kantOl"ach taniej
Byl \Jok i nic ma Uoku w
~klcpach "Pewexu". Khen.
ci nie ol'nijaJq łlĄ$1:ych placówek _ twierd.u per~onel
!JtlcpVw w Kielcnch,
Rado-miu I tzw. terenie - ale obroty Jui nie te, co w unic,Jym roku i w plerw~LCj ,PO)(lwie
.. tycmia.
Wyral.llie
~mnicJ'l.yla fle: spr<lcd.l!
Ul
waluty ....·ymie.utulne alkohoPl'pier~ów.

lu.

1amte, . Wl\asta pormd 100
nlillooów &łotyc:h samych tyl110 pod8kt6w. daJ:łe jedl1OC.U'.ł
n't' w)'soką procIukcJf: r),nko..w'l
atrudniają<: 1rJlkuna51u
lud4l,
No C'Oł m(rula dlu~ IIllaOIywae
ręce aad ro1lan,.m
mlekiem, a le ea ki unlenl,
jelll nie .m1"1 się IJltontal_
"oif ludzi kleru).1cych sil: raClA'J t)SO~tJ"R1 ""ldt.lml~1ę nit
odrobu'll& N' yk~J JnwltICncłl

nn:o I('karza

a takie

!J~_

t,

lńw t.:I al
1.1.
W Kit'l('ach, H,.do·
Ollu, jak r6wn!cł w tLW. Ic(('ule wyrilLnlc \\'z..)-I'I P<Jdat. a p"dl popyt IW d"lary. Na bll1:arllch ltprz.ed.I'.,,)·
DO je po IU50 ~
Jllk plllnrcrOluwalN n,,~ w
centrali .. Pe~·ek,u·' - tlt ...... ,c!c awizowana je~t kUJejll3
pudwyi ka 1:t'1l d()l.1tOW)~11 11<1.
nlkoh.I.lJe. PIIPk'ro Y. k.! met yki. II"pru.;t rad:o ....'O-ll·lwił~J
ny. Dlacle~Q 1 Oi)(,cme .... pfle·
da.ty Hl t,w,'.JrY l.iumpurto·,\ otne je 'ZCu w ub:~l) m r.)"u
I nie ob:Molle cltom. ~"WC towary, klore w "'l(kho>da,l)ch
~y,odnlach dotrą do .. p(··.\'('k-

k,ch hlO'

Skutl:k"

tu radiowo-telewiJyjl\E'go. Od
S dni np. w r;klepJe pn,. ul.
Zagór.. kicj 'W Kłelc::ach nie
aprzedano ani jednej paukl
pap!ero~ow ~marlboro" - dłu
lil'. Dlaczego? Jen.ue niedawno kn.zto....-al)' 8 dolar6w
USA Ul karton (ID poe:aekJ. • ~ów" w \lmj klE'lt>t:klm I r.lTera1: te'lG wUO'Jla do 10.5
dom lunl - :q:odllle 1: n01\ r·
dDlara I.B karton.
litra
mi pu.cpl-.aml bl;dl obio ..... ,'"
!lplrytu~u 7.IImłas\ S,8 dolara
ell>lO. • wli~ ldel")ldt>WII1l .C
kos.ttuje 5,3 dohl.ra Ul p6I: lidrot'l1c. ,Pew.:k." nic Jł.... t
tra. "Pulohez" 1:droiłlł o 1,3
Irl tY!UCJ'l
chllryt.ltywnój
I
dolara za litr. 7.a telewkor
doBcl.)· do CCIl obowl.ll.ul_IC}l'h
"pana~onl<:." trzeba
zo'Ipladć
obecnie oplac'me clR ilT'Jlor:189 dolar6w. _ ma&llelowld
okOłO 50 proc. do pa.
tej Urmy - 41łO dolar6w.
piN('.ÓW, 20 pro)C. do Will. 80
Dolarowe teny w "Pewek·
ptOt'. do I'lt'rfum, 50 prO<', dr)
, le" r;kutecUlie doganw)q te
xmluck, łO ptoe. do Lq)rz,;lu
1:Iot6wkowc w .. Delikate~eh"
ntdll} .... o·lt']rw!l.yJllcgo I
100
I
~k1epadl.
~po1ywczych.
proc. rio wódki c.-;y~tf'j.
"l>tarlboro" - długie kontu• 7K,CIJ1'~'~Y
w.vblerat
C"
j!) tylko • l)'S, &I za pacdu:.
pn.y akluab,yn'l kun łc u',lii·
.marlboro" krbtkle
4.5
ra oplOłełł aię lIupowfłt u •
h' .. :Ił, a pół litra "plrj'lu.'u
Clbce walut)' w .,Pc .....
łrl"h"
_ M ty~, -:.I. Pól litra ..do·
albo u llłll6wkl w ,.Dt>hkl\ltc.wej" kt6rą w .. Pewek.l;ach"
~"'acll" , na b.u.llrncn I Il", lIoblotoM naJwyt~U\ podwyiką
Ucy.
moi.na w K~lcach kupić <'wo...b!
budnIe na oozane tJd raddK"·

rui

to,,,. -

"'t

w"WOz

ro,

'""cci kouluJt'
kublo

d.::ierżcncreltię

milecI. lU. Có: wb;c
niE'kIÓrl:V "OUCZędlłi"

,po- Sposobem
ft4

robICI

widcielcie domków JednorodnI!;,,\'Cli '10 pobłL.~ osledU mldzktudowlłCh1' l:.Cf(lti.;q ,,mm _
foliowe tm-bv ł podro:wcCi14 ~
do .półd.2łekzlłC" 'm.ietntkólD,
Za kił Op1óżniank
plcu:q
P'l'ucie.! lok410rZ1l z bloków.
Niekt6r:v pakujq łm/td ICI
so'YJI(k'hod/ł f 1łOfq podrzlu'lI]q

je _

"'k-v

p1'u,l ,kl .. ~.·-
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blł!e ud;rit!
pow,n~

w.,wajt'

b1nit't

liC.

:re-

obOI>"ę~('/(;

d:lt'Tmw,C'rlil! od MPO k;,~
UHI) łM! jmłft'1 pr.: ...l ki"A"ckll domlt:ół(l ,...dlloOrod7inftWh, NIJ.:I prz(,l'f,: II'*' \I.
U'1 .. r~v, :e cłomo~ gObl.OfI,uł'rr,n'<"ł "ie
p,ocl"Ir ...w
A .lI::orD 101(. 1)0 f'0 'II'UII1(t O".
p01ił'wl"rn" "<' billI' g.{,;o;.,

"<1)0

''7'1

SLOWO

STRONA I

Ch oć zaw i odła

LtJDtJ

zima

Ferie na sportowo
DO ~)'~~!ca:u

':'i:=r;

sil; takie s7Jc:oly. swoje o>biek~
ty spo:rlowe ( 3przęt tA{)eWfliał t.-()8
in~pek:tora' ....
łwiaty I wychowania w K Ielcach, Slawemir Mu~ński.
S~llela Podal.awlwa nr l na
8oeiank. _ ", cr.as!e lecii 0twarta cO<hiellnle od godL.
10 do 11'. W cLWlLrt* pr1ltd
(J()NM:em w saU Ilmna&tycr.neJ chłoPCT #ali w piłkI;
nom" pod opieką nauc1ycie1_ wf. MiV E_&:enl.J1U K.char... I~.,
WlJelu bylo tei. a.ma4.oró ....
tenisa lKoloweg.o. Duś. w !lO~
bolę uJutlne mi&4ln.or5twa
klas ptą.t~h w pUce noine).
zaś Jutro orlcjalne utko(K:7.enie rerll.
Na lportowo upływaly teł
ferie w SP ar n .. a UI'OC3,.-.k"'. Na dutej ,ali., 8 bln.
trwaly rozgrywki piłki notnej I konykowej, a na A\Ił
lej _ turn!ej siatkówki. 0bielane były stoly tenisowe.
_ Szkola u<!zestnicl.yła tri w
Mają udoatl;pni~

~BOTA, lf Illl~ł O 1'" r.

lmi~DiD1 Elwir1, Scholul,.kl,
Jacka I Jac~ltl~,o. Slolice
WKluHhi T.lt, uchocbi -

lUf.
NfEOZlł:LA., II lłllq:o. Jml~
nl d' Ikrna.delb, M:.t.rii. Dea,dcu,. I Lllejana. Slo;once
wachodal - T.", Achod.! li.":"

• mlalaJ w WDK: ,Ithla ate..
(,oo!.. 10). bal.1a dalm
(14),
d ,....-tclla "arIIawalowa
{lTI_ .Iwo. Ii bm. ukcJ,a p ••
m'lII,.. k
Ic"ouowych 1 ,hicl
ł'iIcl

kolęd.a"(l6:"'),

Wlff'1l0Hk
rc.~liw

, ........,. "lDcr,t'. I

(171. U bm., projekcji filmu. ..z
.... ,. K.nlor" (17),
• Gltld. l,n(l. , mal .. dal• •

r"o,raf1n.,e. _

11 bAI. w ,odL 10-1'"
• Gid .. klHll,lI luow. - SDK
U bm. w COOL lł)-14.

"Włtri"

• 'takda no buenIe ,,!.lIMIto-

p,'Ojeklll" oru w hll c1mnas·

tY"U1ej p.r!)I)I)nuiłl ~Budowlanł",
ul. Wc-50la 47/-41 (tel. 46 ł -98 lub
47ł)_51 ....

16).

• Z'pby (IIIOW na neotenie
M' I (od 12 Ixn.) prowadzi kielecki Odd,ial ZwilIItku Kynolo_
~lcznCJO. Tel. Ul I I, (poniedzia-

il'l)da. C:r.\II'Jlnek

łek

",.

Cod~

t7-20)
• Ki .......as. .. /'fi4, " - II bm.
,od!.. 15 w SDK ,,Amonl'''. W;
aprzedaty m.In. kORule mętlkle,
luknie tetnle, piiam)'. poś,",e!.

• N. wieUti b.1 ILa..Bawlto_
(teł.

VI'1 !ot bm. laprun WOK
490-41[436-71).

MCIt -zIJllda plaatTunedla
a dla dziecł1 14..30.
..Sa...,,, _ ciekla wldeo-kom_
pott'ro ••• C. lit; projekeja bI.~
jelit, ,. 11; Ht k.m.walowy. I .
etl<...,..

liełd.

-

kOUlllulerow •. , . llł,
war, lFilia .... I,.t. Pic .....
_wa .... II - konłtUR, : ..Cz,~

awlaot"""e

otru.

N~,._y

f. .

Vł'

. . . . . . . ..

Trzymaj

ręce

Neba miał p. Marek Cielibala; który Ił ..
Itr• • Iiadl

do autobuM!
po1t'C.l

,Ct:t\l..
.r 15. .Ieco

!ta t,m,

ie

peeb

w~lj ~

li,ę
lIC
lt.aJomlm,
ktk,. wldn 'e z autob'Ullu .... r.
si.d .... z..p)'toc(e. 0 0 . tym
deco? Zaru będEi.e odpowiedi
Pau Clełihala ~kaaowal 2 bile.:
przywitał

t,..rajłłmie~,łllr.icd,lłutG

bu. doif!'Mhl do .. ~ .. pl'"ZJ'''
laall:u, wstal I cMlal 'W,.l'C.
Wted,. jednak mUłył aie doft

Pf>wien. mekl.nn .. , J.k

Koae.,
~.

dle"

I prawiła

d.bne

..Zima w .,k'Asi.,.
Cboó aur.
aawid

lł4I

je

młochłd"

ch" ale

_włed ..

o ..C.. niaa'.....' .

(jcb)

aię

~~ 'K~:i",r,

w rloi~uwie IWIII,. wideo dla mk:ldz'e'i)', ~
1"-111.30; d,.,kolek •• C, 1I-2!.
WTdzlal Mlodr.ieiy. KuU1.W',
ri~czo.eJ

I TurYlbki

Vrzęd'"

" leJKie,o w KIC'I .. aeh wJp61nle
M! 'Zl'ZeIzfniem ,,start" or'.Inł
IlUM d m, tj. 10 bm. ... wołll' __
"'&I'e • .1 II • • •Jmleln,cIł _
_k ........icsi_w'cllfe.. ił.
(wl.)

o~

klZ310 ""witor MPK ł ratąd31
okazan;G biletu. (;(aT panier
to UCl111il, I'I'wiror .lwifrdzJł,

al

o -cto_tlRle -"': ... aue.
... JCIfll.CIO CIl, ul. w ........ łI , ..... .
IUIt kOłlwkt \eler_łnn,. ~ ...
•

l1li

Wł.

w kieszeniach _
ile biklt j8t lIie..a;"',., ponl+wai w(:zt!lintej .alei.ll !lo 1tI..jomc,o p. Cietlbat.r. Nie pomocłr .,Jajo!en!a I pMriec' mu_
... jeeba6 a' InłilCOw, pn.,,Iłaneł!:.

tdtie

Wkr'Ót~e

oł.rr.ymal

ponad 100 zł, ri:upuje 04 ,*"tOw " połowę lOirue, prly C1\"f'1

wu~. stron.,

te;

~

sq bard ta Iadowolone.
lc.to
udowodniły, D
w I'Otwiqlywaniu pl'Obletrnl
O~O'MJit
ukłon'I'Ch biotq ...
dll etł
pI'C'lMi,
d.,..ełctO!'t'f',
to
MWUe !floJdq si, Jo'cieS .. a",d~
noki" obiekt-,wne 1 "Społem"
PHS \frł'$Łn:ymujq tleup. Po
co moJą łl • ..,.,"o~, pensjo I
tall
lepiej Jpł'OWOdto~
drogie tklHti z huty, ustoNć od_
powiednio wpuq cenę towon.!.
Klient l to4t kup," [)obne. te
choć a jent t ajentem
polFo"

prokt.,...

gdy

ClI.,

_unq.

się dogadać...

lfte mo ChUDO /JłObtl, kt6,. _ bie~ ork"hłjc
lię
• ~II/tC" orlllkut6to .prl.dawollVC" "' .klepłłch. Czę.~
to left .a'" tow/tr me ró,:.aq
1CIGrłośt
lO
%dId1tołd
od
"'kjs« , dnUt ,prted/tW. Np.
ch.łfuko IIerbato
ek'JH"elOlLId
jedfU!go dn. ko,.uolWł/t 1,5
'11'. :tł., dru.gieQo już: 14 "".•
• trzeciego nów 1,5 ttł • . Za16imtł, że ktM Uę Aie
,postrugi, IrlIpil herbate d .. u"i4!: go dnto I do peh\~"o z~.f/twu
" ", kowolo mu AOtueDO cUlj~
nikA. Akurllt CUlJniki .przedGwollo , bm. (tołdf! wc.zdnfeJJ to sklepie WPllW nr 104
nCl UrOCZtl,k". N" wtlwielZt'4!:
widnio!" cen/t 21.ZOO zŁ Wiadomo, czojlljk. '%tł"l<.o liC .tu-

:iVWCl,

więe

totoOr,

chociaż

~

błn.

okolo jodlt. li mat..
.utoblllie Unii _ •
It ul. WaU,6t,.
"
portret a !)e"Wn" kwot.,
pienl(dz,..21 __
SIt . do odebrlfl\a
pod !l1'
• S

jI:ood:

"r«III . .....

Ir.t6coa,.

WP(l.a4kW,

{MIoł.-oteenlf

_.xU.tMI

nau_ druiyna p'*l. notne)
_ mówi :r.astępc:a d)'TeIrlora,
Ualma Jelonek.
W ukole odbywa",.
5i~
równlet dyskoteki
I
róilne
tabe·wy. Spru:( nagłdnIający
(nałll'anla
Pl'1)'łlosUi
SIImt
IIczuiowle. vi oor,aniz.acJi po~
lllilplo kn 5 d,iuT\ljąe)'cil
niluC'l.yciell.
$port ulomillowa l procram
(e!'M w SP ar l! • ....,. aL
WllPÓlneJ. Na takie lek-ela ~ tNdu daJ! .i~ naro6wi~
pnede
wez.yMk:1m
chłopcy Inlormu}e Alina
Kaks-,luila. - NJeIltóre nauc.r.y<:!ekl wral: 7.e swoimi w,.~
chowankami wybrały I~ cło
kln.... a takt.. I'" 9Parer' po
Karcmwce.

";ODO w

lo wluncMt" l "ad.c

... Mi<ldtI_J G6nc
__ lIIp" ar ffJ .. K !!C...........,...

Komunikat MO
wtoUldl

.,.E.cho

"dotarła"

Zguby

mieście
.to

(ił h.łe,.)

młO<hiei"c.IO;

...tu.. ....

wkłoww;ko~

pneit

fina""

Pieniąd ze ID słoikach
To, 00 lOboe,.,I_ w dwóch
k;eleokich
dllepoch "CMWoIl
Rybnej",lokrowa 110 cud. Oto w
sytuacji, gdy od w;~u lot hondłowey nie mogq
tobie dać
reJdy
t4I
skupem o.pokowoit
nlrlon,ch, per.o:neł slllepów "CR"
pny ut WiślIiowej i ul. Armii
CuttwolleJ ehęb1ie
pny;muje
kaidq Hosć słoików opojem.
noio! 0,5 I. płocqe 1.0 uruło;ę
400 II. ToJemnica lItwi w tyfrI,
ił: kierownIkomi
t,och "'lepów
$Q ojefłoot A}ef\tem Jell tokfe szef
zoklodu gormoieryjnego "CR"
o speejolnołei - .. i ledzie mOtY"OWCl(le
w sloitoch". Zomio:tt
kupo ..... oć nowe opokowonlo 10

Zima w
IM""

wo-sportowej

Dnia", Do

Ajen ci dok onali '(m du

OKK .. Ku_

I1tł,k"

Mlani-

k06&yków*1.

l.Owanym w hali

" lIcj

'lall.kl (IIJ, .iCftorJl;e.
kol ... a,

tumieju

mandat.

potem p. Cieli bala.

~urQ::~~, :aJ=,Y.I::~~,~~~:

do dyrekcji MPK. Pillffilna od~
powiedi nadf"la S bm. Pan-

iIeor dowiedzial si~ z niej m.in.,
!e nie ma pOOslaw do ł.unone
nia tzw. o:tpłal,. specjalnej. po"lewa! .. tal~ezot\e bilet,. maj,
Inne C't'ctt, kuownik ....
(pl

rusuj,t.fm
Klt'l(:a~b

\Ieł.

L.u dzie

- Z w,liOUcó kioe:teckieco ~_
kladu
Gar.owni~e&o
.,n lk..
łoe •
IIGwym ro1tu "",tywam
w i~J law o Je JM"OC. W ub.
roku ~lIla mift,t:nna WYIlO-

mówią

Oni z nas
_,ł: r........ w.. łU'.ę~ : pr7lOdwOo;e..Il:Iet r""'Mt Mlrowia kOMUM,
handlo ...a eodD8Ine r.&k.up,.. Po połud
nie, jdchiieflt. Mi; "",octu: ~ . litu OCI'omne kołeJlki, trudno
jw~te. 1 Idl pakI:( na to,
• '-wiy chleb tą ołlUde
00 łoet'u dr.ieje .ic: w hMtmleko. Tn.ebl. lo rAllat.tał
dkl, flt8fl'l wniełl le, ile <.!Ok.- ... u.aałe to4dn prac,. 2c'ei1t- .
m, si~ do pol'i<MtW. Jaliki ~ u., I'Obtc tak lIie .&,.-:. ;a. .
n~W'. Mo ba lałc. *Ioepy
PM-~ jaki ł9t reno ru.eh
dute, aiepłoe. s flt>gllUek llIa depWtu! Mi ~i6t.
.mi '~amił ek8pediflnMrlVlli
Pl'WiOieł polow.. t,eh lulki

___ o ..

ftVęt.am. thlwne,
Re tU"'l, dawne

w.

~. f.!!t~~~::.I';'-- ~~j, ru:!:

I'ctWoł

~-::.c~;:"~i:=~:~~

ey

łów. Nie d"r.iwne(o. et OA'tatni wolą bowiem stł!l'C~ VI(
kolt'jce na deptaku po duio

te

że

p&IMe w [uCll jkach. Wiem,
probl1!:lt'ł

w- mariach,

a!e

pI"U!(:iei tt'U"ba to jakoś ro'Z.-

:;~ąr:~ooT:,t~ ~~r;nt k~!r;:~

lllOłlopollsla h::mdlowy ropeł nie Il~ nie l!oczył.

c!.aSOw,

pc'ACUje. Dtacl:<e1ro. *10otwarte tak' Iu"MłtoT
Dioac7.ego w Joł»t, ł4ł ' poum,kauer Wiem, Be h a.ndlow-

p,..,

mają

_!iI7l~

problem, kadrowe,
UWiał! nan.eka-

oni

R, taWUle hn pod ,órkę. Ate
pr?eei6Ź mamT terM ber.roboci<e. MOie skier()W"~ d o
»klep6w t,.ch, k-t.órym po
pr08tu ch~ sic: pr3COW3.~?
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łt

~rRONA

ł

i Monopol połamany
ZNACZNE oiywlCnle. ,Ot>~
., darct.e, no_ inicjatywy I kor~k1 dla klientów obserwował lIlOiniI w Kielcach
...
pracy pow&taŃCych lawinowo
biur hJrylłycUlycb. KllIla lat
temu działało jedyne '" Pol_
&c:e prywal.oe biuro
LaDa

Papaja "Kie1tourt; dmlaJ r..
jestNJą swoją

d.z:!alalnoU biu-

lllłodzJMowe.,

ra

.z:wjlll&kow~

spółddeku,

Co ciekawe:

al)... Uf'my _yka.z:uja anac;,.nle
więluJ:4 . t_ywnoU w __
biecach • lIliffłt.. ałt W18))1cJa\i.wwane, ale u \o I0Il10
aktywł\e pr.z:edloh;blorbtwa __
ry.yc:we.

z ,.Jtleltoucem" moiua

.~

ot. ",ybraf iW Wiln., Smolel\aka, pock6t.ował lidakiera
Adama Midl:lewicl.a .. MOIW_
a,r6dcZJ"tnJe,
.cIpoc.z:ąi
Md
Niemnem. .A:ra" sapra6U _
Iti• • dni . . Lwowa. Z .Pro-

motorem" _
ai«y motn.a

llilkadz.łellllt

tr-

Wiedlliu. Autokarem
HJuventuru" 1l1O.i.n. dG.)C('hat
do Smoleń,ka. W'p6Jproca z
kooperatywami
radueckiml
umoiJl", il. kielc:ullom or,anIUl~Ję
kilkudniowych wycl«tek, w programie. kt6ryeb
aów w

snalauo

sl~ odwl~U"IIe.

,ro-

bbw polDo.tdowan)'ch "" Ka_
tyniu oficerów
l.ud:r.le podró,tujl\, nuka,k
wratetl, po:r.naJą obytuje I Judd. W)'clceuJ \ uryslynne or,onll.Owan.c przez
II>6lkl, biura Pl")". atne, biura
łowarr.ysłw
l !towau.yneh
pozomle "Ił drogie. Za kilka
dni pobYkI w Zwlątku Radzieckim tucha Ulploclf poaad lnysUa tYIrI('C, złotych.
Ale ady pollccyf ile
lek
.1«)' snplaclł nałe.ly u kil_
kudnlow, wypnd do Wrocła
wia, na Doln, SIlIlIk, do Krak """'a U1 "" Blem::&ady
dIodzI,
te wycieczki zaII"UlICWe. .1\ lanie. Ci. kl6r~y
pollu)'1I jeWią wlc:c.
I
.wI.J.il, raeknowy~h

t,.-

w,-

posłuchK S\raue-

Straty mierzone
cierpliwości

w
z.N ANI

łr.łvpo(1

jut powuecoo"

IdcJeddch

kombłna

'-6w budawlanyc.k

.prawU"

te .. placach montaiow,ch
1rul1e.~1.

ruch je&t

PQ6t.n.

Illd~1

DA bezpłatne urlopy, ...
po6I.uklwan" "bwe.j ,otów_

_a-

klot br1lad1 Nn1ł.1 na
pori:,
stanęł, więc na. nu

Witej IIleoitrdloo1
'audowy
pne.dnkoll, łłoł:*Ó'W, 'PłIwUo116w •• odlowydł .., północnej

d1ieln;ey)(ick.

Nie. jat realllOWan, prJ,y)ot, pncc!1oei pr-.t.el. Swł(ł..
Sp6łd:r.lektię MW:zh.lowa. ,,"ogram M'oepodar..
MIe.dl. N. Stoku. Dr..
k uje)ui pioenięch:y 118 tnaIrr...
IlIwe1.cA M.tdowę"'be ...
,.uło~ JIO"~dkowallle ....
renów, uloienie sle.leńc6w.

len,."

. . n.

dz.lesl'lt ty &:I~1 Judz.I mle~;ck.
tllll1e ,.na budowle". W koszrrwmym błode. rol.btllxaD1m
Ioerenle, bel. jedne,o krUlWIl
l liraewa za oknem. Gdy ekl" do robót sie.MIlych I ponl\dkawycb .,r6<::, na mllj..
lian robot" które nie :&06tll-

li' ;,. odpowle.dnlm terminie

wykonane
będą
UH!Cmle.
* oillu. Sp6łdiJelnl nie będl.ie
wk:c !tllt na zapłacenie. lak.... A to l kolei owaCJA. te
""".1"'-0 .oetanłe po s\are..u.
81 etn z,aleUloicl - orla1I1u.e}a robót, kredytowanie
budo'Mlictwa ""llOłeem.lonele
&łot1'ł, się na "pndek
bu_
downlct.....
D11~r.kanlowelo.
etrety finansowe, jakle pono"SIl "'wC-litOI'J..1 t wykonawty,
-*na ..... yllc:r.y~. Swat I \KI~l,

jakle SIlI lo eln 1<*:0\0"
nWr, ..Uczy t nie moł.na..Wolje nMoml&l't lekcewn"e?

_

'Budowbnl _zlt

bud6w,
atrl.)'ln_ lnA&f.Yn,.. lti)kaJ.

Cbitł

TIe za rozwód
Mttor wlarlNleJl ,.% IRiUollo8wili IM' _w6d- "I"I bll łro.,aD.'
..
ycla.nill
••
• yCOlnie.
'roku• pn:.e
__ uJ:
IbM
Idblqa..,

Ok"""_"

ee . . n.c&)'''iIlo6d,
opłeLot . . .,
pochlał -
kUlU ~ • ..,..I III.III.-

mutowania

."pI,M

w_rł.GId";

..

~,...

w nee&1wlr\oic:.l ~

plaLe . . .

~.w

pWa""

suokoweao .Jlreilioneao .- •
proc. warlołol ""'łk... I ... _
prrykł.dow.

.-pł_ta

_

JOIItCIr.I.a

maj,UI:. m_lllce,o ""art.oio!; 1....t.
Ił
W'}'1lletle lł \7a. 111: - aM

ta

Podane

f,r:r,;r;-..!t~~:.

axoet:6ło_

ullOrmo,.,ula
III "" r_pon.Ijd_lu
_nlltra 'PI'aw1edHwo6e! l dnie
• .,.łdVemI-. 1ł88 r • .., .pra_
""la o_rNienla . YlOkok! .. pie6w

""

.."..wacb

cy",il~

.proMo.... nl. Inforlatotna - "" prakIIIIdowlj spolkaliiml1 110:

J'\tlruba.

_dl
be.

)Nt

dane

.,du W.jó'w6d:.kl.l' •• w

.1.

Ruunlk p"w..·..
tyUĄe.

opłat

IwlqZIłlYclt. l
rozwodem III pe
ezęłcI
prawdr.l_ • Idnlesie-

nlu de

:łkIUJ:::~~I.

• • •rte
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jedllO: Leonlak IIldchodd.

llm

alput!łwe

.cocmułow'

IIQIfI ~"" lamenl.o..anI.
do e&el. Jestem pn:yl:wy
ny, .ari ., Ino,ydl pl..1 lak
mo - I .cllc li, nic obr

t,lko myłJ~ tobie: 1 r.oł.e
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ay ad brak koacc~j; •• u~o pod.I"O~n.nic dwk h
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" lłWIOgO

PGn wie

rwjlep1eJ

iwicMO"ł

- Som

}ole drog! Je~1 popte"
druk,
pOno
WM.port. Zo~;om
)ednolr, t.e w klele,cIrich ks lę·
gomloch kileM! moją nonlę
tooleJ nit w iotI.
lIyeh reglooCKh "olski.

llupł~ .lqłltl

- ,4Itrullm' W dzi"ejHY'Ch
eKI$OCh I "onll sob,e kpI l!e
~"
- Skqdie rnowu, ludue ."'.
PlUJq duio b'q!:.k, momy o·
bIooty, towor 1'11. lety no pól·
koch _ SQ wl~c ełełty. Wy.
dowcy wchocbą c~~ie J no·
_ I w IIoMokt. płocimy HI kt o
__ "'" ClełtO!ni, ole tywq
gotówką,
slqd
z(Jłkokując.
ClOiIóem r6to.ce w cenach.
- W

WSł:'f$łIIle

Worl1owle

~kl Ją
prtynajmnieJ o
polewę droi.sze. W Klekach
witryny '"",ęgorń OI.dabily ko .
ligrofowone noplsy. te biql·
li Jeuue po c.enoch stClfY<:h.
- Sont POl'l w dlli, ie soW.
I pofIO nie iortuję. To prow·
40, te w ot.n:M hondlow.J
MOIody tlę polycje drogie.

• Jmled.t ... tei ... 1'101
ieiQW ton i.
- "rzeprollom, ol. mowu
.... W'lenę •••

- "01\5110 strolO, ProsJę po.
pollOl.et no radę: ..5ogo rodu
FOfliytÓW" _

\omów

llcelem

., tiedern tyłiłCY, .... polDfI!e.
mo Jen:ego Drewnowskiego
"Cyngo" - pÓltoru łyllqc:o, z
6foluych pOIY'Cii motno po.
ledt: "Kslqtltę
kudłorskq",
..Słownik W'l'f01Ólllt
obcych".
Borcho dobrze spnedoJe łi~
tnyklrnowq eto(yklope:dl~ ldro.

...

- Jednyf'l'l slOWflm _ 10I'i0'
- Dobro ks'qdo j.łt IOW·
ne pronę poncI tonlo I po-

....,

tn.bno. Co

potI"ęc

wy.

- We-zmę 10 co no lod!: le.
wydom oskl,";e Oztes·ęt ty.

_,o

-A kiedy

pot'!

_pnyj.

drleł

- Chybo juv'O ...
k.lqiW kupował i

rOłMowjol

.,

kiedJ"

,w_e'" IOsił\w'
- "~use 0fI0

IłSkUP

.. Jelle'" ,..oc_nikie,.

...Mgo
,Mow,...w,powiedlenia.
•

61'

~rHie l·",iesi.Cł·

JokM Mi

pnyslugujq ;włodaenlo w Iy'"
tlOM. I po 10końCłen"-,
Ioto·
.unłlwlN'Oc,r
_ Procodowco mo <>bowłą·
ł'łI4c IIddelić procownlkowl
.e~e wypow~dzenłq wklp

w
10'

legly bo rot ubiegly) lnolei·
ny JO rok ~olendonoWly. Jejll
uctynł,

tego ltIe

proc:ownik "'o

ro:te
d!.,::~~=~ ~r1C1~:~r\O~
doi"'r. te
g.

.esl.

prCKowoIkO\lllI w

3_ie5!ęanego

W'fPOWie·

PłTf'lygujq l ~ J/WOI·
1'10 pon~ ·

d,ento

płotnego

ni..,io

nie prCKy. "0 ZoilOM reniU .to.

wnlIu

me pn"t\l9Ułą "'"

ptoq

lodńe~nio.

.. W -jej s"olelli.11M je,1
10tNdniOfl,ch 2:1' proc:o.ni;kÓw,
I UÓfJch lO Dostolo wypowiedrerłio. ery jesl lo tok I W _

P'OCOWM pneprocowoł Ioc-lnMl
",,,;eJ n'li 10 lot; 2 ..... leslęm.ne·

00 wyft09ł'och:enl0 - po pn•.
plocowonlU 'qunl. 10 lot. leCI
..lo rMle1 -tlił 20 101.: 3·mie.
wyroogrocflenlo
po
pnOPfoc:owoni61 lęcMiłl 20 lot

tięc_go

I wi~.J.

lolo

odt>r-o '"

:~~~~",u pr'lown::~~
~ pienięj·
_ądu
pneJłd~", "'II
6f\'\ełytu~ lub r~ )r,woIidd.q.

lednoroloweJ

neJ ..

•

.. loslofo", _o,",iony l. .ok.
..,.. •
_ach "",..,.ep
rwolniettio, C.., w MWY. I'Okła ·
du. powtnt_M dosłać
...,.
nOllrod.onłe w
dotychCIos...ej
..,to"łdł

produkcyjnymi

tecivłologk'lfltmi. I
gru·
obe)mująt:ą
co nołffil\ieJ
10 procent
prCKownikOw
WI
10klod1.ie. 10trudnio}Qcym
do
HlOO osób, uwalCl się 10 .. ol·
nlel\ie 9'l.>powe. }4IiflU no,tqpi·
ło 110 jednorazowo lub w one:.

PGPnedn,rn 1 obecr'lJf'l ,okło.
dzie prCKy.
.. l Jokich łrodltów zotlad
p,oc, "'0 ...,plocoć
cłodotll i
_,"'wnow(lo'
- Wypłaco
Je z.
.,.IOłłlyeh , wysl~uJe o !cli leo

slelfl'lle-sięq,

IundocJę

gon lloey;n'f"li,

albo
pą,

..

łwioduenio przy·
pracownikom • dol,ch·

Joki.

$ługują

c:tOłOWegD

ith roktodu w

to·

",och zwolnień grupowych'
- "n"ług"je
ifII odprowo
pierrięino

w

wysolooicl: l ·mle-

shlanego ..",a9'o6unio. )eJII

.,odIt6w

te

łtodków

FundUN"

p(Clq. W ,eJ "Plawie ulroiq SHl
okl t~;n:wc::;.... w,powie.
d ••.,1o MO,", si. _ejoslrowoc:
jolro Muobolnył
- Nie , natom/oat fI'łOłono ~
10rojeJttowoć jok.o połzultułąty
ptocy, o dopiero po wygo;,....

ADZIWIAJĄCE,

jak
trzeba było
nlektó·
rym chociaż osobom zaś
Witało w
głowach cr.ym
jest, lub może byc, gospodarka rynkowa. Oficerom
pnemyEWu,
dyrektorom
żeby

wielkoprzemysłowych ~~
kładów, którzy dotychczas
musieli się martwić o
zbyt swej produkcjl (wlaś~
c.iwie o nic się nie martwi-

me

li z wyjątkiem Cundusz.u
plac) stanęło nagI€! przed

oczami widmo plajty. Stąd
lei; ogłoszenia w prasie np.
o lO-proc. bonifikacie na
wszelkiego rodzaju c~ęża
rówki specjahzowane, I
więc
autocysterny, wywrotki, 'NO'l.y bojowe, wozy z sikawkami itp. Kto to
teru kupi, kogo nil to w
kraju stać? Małe firmy, obracające niewielkim kapi~
talem, uczej będą si~ rozglądać za kimś, klo im taką cysternę wypożyczy na
parę godzin.
Jeśli czło
wi.ek ch« się napić piwa,
nie musi od razu kupowa~

' -_ _ _ _ _ _ _--.: bJowaru..

~g.'

- Z.,.ilek 10ft ...,...1: 70

Clef'Ił 'W)IIf'I09f"_O l

,""O.
o.tołn\o·

W~.
GIlO w
jedy~

pnQPOS plwa: kaid,.

A

te

dostępne

dUiej

je5t
'l)n.e-daiy

go .lejKo p!'CK, i w-,p40c0ny
jett płWI ołIres pi.~ S
,"\Mięty

pło,

jKIiI:ostowOf'lio ber

cy; SO ptOe. W'fI109ł"ochenkl pf'Ml doItl_ , ",,"I~ 1 40

proc. WJ'IOgrochenło _ po 61·
plrwlo ł młes!ęcy poz05łGwClnio
&eJ: procy. Zo&iłeAI lefI No _

od MJtf'lAw:ego

ie: byt nasly

1 nie

WJI"f09I'ocIlenOo

",oto

pn:&boaoć:
pnet ięNgo wy.
nogtadzenio w ł.toJu. NobM9lJost
bu.oboWI,,,,, k6n:, dotyehaOJ
nio polQłłooollołl w stownl!u proer, pnrslugu;e Iosiłek WI wy.
solroicl noi"ltuego wynogrg.
ctlenoO. Be-uobotnyf'l, pobiero·
jqcyrn zosJłłrl, prz".ługulq
pg.
I'IOdło: ZCl"łtI rocbione I łwlod·
crenio
.,klodów
lPołecłl'łej
.soIuiby r.drowOo.

..

-ri'

Jost ..... obłOł_ontem

..oj
uuelni,
Mlfej_slrOwony
}oko Muobotn,. W jokłeJ . ,.
sokości otn,mClm rosiłaU
- Absołw,""
u~oły
wyto
»eJ. dół'fChcrot rolo Pf'OwJqcy,
otrlymuje losllelc w WYlolrókl:
200 procent no}nanogo W'f"I0·
gtodlelłio w Jednos'-koc:h
podorlrJ us.połec.mloneJ _

g.,..
prz.l

oIo:res 3 ",ieslęq poz05iowonio
bez ptOCy; 1SO prO<:. nojniilla·
go wynagrodzenio - przet dol·

DO ~~IJ'';Wb ;;:':

Prosto z ulicy
niewiele
Z czasu,

nie _
dlo niego prOPOlyc)l
odpowiedniej procy olbo prppotyc:1I prI)'\łClenIo do zowodu tub
pn:e-ltwoIif.kootol'łio, sLe:fOIIIIrI'Oft'O
do proc inłerwerw:y}nych lub no
utworz_ dodotl.owe. ",lejKo
prOCy. Zasiłki wypło<;one sq 00
"""e.iq!;:, I. dołu.
.. W joki.j WJsołIokł pny'
.ługuj. lOS,,"
dło belr0b.4·

Zwolnienie zpracy i co dalej?

- Prze. oIu-. l'IIe dtuiwy nli
6 Ifti.s.y od dn;o ro_iqla·
nio slOilóunłI:v proq nowy loklod
winien wypłocot dodotet wy.
r6wnowc.,.. .tonowlctc:y ró ... ",.
pomięday wynoglochenłomi
w

Iwołnieni. grupo_r
_ ROlwiqzonie SIOJUnIn.r pro·
cy I pny<lyn
elronomk1nych
lub w zwiqu", te unionomi Ol'

~

belt0b04.

7 dni od
lOrejelo(,owonia, j •• "
upływie

łlte 'lir lukJiu!Owydl lokalach
J nanutem \ak wy.sotlm, ie

wielu ludziom ne w idok ceul
pr:t«hodJ.j
ochota.
Moin.
wprawdzie podawał je w Ioka.ch ftI.t..zeJ kaUolfOriJ, ale JlI

uybciej. a
d9 In·
nych wcak!.
Władze mluta

Kie.lc,

rou::ocłmne

• łWIaSU:ra w

w mlekfe,
je,o wll1'1tWe,

paskudnym, !t161't'o nie da sl(

bl'aku łnkcu lub łielenl w·
byt. wydoly u~dJblle I.Q_
1r..azu1:łee s:pnedaty z c!(i.ar6_
_k "a cl6wneJ uHcy m!a:.la,
która miała - Jak pami~m,.
- przypominat wleJkom.leJ~ł1;1
:l

.A

~cowol

__

spOłu .

ro lO "''"I ro...;qlolo 110
prlKJ'. N .. me- hooIitillocji
wodo.,c:fI i chciałb,,. je
bye. Jokle MI MoiUwoidł
- PytCl}cłCr powiflłOłl
.

sar_oc

Się

w

_;..c_y",

dliole lOlrudn'łIf'Iio )oW
bot .. y. THI wyck.oI ",oJe
jrod.ów Funcłut~u P'fOer l
"'~COoIIOĆ pnyuczolI<Ie do
lub pnłl'kwolił~o.,le be..",dl w loleż.,okl od WYł!
iqc:yc:h połneb,
.. Jełt_be_~ i
.. ~_ rOJPOC:zqł.ru
g06podaruq, Ho "ką
AnOMOWą

-v.

JiCIfĆ'

- 8ftrobotny,
pode'
daooloJnoit gospocłoł'aq,

mplux

I Fundll$N Procy
nofOlGWq poi)'C$ę .. ~
2O. krOWl0St'O pr• .clł'ftoe,o

,

prochOf'llo no IDtOdoc:h
lonych .. w~... "otrczW
J.egoJq umonem.. .. SO
WJch, pod worunlHftt
n40 chiołalAokl gospocłot
pn.el 24 ,"1&.1... $q _
dlielone
wy.:idoly
nl...-.lo
toerocnowych
or
.tOpnio
podstowowego,
pt'owodzq poirednk-.o pf
.. lept... ",,," apOłk, I

pn_.

.roniu_ą ectpowiedliolnołc

roinleresowon,

Jelłem

ao

..ptoc,.
_O"",,,Jok..docIotllowych
M'
161 pne";s
$q
- 'słn,ejfl mołll'\lloloU:
nilowonio we wspókłzloJon
miejscowym Olgonem lO

!'tło

dodotkowych miejsc
tytułu spóIoIro "'oie

HI"

I l tego
:ty.~ot

po.I:yakę

FutMius~ "'CKy.

Poi)l'tllleo
uclzlełUl\o
do wyso!t:ołd
klotnego W)II\agrodtenolo no
MKłli. olueilotl-J
w
Podlego 0110 umonernu 'fi
p!'CKenłoc:h pod _II>"",
ft'udn'erolo pf'tet ł<41od b
botrlego prłłll 24 ",i_lqce

nied.lwna była M jedyna
»a drop, tyl.ll:o dokąd
pc-owadJJ? c..,. rynek k
lowlny 11/' kolc!,incb ds.
krorł(!ń prze; wyb,tnydl,
sl.d:ajqc)'<h tam ~Iumom
zos\an!e w ten l!POsltb In
wiony. I tK'xwoJnl. mulO
kierownic,.
pustyd1!1t.k!
naucU! .i~ przez to obroln
Raczej prt.oeclwnle. Naton
pewne Je..-t. ~ rd'Utna 'W
koplań"kim

ha»dlu trocll(

Władzy szkiełkie
lG UlIeQ,a mle6

-eod(

hw.

nynnlkÓw.lącznle I polytyw_
Ilą oplnl~ L iSi Kobiet, kom i-

\etu osk!dlowe,o.

blokowęgo

rt.v. Opinia ,,&mepJdu" nie
wystarCJa. Na dodatek o wy_
unlu pc>l:'NOlenla Ila .pnedat
plwa np. 11/' barze ,.&mak" de-cydujft jeszeae dwie kom isje
WRN... tym jedna cit. beqłle

n.d,.!rtwa I PGl'Z'idku publicl:_
~ łjakby nie m!ala eo ro-bit). Pani dyrektor Wyda.lalu
Handlu UW umochlelnle nie
mlYre. A .oro tale. to na ctJ
komu ten eoly w:rdl.lal! Mo-że I.Oitawlt:
tam tyłko sońc:a
lub portiera, on wprawd:;c.le te1
n~ bc:dde mócł o n lcz,)'m decydowal'!, ak prr.ynajmnieJ nikogo to nie I.d1.lwl. a na do-4atC'k ~due U1.AC:u1I. \anlej.

deptak % para$Olami, ,łoBka_
mi i ILwiee~m, a co pnypoml_

odwl~.e. Cdy" VII

t!'1I

wla dł.ól

na nidy wid%i. Wite dobru.

!non

tom,

władza kocha miasto, ale CCI 'ł
miłością do obywateli? KIo il:h

ORONNYM argumen
za ręc:'lnie 5terow
rynkiem jt:"t poda
klóre,o dobrocblejo;lwo

pokOCha lub chocmi u01umle!
Pnec!ei kuba by~ A.'lprawd(
.tukn~t1m.
ieby płacił w
IItleple za kostk( masła o ty·
.Iąc

:ałotych

samo z

drOilej nU _

\o

cjębr6wlU.

Mimo 10 de<Ylje o ukuie
Iprzeda1J' z aamocb0d6w wydano. OeJ.ywi.łcie, mimo Jej
oglO!zenia handel ulIclny na·
dal kwitnie. Nastepnym dowodem mIloścI do miasta bed.,
zapewne wysokie mandaty,
aprawy w koleslum Itp. T(
dfO~ walki z obywatelami w
ami~ mil'Oki do miasta wybrały np. ""ładu Zakopatleco, Do

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

,pn,yja

•

U
1\

ja b:.:r.arowyc:h lub ulic
handlowców. AJe uy je!>
problem babci Kowalsk '
nas ws&yrlklch) kupu~j
logram cukru za 5.800 I.
chodu :r.amla'lt
sklepie, C:"Y
racaej ..
lIkarbowyc:h? To one. pru
('jasno oploUI katd, rue
inlerctle I c:ągn" z tego
sI:. OJ:óln!c rU'CI blo!1\c
plotły" dla dobra nas ws
kich nyli państwa, ak> lł
pojęcia lak mgn,te, te I
110 w nie uwicrQ'ł, \ym
d;dcj, u nikt ", je Vlbr

po'

EN D
suzebf'
leca JQ

łrałil Ba

II c:zteft

koniką. 1
je 'lir Pols

al. Jemu
hom.lt:'II
uda lo. I
int. B.,
wnie, 'II
t z prze
ciwny p
o kl1p;taf;
bIlwie w
to slln!t
~Iowcll:. s:
j. PojHh.
ł ~odę no
ej
mie-.!

I bO W O

LUD U

.utU.>NA 'l

Zmiana modelu opieki

! Bliiej
w nawit\zaniu do usla!E'?- "OTkrdąRłego MstOIU" prek~

a eusz _ azowle'C t
wydnł polt"'Cente z.r{'fOt010_
wanla slulb pomocy spo-

by skuteczniej wykorzystoć l'07.prOBWne fundmae

pn~znaC'wlle na ~(! ct!le, fi
takze zlnt('growac wysllek
ludzki.

'A' ;~W~~~~h~>d~!:~

budŁCtowe
naaWilllł'
,,'o~'Odulml 1e'łpOland pO-'

o-

lnocy "polfOCUlCJ. PolftC1;l
tle dQ{,('PK'XMQWe 'Z3dania

ł

Wojew6dl.klqo
o..
'rodka Opiekuna Społeczneco
W.1.niału
z kOO"iX'tmcjaml
Zdrowia I Op.ekl SpolccU\('j.
W łftI _",.b ułoM -.da6 'Ii
d alf'dzl n y POO1lK,. .Młcund
. . . .u~ bh, .... jeft'Ocb ki m hę " 'de akupl.n_ w k dR f'J iI._
móree . r • • n bal'TjneJ.

1u'*c;e

Czy podlltkl .powoduJ. u~

d~k

Mdownlct""al

Spc<'~liki

~!:~~' llkw~~adrw:I!.n~jC~S;

s&.yC?lllu
tylko
len kto MUli i nut W porHe-

.."jetdi.a w

lu "nawis". Za bilet do WlnItLey trzeba _płach~ około Ku
ty.~y,
do Budapesztu pra .... ie no pięłdtJesiql.
Na podwyżki Wyly koleJoweJ areo.owalo brJOwl8ko. t::kUIaj _ .um~ do suda
~ "Pł'kIr\l"..."Ceł.t(:" .. ,.skah" c-r pioeprs z .,Kau1balłe·'
pład się odpowiednio
~
zej. Handlowiec, który , ob-i(d.. m w oc:aadl toni mJędzy'
~Iaml ZII cranic~ Pol!ki mut!1 pnecieot w yjlit . . . . .0Je.
łW.)

tamtel'. cial;~ ponad ltO
rmlionbw Ml'tyc" sanl1Ch tylko podakt6w, da~e jednoczd·
nie wysoklt produkc~ r,nkową I atrudnlaJąc kilkunaJJlu
ludu.
No eol; moma dłulo Qtamyw;a(i
ręa!! 1IlId ro:d_nym
mlekloem, . łe ł!CI \.o smJenJ,
tefil nie _k!:ni st(: lnenlal_
noM: lud,,1 klerujijcyclt al( ra-

ue}

owobi~tym .. ldumis.l-: ali
odrobloą :JWyide j intelitenciJ

w.noklowe. prowabyle jak, Jd:lIe uprawa
)elit m.lolnten~w"a. a wl~ I
pn,n~lIea
niewielki docbód.
Oecnia .h;, te w .. m,ln tylko
najmniej
dllOll~

Można ciqć
rcjonl~

.. odoml .. n.klm bez..u:o-

!!
!;~:t:Y-::'=ll~nłkt:":!;
.. d6w. Dobrzy ..downie,., klO-

n,

b(dll .taraU .1-: _Iun~
w,mltle plon,y & pewno6chll por.d.t.It.obJe & podatkami. Oecnl.a14, t. nie alt "'«ole tak
,.,.~kJł'.
Oblle:r.ono Je bowl~m
wedlul w,6.Jnołd & kekura.

Pod,\eok joMl taki

_1ft

<-I

Ilem lObił'. iA: przer. całe 1IIłta
_ie w'd1.ialem n koco a adml.lltracJI, obeelfe,o pn.y oprótnianiu po)emn!k6w. Lud:,o;le r.
MPO wynosU! )c r.aml I &aml
p61ntd .yllto. .... ln~ rachwlkl
14 lIoU; wywlezlon,ych 'mleel. lAJ n'!pre7.entująea Interet
lok~t.or6w
administracja bu
uemranla pnyJmujc te rachł1Jlk1 I k~Le nam p1łlcl~. Lat11(0 o hoJnoAt Ul CUd7,e plenlą
dU!o
Nie poSfldl.llm MPO e
kllntowanle mnie pTywatnle,
ale wolałbym, ieby to betgra_
D\cllW! zaufanie KSM do MPO
)edli3k t roehQ ogranlcz.ył

O;;d~~::CieE'=~k~l~

sprawy kJ('dył, a moie
wkrótce ulegnq unianie. Symptomy takic:h :un:an
juz lII\
pr~let
wldoczne:
w.r6d oalouc:ń w pra~!e wlknęly nal;le te o po.u:uklwan'lJ
lud,,1 dQ priłC'Y. Zo_taly wyparte pruoa Inne, oferujące np.
wolne mace prurobowt'. boni·
ftkaty oraz. .. dngodn~ warun_
ki". Dotyczą one jak r.wykJe
prywatnych firm, nutkleh b:z.ne~men6w I w
o,61e ral'uj
,.podmlol6w Ro~podarelych".
S~dnl ucz.ebel wlad1.Y natomiast twardo tkwi w okowach
blurokratyczn)"ch
nawyk6w
ś!edU\c le
w~zY.!ltk'e un~ny
ulumlonym, aCI el",le jeszcze
chłodnym oklel'lI t uJdelkiem.
Zcby sl~ tylko l'hlM ów nie
7.iimK'n!ł w kn: lodow<I. Da Jak ieJ trudno 'Ilę l)edzie utr:r.ymoł, :twla..zcl.ll lIdy I loneuko
moc.nieJ dOll;neje.
W I I':8LA W UAKARSK ł
naw .. t

J surSlym. e,ól.niej.,,1.)"ffi 'spoj.
uCI1!em podczas podeJmo...'OIdecyzji. Brak taklcgo np.

nl~

w

prJJ'padku
kam~lcy
Smoleńakloth
{ktOrlt
chyba
będ;,r;ie zwr6cl~ prawo-

lr;eeba
wnym

właklddom)

stojącej

bezut,yłeczn~
pne1. tyle lat
(mlmo wueioiejszyeb l.apcv.'_
,, 'eń prezydenta, te będ;,r;ie nmontowana),)en szcze.6lnte
irytuląc,..łJdyi ~t :f:,ywym (1')
pomnlkloem nieudolności '0Ił
podany ml.asta.

A~:,jeo!t!~I~loGl~tr~~~

116my nowe rachunki za
Irlotnym Ich składnI_
jest pozycja .,wyw6:,o;
łmieci". Ponklwa1 mam pod
oknem śmietnik (wsp6lc%"nnik ntrakcYPl0.śC1 mlesl.kanla
W1'lq~ lot pkt.) 1tprzytomn!·

cl.)'n~z.

kiem

człowieka
WRN w Kie-I-

Prezydium

~~I~łl:t~~~r;~'~:I::t.J:;.
polu Pomoc) Spol~~nej. Projekt \.en przcdloil.olly ~.. tnnłłl
na~h;pni(' radl1ym nn nnjbliź_

nllcr

łeczllt'j
w
woj~wódzlwach. W ogromn~ m uproszczeniu chodzI o lo,

społecznej

~j se;{~~y,~\tśl k~!~en;~:~i
d/Jalllllia tego

ik'-polu

~_

dlic: tlllalllowan!e stanu po_
mocy ~Pi)!ecz.llcj oraz W)"IItę-

puJqeyeh polr:.reb, sprnwown-

~~n!~d~~I;:!J, o<\r!d~l~~~

floch I rnia.-ta('h.
a tltkk
w - pulprac,1 :te wszy'tklmi ~n-

Ś~'i~:~~I~;m: fMJ~!c'llllfz:!l:rn~
n<l.

Dl.ialIlJnoU zt'lIpolu finall>'Owilna. ~dzje z budielu WRN.
Zeo;p.)l gromadU1 tM;d~ taki.e fundu'l:.e pochod~ce
a

ionyc.h trodcl, /lP. I fund.:K:jl
lub darowb.n 0<'1 ~ flzj~zn)rh I. prawll)"ch.
PUIł):kiowo, do na"u wy_
borów orpt16w UD1or1;,du
terytorlaJnf'!;O I -vniany u~\roju ~:łiłd:,o; t.ert'no>wyrh. zespój
d:tialal bl:dlie w ge,m jłów•

Klie nt kupi, jak

n~lto

H:kana w"jt.>Wt'd.ai('..:o.

:~~~,_~:o UtZ~W~~;'I:;r~

mile

.

Z'lktada !rlt: róWnl~", ;a.e w
Inla.'-I.uch I Imin,",ch utwono_
Ile :r.tI tal1ll QUodkl pomocy
~polltCwt'J, kt6re równlel bed:1 jedno,tkaml budtetowyml
po~ull.!goll\)'ch
rad narooo_
wych Ośrodki te prU!jmq doty('hC.L,1 owe :wdania t Kom·
~lcnc~ wrenowych orJl.un/)w
admllll~trilrjl państwowej
a.e
,r~ry opieki t poleClJl<,j
Or3%
:r.adnnla
dolychua,;(lwych
łu.i:b
~PO"'-,(,l.lIveh \'II zc-poloch uplckl l.drowj)tllcj.
Intencją tworc(rw tt>go modfolu orgllnlucyJn"i!o ople'"
i.pOk'<'J.I1~J je"
m.m. I'A.~,,
"«,nie d()~~pnł)kl du śwlad
e~n. a co lo"' tym id:tie
_
kh ulatwl~llt'. C., tnk sYn'e ,I~ w rUC41WI)tośd ~~%l·rn....
ROlv.i<I!aanle ki
kore • .,ondujt
,
pr.J.Y~l.h dl
modelem u-truju
amon.qdu
te:ylurlolllcllld.

b ę d z ie c b ciał

W "Peweksie" drożej,
ID kantorach taniej
8~'1 Uok I nie ma Uoku ....
sklepach .. Pewellu". - KII~"II·
ci me omlJajl\ nauyc:h plnl'ówek - twlerd1.i pcuonel
sklepOw w Kielcach,
Radomiu I ~. lt'r(,llle - ale 0broty Jui IWe fe. co w ublł'ł
Iym roku I .... pierw~zeJ ,połowie
sh·clula.
Wyralnie

zmnk>j~z.yła

się

~nedat

....

waluty wymienialne alkoholu. papierOlÓw. a takt.e prz.ę.
tu radlowo-lelewlzyJneJo. Od
3 dni np. w sJd.. ple 1)rl'l.Y ul.
Zag6r~i:lej w
Kielcach nie
~prU'dano ani jednej paakl
papierosów ,,marlboro" - dlu,je. Olal'llego? Je!'U:z.e niedąwno ko~~lOwaly • dolarów
USA ~ karton (Jł pac.rek).
Teraz cena wuO!Ja do 10.5
dolara y
karton. Pól Jilra
spirytusu :aamia,l;t 3,8 dolara
ko~uje !i,3 dolara za pół 11k'a. "Polonel." ~droUlI o 2,3
dolara la mr. za teloewl«.or
,.pana"onlc" WI.eba
7./:Iplaclf
599 dolarów, a r»alnetowld
tej [lrmy _ 4090 dolar6w.
Dolarowe eeny .. "Pewek_
!Ie" skuteez.nk!: doganiają te
'lk>t6wkowe w "Delikatesach"
I
~klepach
:opolywczych.
..Marlboro" - dłuCie kosttują tylko • t", Ił ut p.1czk(,
..marlboro" kr6tkie
4~
ty~. zł, a pół litra splrytu~u
- 54 ty~. :.cł. Pól litra "tolIeUlej" którą w ..Peweluaeh"
oblo:f:ono naJwylną podwytk,
rnnina w Kielcach kupił .wobodnie na ba~fU' od rad1:lecWvwÓZ jmkd

l«m:uI~

kl~ll turplów Ul 22 tJ'. li.
Skul.. k? W Kielcach, Radomiu, jtlk r;)wllł('i. w t"w. terefllC ....yra"'lte wl.l'o-Ia po..
dut. a _padł popyt no d..,La·
ry. Na baLarnch pfl.eda.... ,lno Je I~ 9.2541 zł.
JOlk po.llnf"rmowalN Ila~ w
ecntrnłl ,,Pewek,,4.... ' "twarcle aWliWwana je t kolejna
podwyum cen doloruwych IM
alkohollt'. papierosy. IIO'Illetyki, ' puęt radlowo-tclwuyjDy. OJacl.l"O? Obccnic VI pucda,y Hl towar.) J,aimpol'lowane je~1;Cz,c w ubl~Jm ruku
I nie obk):WI~ ciem. Nowe towary. kt6re w nildchQdu,eych
tygodnlnch dotrą do "Pt-wek-ow" w WIJJ. kll'leckim I radom. klm _ zgodnie a nowymi J>rupi~ilml ~'<ł:j oblooiollto
clcm, a wl(C il(łecyd"willl!e
drohl.e. ,,PcWt'k .." nic }e. l
.1styt\.lCj,t
cborylatyw1\q
I
dollcl.Y do cen OOOWhllul<łąl'h
obecnie dpJacone do Importowe - około 50 proc. do paplerO!"ów, 20 proc. do win, 80
pruc. do perrum, 5G proc. dl)
szminek. 40 pr'.>C. do !.pr~tu
rlltlwwo-tclewlr.yjncj;:o I
lOG
proc. do wódki Cł.y· tej.
Zac1Jli .. my
wyblerac
ro
puy aktunhl~'ln kurJ;le dol,).
ra opłaca l'\ę kUPOW;l~ ;ta
obce waluty w ,.Pcwekt.aeh"
albo Ul do\ówlll w "Dt'U}(,,te;~ch" nu balaradl I na u·
hey.

,po- Sposobem

'~I!i:e~~WiC~~ w~~bło rObn~

"iektór;;rv "oucz{dnl" \OłaA
ckiele dotnk6w Jednorodzbł.
"),ICh lU pobliżu odedJi mkszkanioW1lCh? Ładują jmfcci w
fołiow,e IM"" t podr.:ucajq Je
do spóld:ielczlłch Amldtilk6w
Za fch opróŻ'IIilułlc
płacą
J)T::ecid lokotor.zif z bloków.
NlelclOrtlł pokują
jmled ..,
/lfnrlocltooif i "OCq podrz/lcojq jł"!'UI IIlk" JW2""rj ."" .",-

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

'"

blł1e I1d.:/ł', W.,cIaje
.1<. ~
powili/en btnie!! ooou:lqzt!k
dzfl"T;fawlcRUI orI MPO kubł6w u
śmieri JHle.: \l:'ła~""
ci,.U domków
jednorodzl",Iłłll'h
Nikt prlf'rj;>~ nn Iltl.'ler':lł. ŻI-" domowe Oo~pOl.lflr1110;0 jmieri nltl
prod"k .. je.
A !koro urk. po ro owm 0'11'-'
p!)f1/r,j'ff'1oi! !H(' b\l'" gilZ/l'

,"',

SLOtKO

STRONA'

LUDU

..lak pomagać?

Są różne

~twa domoulCulawNaniu tMelon6w, remontach, «tplaeie I do.\ercr.eniu opału - to formy
które prr.ewataly na pocątku
.. łuklnt. aMpo)u DOinfQP.
mowa I. Jeto . pnewodnlc. . . .
Marla KSIIC: ... lC'k. - O,.talnło
tn.eba b,ło jut mylleĆ o n(ł
wych ~bach - w1'd,w,ć
be~latl'le wpy tpou ltolówq
..Car!lnu" umili to lakU ba _
ry PSS - .,&M*a". ,.&.-6dmle}ski", "Ket'k'" "Chied1an_
ka"), Ol'ganl.wwaĆ -.keje cMiu)u"we dła dzJed i spotkania łw!",lee:ano~latkowe dla
~art'l()t.lych. W tej ehwlH lbie_
je Mf: tak. te wleie rodUn nle najubotu.yeh. nie
t __
te n. opla~n!e t104*8, ~
.utola. obiadów dla dzJecq VI
I2Ikole. Musimy utem r'07$U!nat .we ulnlenk7Wanle: IM
W'eł'J.

1~73Cjj
ludimł .motnyml, opJ:>7.C'tOn,m.i. I ber.raoo)'mł niejako lo

~=~'" J=~/r;)' ~~:~l~
!iprawdują 'sit:: teru!

1.

SOBOTA.
lu'~, . . . . . r.
.a..ieai., I!lwir,. 8eh.l.. t,ki.
Jaeka I Jace"kI.. S I &ńce
",.ch"d _ T.'., ~h"'Ił -

18."'.

NIEDZIELA. JI luki • . Iłuie
IłemałleU,. MarII, l!e.
I L.~Jana. Slonee

nin,

ll,.41cr~lC.

1 .... ueh.dtł -

WKh.chl 16 ~!.

p :t=fe P=~o=l!a-;::

K'oord~~~~;~R!e;'S:Ie:~

nej w Radl>m!u, Powołan, M_
lilalon w IBlI6 rl>ku I Vi }ego
skład wenli
prr.edstawielele
wla.-rfe w-<pomn!an)'ICh wyu)
Jn.łil>-tucji. Na odby'Naj~ce J.k;

jedna1t niedawno lpoł'I:anie
U-prO'ltono taku Innych -

duchowlefu.two. r;wi:p*i ł:aW!)_
dowe, K()f(lltet ObY'NMe6lc:1

alać

.,Sot!damość~ .

- Sprzedaż ubrań. obuwia
na talon,.
ta plenl __
du, liłtw:dacla bac.f:!ł' a~hl.
iektookmyeh w kil&-u punktach m1ast.a. ucucholRlatie lIa

Krótko

~:ast

mówiąc ...

t

w:~;'
;~·!r~~:ii.~
w,......
,..., -t,.

_w.

.....le ...

Ii

Ind. arit'U, ;

p~dei;

w...u

bt.y iwid, ',~w.1
j.U" -"wiule ..

i,(>ie

!~~~~~~ ~:!:~~·".i;U:'~~

c"," lak III BU.bkO .,dIU
... .,. ..
te IId.,
... "

"'ę,

lit.

.. "Ię.hil". al .. Wltl" .... l( ..
...
• ...... ~
p . . w.J'll:d
....ltd,wl.d .. le pelleJrsllwtoitoi,
uwiicoi. lę"" .rs.... ke"k".

r::~!'~J lI~t!~. a~!::.!

luda .e'arl• • •
kl .. II •• J.i .krs,.caa_ k
.. "Ietllaeh ••I,.rl ........ yrk
prsn JHOw." IIrU:1 p.lIl,ra.

jeaae.e

at J.....wrl"lI.lI• • Jej
.alr ••lk.n,
Jak_ ......
t j ..

".mw..l"',n;.,.ell. Ta'aJ

1lU1• • nr"Ja

hlal.r'..... :

..

n,. j...

It,n. U&.IUmi ...u.

h,

,rad01l ..
....(\. I,,"MG.ub
"",.,.i" ...
pn.... rak ••
11._......

.• ię" 1tk:4,.

.ak Je
_

i" I. Jd ..It,. .. ~~

S.eA

.,.,~

.hwrw.""'_,

d"" ...e sjawlll". _ •••••
••" ......W ... at.l. się .... r.
5I ......m
.. ,.iry"hrlU. Bar.u wi .. l .. a·

....'J ••• ''''

••t ... ił J.k się ehfe ..., .
u l at ... IĆ w .,I.1ł ".bllC'II_J

.. .. ff.., ,.....
,IIł

~

k.ma·

"WII I .pra . . . .1.lwl_ ...
U."J"! W "Irai. Ilnl .....1·
1l1 ..........,," t .....J,-.lę
tri ...Idkle Iwhi lath,.. III ....

r,. .." ai,., .Ie

"ra".wsl••
"",t"
kat.e .......
I ulreJ .......re.

III . . . .

wł .....

""le aal .. l.ić w .... ,.I.lrr\!.
.i1l..
W. OZIME«

Do~Lałi
1101:: do
bud)'rtku
SlłtoI.y Podsokwowej nr S w
Radomiu ()O w}"b!elu HJ'by.

NaslQPnte
samki.

,.unles*odtiw"""
~

.eCn!C.a-

r.lu I pb:tlC!łiu d)'W'e4I:w.r..
Z:łlxllnie itktcE.1 do pomles~
czen. ~e ich II\lei'esowaly,
bylo )ut ty~O f«małnokil!;.
Tlił'riiL roopocu:li
PMetca<:j~
obtektu. Jeś" kłucXJ nie uda.-

II-.:

daopa.'\O'W'aĆ, wyłamywa

li df'1lWL Skradł!: kołl>cl>wy
lelC!'W'i.wr ..eldtrou". eralllofun
,.artur"
r; kotułnll'laon\i
głoJtU1COWYll\1, d W3 mo~nf'tł)_
f,..ty Jw ..(·lowf'. rwlni«. dia ....
kop radlondbioom k .J.I~!.J.~,

too~a

lekany JIt

npłtala

w

Kr~h_

małio''''ę·

·Radomskie słówko
Porti A. Gokłmska w povrzt'cb&im Jewnie pre.:elłtl>wala
ów mMlodrllm \II KOIza"nie. zo co zollalo łklllrcona .t 0"'!JC)lt1l Skutek bili toki, te lWI ~i wl/$II;P UIIIUłll tłumił
W radomłkiej JMra/il loJdej rekkamIl jak dotąd,

..

'11"1.

pro('ę póletllłou-'ą.

-

b»ło_

jok ""'mo rOZłrnlwltt % leoZTezllVfl«je c"lIlN .t Ctlł~go ~'otu '/Ul
ubił miet! więcej C%GIU dla 'IIIU!, "'lOtł'

ttwierd.td

"fIlmo. II

CZIł

przedszkola."

10

n", m6glbłf"'l.

iad,.,'llO, Le obecnie kon'ecl.llOŚĆ napraw,
jaklegokolwidt
I~

W

ry na nólł re nlen.c;l('łcie uleCI
awarii. łror;1 ruiną {m.aflS<PW!\
Taka na pr:r.ytdad ~rłl:a
do 1od6wkl kosr.tuje ok. p61
m!tlona :r.łotych. na pro "r••
malor do pra)k! aulomat1Cf..ne! IIl'zebQ w,.1:Iat 46 tyio~1 .
A gdde koszty napraw1! Fachowiec. bierze dr()go ... !MI_
prawić samemu potnri1t tyL
ko niellcmi. Na dodatek w
wokoej 9PNk'daty nie ma {traw (. t.1dnej polc&ebnej Mękt,
"" wr*onanie Hap'rawT prr.er.
melicJJne
układy ustugowe
kt.eba pokor·me cU!kat tyeod·
ni.am.t.

1/t"Cat'

do

__ ~h bupłM.nle UJTt'IUJe
.il::: cbor)'mi ne. SM. POIl\łColl
ją im takie ~li.aIriLi
i
,,"y a50iU'Y J,lkoulle~
• pcq koie~e ••. T<6łc,
i6,"i~Je
StoWM"I.j"n!nte DewotyeUle. ....,I.~ oIrolo
400 wiemych - l~wn1e .c._
"",ch wdów (wdawc~. W
ramach ak~ji cI~f)'t.t.J'Wn~j
Q'l.r.Q'muj\ onl W1IPIrcie mt.łeri.1ne. Pn..J'paratillejfunk •
c;onu;e tówn!ei punkt lelc:ał'~lw poc:hodących l. ZQ~ra_

nlc:anyeh darów ftatdy W'lo_
rek. lodz. II);

• WPZZ UC'ląd7.a 1~1d, Ił

tywanej 06z.ieiy ci_z.:tee l.ię
ogromnym pOwo(neniem, UM
bc'ania SIpnedaw~e są hJ1.l1
J,I

na(J('awodę

Iymboł.oocwe

kwoty.
Padl. t.a.łlie wiele lno,~
pc.pn:rc.W:
• aby doprow.dtd ch po.
Wf'OIt.u .tWC' u«ollflych
M
placówek Iluib, zdrow\a. dolb6w dziec.*a. opieki fIPOłecr
. . j.

"Niedziela
z tatusiem"
Te(XWOC'ZM
~rif!
rimowe
Nkoliczl/ MI WOK imprł'.t.
or",uli.toUHIfta ci'- cl.tłeci , rocUtców ptl. ,.N'ied.riels %. &a'UJIe",". Idzie III to, lok hll_uje __ KRYSTYNA BUDZlSZ, obW tatulidlO, M: eo
dzkli podll(l'ftiętllC''' obowi4l'uuni łłużboWIł"", %4pruntowot;akl> st. r.J.llIC''' kolo!.
,6w Muftvda pociech, W
programie takH "' ł"- projekcje INłjtk "'tUlfCU1łC''' proJto .t 100001lliJki<l!J tcteu.>izji i
kiermau książek. B~-d;:i~ tctk·
to! ...łodki bor" ł ",,,dJtwo
ł'IMIVCh ltie,podzia"ł'k.

(wozI

o usługach -

oplymislycZlie

Gdy "siądzie" pralka
Na 'loC~k,e ni rynku u~
IUJOwym co4 wę omln lo UIcz.yna amienlać na lepn.e.
Wymuliu tu Iyliuacja e\tOflI)M
mlc1l:UI, ,powodoowan. pierw~
n.rmi ereetaml nowogo prOCr;unu rr.ądowegl), Pn.ykladenl
jelol tutaj ..Predom-8enlc..... ił
łdiieJ radoRl!lk'l zakla-d
tej
[trmy puy ul. Sobieskieco .l.
Jd6ry Gd połowy stycwl. OC,
pncne,1I w r~e prywatne.
NO"Ny

.zet -

pan

AftłlruJ

-

CIa.cldak nie t,.tko nie Ił.
jak c:Iotąd - idopol6'W lo cr.ęSStarot

Wpadka
elek\;l'OI\K:~,.

lU! pQł ł'tahł duxfził

~

C'(Io«-pOda.rstlWl domawego, któ _

lo

ciarni. lrt6re odbiera Gd prl>d~l~ bez. Pi)ł1'1'XY linnych
dG te) pory poIŚredlnik6w. n ie
tyłko ~;a 'tYł*ą napra~, a1e 1 I.ICłrJelll gwarilllc1ł.
nadto. t.eby być Iron'kUr«1cyj_
111m stowje
ZO-proce,ltoW~
booniCt+::ałf: pr!.y pobieraniu n.~
leiJnoki. Nawet prHOWe reUa.my O«.r.ał,. lię ~ne khentów nioe brak.
No có~ oplaci IM:: jednej l
ckuctej nronk:_ N..n:nCte.
(",.J)

pn.lImalow~","

gąldenl
C!.1 calkJem nowa
poIlłyelllla?
1becr.yW'if;ły

lita

d~o

wy. Zradlols w,.n»tllowali.
Wj .. nacni.ao1, adapter i. radio.
.Few~de uSLlib,.
beM.rnie,
&dyby nie por4!ri._ioue nleQPalrmie ilad, I.-tU papilarnych i odciski obuwia. O wlamalliu zameldowano o JOd%.
• a 0*:. gGd%. 23.30 telo lam~t;o dnia U-letni
Andnej
K. i Krzy"zto,f Z. oru %a·letni Andrzej K i :H-letni Krr.y_
H.tof Z. r;atf'7..yll\all.f przez.
funk~jI:oll3C'u~t,. MO traCiU do
ar('~u

.m

Plłcidellli ŁuJcan, $11ł1Zą<'

(1I("i~

...

"la.

ło

_.~

. . . . . . ,.

..... a~,."

MÓb.

fałd apaąb!

.. Aktotk« Tut", Pcnunedułe/ilO im, )a_ Kocha,..,w-'cie(JO, ALelłllft4 Gołci"""-, wr.łępuje w rctdom.kieJ .. lAi"I" Z mo"odrarRCm wg P. Aretin4 ..O łojdac'WQc/ł- f\\(lkic"".
Jak mot,." lię domlł_d, teki' obJ"'IIoje KI piko"'ftOki. Podezo. jedftego :te .pektllkLi pe:lOiu nor.zv Jegomołć. "Vtzqc
'ale je bezecnoki. przer' ...d WII,lę!' f "łojno ftaZIłWO;ąc cal,
tek.! jedn"", wielk:'" Jumtt"N'e1Wem, orpltkit 101f:. cią,,"qe

Ir!ankomi o

U

eor~ witksą Ilctbę
"nn. _
s,....lkre- W• dwuna
."'1l1la' lak:
,rupa

.rr;yiow~iach

cji d"-'W:kowel. pomoc pn,J'
Jólkup....
~hao~g.,

md".
.,skrn,t.wallia
.. u,sllllrlo. u. "ie ~iall.

.....lebal" Irall,t'jr W la!ac:-b
,.z....lrsllAreJ .1\ w ..lkl
..... rJ .. I ","u.t.nrJ C'tllj.
aa$.d _!oH ..... r.,t... 10.~rlalillma"
kl •
•• n . . .p....... lallrarh... ,.dl"

sposoby...

,pn.","u

[n:jł,-t.uc)l. IN't.ajmuj~)'ch
"'ę

l_leje lpcK'o

(moll

WJn' .... aduNH0I11C80we&o

pne1r.:1ad;aI'~".
ZaMlłóIłoncllen i e
PZPR~wik.ec() maR*v cQ"
)oCo ~ect.ł!'nie?::'IoIICr;e-

10 T. Finb.:ach

w)"łtA!d1

tnn)'-

mi drr.wlemt? Beton I socjał
dl'mMreci - decydujące ItarO tych I \YOr"rrlkich !Onych
,.bólach porooow)"Ch" Socjal_
demokracJi
Rtecr.ypo~li(ej
Pol~lt'j
tx:<hle si~ moma
szc1kł6101W'0 dl>WtedUeć
podtta... &polkanIa z ucr.e....mika-

Beton
i socjaldemokraci
Ini KOIlgreliU zalot)'Ol.ellllkil'iO
SdRP. Odbęd:ue 'lę ono w
-,.nied'lli.lek. 12 h.te,...... •
'IKh. .$ 'Ił bu4Iy.1n!: pn, "I.
l Maja ".s_b. Pr 1%. W~7.Y~
cy zaillt.ere6I>W;UM mile wi_
d7Aooi.
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14 bm. oficialne nadanie praw miejskich dla Kun Dwa

Nowe stare miasto
sł~ br.. uc:hwołą Rady WiltAh'ów, po w~u Iałoch $toroń. K l.MÓw. 2:
gminNi o$Ody pneisłoca:ył się w miosto.
$q<h:ę, te w ten sposób stało ... aGdoU sprawiedIiwojci dzie;OWej. KunOw bowiem }ut k~cłył byi miostem_

Od 1

IN 1931 r.. ,.. romCJOft
PrtOml'5l_ego. powitało
cNrerłnO.
~

któfll

CenWOłnego
w
Ku,"","_

Otrwu

produllcJę

konnych

IlfU(:hqomilo

~a

roIn icryeh (plugi. błon.,. ~11'/'WOtory).
Po " woll'lle iwlat_ej w I'IIleJsce 1f)6ffl; po,..fto~ Fobtyta Mou,," Roln;e.,:r<:h.. IMÓfO obecf'MO lotrudnło ponocl l:iOO osób.

Od CUM . .

CąN "It dUli.Ju, Kuniwf
- Je.It "';0."'. kto..e ",o ponad 3.! t.,s..
l'llies*oł;ców. w .. ~wric; bonko ł n,m """iqlonyc+. Mlocłonołnie - Infonnuje "ndn.j lo·
bioniki _ no crelnit gl!\Ón.,. - 21611 olób 111II1:'fmuje 5ię M fródel po_oInieqdo.. UłOjdlliqc
tOłfvdnlenie no m/ejsc:u kJb w pobIitldm
0s~. Mom, w trm --,.m, • lOłOu.m liki·
""" mlek,~. 16 bI()ków m;~ukoln'fdt. 61' bud~ indywfduołn,eh. Mom , oitodelc
tdro·
Mo I pqychodl'lię 1<tklodO''f<I.
GOK. ulot,
poddo~. •
Morej UCI, się ~ dliec.i. Je-"
Iokt. letpÓł 5tkól Zawodaw'fCh_
- \III osl<"nicłt lot~ falbudowało lię Fo·
~ Ma".,., RoInkt"fdt. do włł.,nAEich
doMÓW ~·.,a,.,., !ł<u.. ~" lranoliroc:ja bun:0III'0 I son lomo - ulupdn10 pn:e~o.cę
Grn90f1 Wiu.l.tc'i. pn:ewodnictqcy ORN. Mo.:lern(rujem, ułlc~. cHogi I chodniki. W pOl-

tlwick ke.edI;ida .&awa.ct. pn.,~
. . ...-ę Qk. ..mienIu"'.
i ~ IIlę -'t:....1 jall:oM . a .....-i • • Pn1ft'.~ &łę 4 .
kl.
_lenkaie7 mi. ., k lin,
k .....
Ifo,,"'ie .&ałll. jc4.ak .It:lttirs,. twluxu wędkaru dtęł
.ie . . dIo,.Hłt, aę
lt:,r.'tM"e.b ,.kl. tlWrt7 - e.
MI w\.rpM _ 1N""I,..,~aJlI wędlnaJ~1N ......Iiw:

".daJlI
t.

naR . . . .

lałlęchit:. Bet; ,.,....łę1l.

.ek.,._iaA

"Ile"..

".nil

."Mm ..

t.t.~r"",,_

T,.. ..tal.id! aalei, . . pewGic - obedai u"",,lieale
wie jut .q"'i~ t 'Iobęduaml - ile aiebaw-. "'ee\
.lwi tak ..,.-wat.. k .. kUb dftiach
w tt.... 'eh

"'''.rk

...nnal, "ba

{kt.lJ

n;x:.o~l

p,opol'fCji ..,.Ot'ry~oni"a 0 _
blełfu łJt'0 wiele. MeltÓfe m"j./
lub txMddej Itłqdr.. MGlące II-

,.. elonOt'ftii. "ołf'Ji 
'" budJlłłek moino bt pn.D't0C""e
no ",ieuo\onlo, ole...
Mrelo och,QfMO lob,onia ko.
rą.tOf'lio I lego .odlOjU p"e_
znIKłenla. A mole l",iffltic prJ.e_
pil." oóeC"nie IClD "ie Dtdd.
Ivi w lo'i", jGk i1edtl lIo"",;u
lołtUWOĆ
j.odowjd':o.
(:toMem
~ocuje ty"o dwG tnJod,.e w
lnie,iqcu - I (oofe,_ot Iwd,,... Jlrnn_ .. Mo,tiołłl'M'i~'
/U' ;.sI ~koweł wrjk/••
("m)

'0

11 lIafwyz.ej 8 km d"",gl. A
tymcu.sem ~ lanG'Wiono, te
slqpot"'kow$ki in·peoklfJrat r.o~
stan..e prUOieo-oOI1Y do K·.n-

s1tich_ DUwllrocht (.ale( takoweto potraktowana '!OpUw,.
nar.1~'..ajlt«j 1Ic.mJ'
PO.l.ukujółC)'ch (Jucy Do
Ko6.ołl:.ch trudniej
dojechaf
n:1 do St~kow3_ a I bilet
autobuSOW'1' e;.y kolejowy j6t
drotq,.
Warto b.r jen..c!e ru za_
rtaRQiWit 51( nad pa.e"o~lrIa_

".KUl

Cl~łel

"',Oito

łorclel'WOlIItrOIiicoly

leł'eny

i»Ó budownlct-.vo wfelo- I l ..do\orodli"ne. PRyzrtor>ie prow ",;eJ$\ich nobilItule l pewnołciq
miell!t.oiKÓ'.It Kunowo. ole I robowiqlUfe.

lOłodnlenie

F:=ln~i.j~IIi::r=i7q,ł":~I'::._ego~:

wsji GRN, któ,. _ 19odtM J: IIchwolq
WRN _ p"ehdolc_ rol'Dni. • R a~ Norod"w" ~Ii.lt. I G",i", Kuni • •
CEZARY GĄlKlEWICZ

Kteleokle

cłoWI!: obok

N"acQ_1

Muuoum
ek poz.ycji

Df'nn ....uje wysl.3wy

Wwąchock iei ksiQRarni

9ł.a1,ch.

et.:l~'e.

lekcje nW'!.oCalrle or~ odczyty. ~eiłłHI!: f.lmowe I kooc&tr
Wf Wflo:truch pabcO"Wleh. O I
kakk'J MW.j pro[)Ol,fcjl in ••
rormuje ;c.~'cek:e $*011_
Z

Ma lekcje do muzeum
dutJ"m UIoAIetIL-owatUe," s.e
d,rOt'1 pe.dał:<>ł~ I ue"",."...,
s.&Xrio/I:aly się tDw lekc}e mu.toCalllt", opracow.lne w opIrc,,,
o lIyWe pro,c.ram1 SKolne_
Poc!oooą dlllalatl'K'U prowadtol4 rówI\ae t w O.·trowcu_

"I--------------------------- !I
I
kominy. I
{elIC')

I

'"0 •• u.

Ad.mct.y k

",óęgorrno .. Wq<:hOC"k~ p.oOoC/"", ,.eulą,. joli Jllif'Jkuołt lego
~~I&~~;~:lybu~.~~:k~j~.łk ~ ;:::!~:~~~:tąi~O ~~!:~ ,:;~etr.;:, 1~::e~A:r~~~!~:~;m dr~
rri~1I noweot J,ednio uposo.iollych ,odlin, Sprowi' to wie/oa:,oln.,

::'~.111

Ci~· ':.I~:":$c!~~:, 1ł!:J:,";:";::Oł~ ';~t=:jeW~-:"':;

~~I;': ~.:.;;x'!':.

Pf'ł.,..,oi\l k h n0W'1m
Mchem moc., Manowlt I ~
bQdll 1IC0dn;e
~
pMlIlaml.
mie~ do produkcji nOWfllo
uocł,.mer\t. materiałów bud.>wlal\1'Ch, a moie czegOll nowe·
10
M W'Cldnie jenet.e
sJo.IO l1"IlJow it. b,. nie zape-

.....

te

~l\'U\'ł KU'"5t:I~

-

S....

hil:90fdi. "oliolq potrcJe, kr&. rtI. oenq Uę popyteM.
leiq wite /010,", • .,,,,go,,,"oclt. Hatomlod dui. zopołtłebowonl.

! ::~ią~~~:J~~~~O .Try/o",l

naw~t

prą smianie pc,)dukcJ\ 1, lniejItC1e.h kon\iu6w. - Co
ulem?
_ Kolt'101 D.ib,. nie ~
!radują twierdz,i .1eI: prock.u,.. mgr lIli. An4ne:J
t"lał - ale takie nie
potrzebne. Nikt nie chce łeh
ł'01.ebcat, chociat wybudOwane Sili ł w)'5Okiej )&koki oe,IT. BIlo już kAlka ofert d~_
montatu komin6w. Ale w:n.rSCT pr.zedsł.twiaU kor;.J:ł,. robót, kJ6r1!: przewr-bt.aly kosd, oop.: leh W,oud(\l'\Y8'lia.
To nam się nie opłaci. N..
moina j,ch demont0w.3f m3~

półłI

~~~"::f:.:o 1:,t,~~~~.::7=:!..~:~~;::!~o~O t~~~

e.te

w)'łtorq-slania

,••<1.,."." .dy.

7:,'.'~ ::;~::.-;:'I~.~':!~·,:,,::~~~·'·IM"

7ot'.!!l\:.aaOZ l f::r~~

ft.1tt- Niemn,ej rue Pl"s.ewiduje I'(

l

!Kare b.ale flMlją nowI!: d.achr

'

10 '10 Itł. d wyprłedano Mol

wło~. nobywq lokic" biq!e'

doplocajq do bubli, kłÓlye"

I j:k~:oc~~lf~W:~~: :~J~~ muu W'fi. 'u•.. . oj•. A duełf

N. td~: kie~lc..Uo billłłr(HM, ~ ....... "łtn,k .1101:
Oori..n r olet. ue.eń lks6, V 1:. S60łt Pod~&j l pobU,kieJ
[
\lllłełkieJWM.
(b«I

'11

Jednym zdan iem ...
I

Fol.- M_ Klus.ek

Podcloł
dOfOC"lfIe!lo
nowo_
' OClne!lO koncertu 'je/odie' filharmonli im. 0_ /Co/belgo l u·
dzlolem ło/ulÓ1Y r t'ołru Wlo/ilogo IV Woruowiv,
dla
miesdanców OltrOWCO lorgon;.
lowol f ufund~o' ZOl( Hult

I

.IÓt.,
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w~p6Int_ l
lol/o·
do>w~m
NSZZ
.. SoltdotlloU"
",l/ód widOWI" lC~blotto 236 łys.
llol~c" 110 l undUJI
wspieronlo
f",c/'l/Yw WIdu promie/o T, Mo-

.. Osltc.wlec"

(owIeclłelJo.

("'"

STRONA.

• lo O •

O

H\JM.U. II

lo U D "

.t1'IOitK

II

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

..-------: po "głośnym telefonie"
Książk a tania R::!~~~ ::::~o~C~! ~~:~i, ~~~:c';!' ła;fo~t;;:·

'te·

pfo .....u,ch było w 'onew *tanio bt. w wojewodllwie
leckj", Juf blisko 1600. ZO'lllU"il owony niedowno pnel noszq te·
dokcję w kjelcach I Rodom iu ""łoiny telekHI" potwiercbil,;ok
w,elkło te_ łopolaebowoni. no wiodlę • _iliwołciodl rodle·

jak... chleb

CKI dotyc:hc;lIO~

p ro<;,

I'IIo.ie .. ę

~ZIIIlołłć

IIłostdw

,.0.

pytoiqą

ikl

rejetboejl'

juko be..-o~.

ko •

be~:-=w-=~

do losiłbl'
_ PITf51U9uje ono MlroOot.
netnu po upływie
7 dni od
",omemu lOfojelwowonio, Jejij

pl_O

noit C:~~;Ch;:~jCd~ Ir~:~~~; ;~owr~~~j!, wd!IJ::::oj p!~~~~~~,:: ~~o::o~·I.:on'k!:ł~~cho :::
~ed~:j ;~~ OI:O:~~~
~~qdo'i:u~~7:dlylUdr~~al::i: ;:;;~~:tw!,t~=, c!:to~!~~7al:d~~:!::s~v kiefiC::~=oIu Ud~ ~~~~rfik:~~lo~ ==o~~:
w Itiolcoch, Inż. Todeuu W,u,r't.t.:i.

pooglqdojq borwne oobwoluty,
pokontelflp!ujq wydow"..Clo no·
i odklodoJq to .... nvsl·
kic, posIl.>kiW<Jne jeneze ....ClO·
roJ porodn.ki, olbumy, powieie! o rodlleck-ich gulII'

• JtlSt_ proc_nikiem II'
m,slow,m. okresio l o",ieSH!'Cl'
ne"o w,powiodłoni o. Jotrie.,i
pr.,dutlljq i_ktdcnnio w tym

pracownik pr1.epracowol łQcJ.l't'.
Pmiej fili 10 lot; 2·mieslęotne·
go wynogradzenlo - po pne.
pratowanlu łqunie 10 lot, len

do proc ;ncerwencYinych lub no
IoIłwort~ dodatło:owe miejsca
proc,. lcwtłkJ wypłocOfle są 00
mie$lqc, I dol",.
• W jolliej wy1Ok'ci
""'t",je l OS"" dla belroboł·

~~nosqp~~t1~ ~~:~o

~::~ ~.r"

:~Cl;:~ ~~i~;·m:;

-~o:otłłek

PrzeprOCowon~1I

~ ....~odleniO

woiel

kuje

ta

,okonuoniw

MO'

T~e:'~~~i:~ I:~'l~~~ lek ~~tp~C;:lk~~

Iqe:* 20 lot

Pf1,-

ten wynoai:
z

70

pro.

Mł~e.

~~f:;r~,r:~~,,~ ~~::ffi~1[~~~:~~ ZwolnIeme zpracy ,I CO dalej?
1)'10 co kilogram ~ero, boche·

PfOW? do <łVl:ymon.o fKtIe:lnoK1

i więcej.

TGIwI "PłOWo .nóe

90 .....i6co procy I ~ony

neł! ,::,b~ t;:~~~~;:n:.~~~ ~~~~ i!~o~~~ik~P.W)~~ ::~:prd.~; ='1::7~~:':':i:"'be~!'.,a~

'~u

(rle Ile pól litr. lfI(ód.

1fre1l?,

3.r'fHetlęcl.negO .... ~

jt'dnorclloWej odPraWy

~ ~i·

cy: .so

p!oc.

wytIog(ocb_io -

lIIó~7~=,~: :~uż;~~ , ~"':~ =':!o~p:;!'u,kiwo: .~~: ~e=:.;:.; =~ =n!:I~j,.! ~

~ĆIf"tbjr-pfled slol~iem

'mO:

~'~~~~!I~,!~:~jq ~~- - • .Zos""-

~~~mo~Uj~le~~~~~! ż<tdne iwlock;lł1n;o.

~ęgomi

w kieleckim
Relloto

Podłtoru:6w\o
oiń,ko.

_ Tłum si.

~y _~i~

hO

ołiecłlu

StelO·

klębi, ole me".. ,·
10
.;1d2; i!:y ~t:t

D,~ondlll t~lko

~;-~rt~bo ...

tlę

posiod<Klem" "Konlplry",

~:!'" generała.

"lrJl'tego
- Sam pon wie najlepiej
jok drogi jO$I popier, druk,
kIonspolt. ZapewnIam
pallo
jednok, te w kle!ed:ch .,ię·
gornloch klIeoc. majq nanlę
ktrpit kslqżkl taniej nii .... m·
,.,ch regionach Polski.

• W -iti spoldlielni Jelt
10tNdni01l,ch 216 procownikow,
I
kłoll'ch lO dostało wypowie·
:;:!i;nl~~~::'w!~ tok EWOM
_ RorwiqJonle stoIunIe\! PfOcy z przyczyn
ekonomicznych

~obnl;oc~~i~

le

._oktiHy I _ .
:-:ni':io. c:,0!h ,..:,u:~:
dde powif\ieneM dosktC
Wf'
notrodlenIe w dot,cłKl.o_eJ
wysakojcił
•
,Prz.ez
;;,~ dlu-tsią nli
nIOm~~:;~t procy '~";;~okłr:d
~n1en wyplococ ~tele~.

ok:

6-

.

~~od~= ~ ~~~r.

pn .... 'onol:
prledętneto.,·
nagrodzenia w kroju. Natomiost
~HObotn~~Óny ,!::kuos
~~~ =Iug ....~ WI::~~ .... "::;~
sokoki t'lo;ńjiuego Wf'IPgł0.

;:~;ln;::'i =:~"""'t:~:d~~io:inOC: =:;~a. ~:::~~';!~;gurqoble;~:

I

~~~ o~eel~~~~czn:l, n~jm~~i ~~:n:::i;:
10 procent

=i:r!:,~!~ ':,oet'::~

procownlków

w
lokladde, zatrudniającym
do
1000 osób, l,IWaio $ię 10 zwol·
nlenlo gwpowe. ietcll nO$tqpilo lo }ednorOlOWO lub .... ole~·
sle 3 mielięcy.

obecnym 101110• Z jokich JrodkOw loklod
pracy mo wy pła cot
dodatki

~!;:: 10:tO=ffm~~:~=j

- Wvploco
;e lO .edków
wlosnr<:h I W'fStępujo o ich re·
klndocję JO iroóków Fvndl.rSZu
Procy. W tej sprawie ",\rolq się

sl4itby tdł'owio . .
.. Jestem ob50lwontem w,i ·
po j
"(.lolni,
_,..joMrcl_on~
jako betrobotn,. W JOMI Wf '
"kejci olnymom lalileU
_ N»ołwenł
$l'koły
""'tt·
ue], dotycłlclOS nie p.oeujQCY,

w~.Ównowcleł

cz;~~1j.:~ ~abdclj·~~jisty~ ,IU!Ui~o~~co~:lik~~e~!odO~::t . ok~ t~;":w~:;....

~ym:!~e~O$~J~le:So:.~~

mnie
_ Skqdie znowu. L'ldlle ku.

UOIOWł!fiJO Ich JOklodu w ra·
moch xwolnien 9,upow,chł

w,pow;..
d lenio mo,,~ się lOfojeltr_t
;0«0 belroboln,ł

Qrodlenio w ;ednosticoc;h gos·
podarW uspolł!<Ulionq - pr1~1

koch _ Iq ....i ..c elekty. Wy.
• 0wl:y wchodlq chętnie ł no·
M; .... Ioontokł, płocimy 1(1 to .

li,,=cJnego wynogro,xonio,

procy, o dop iero po

wygo'nię·

go wynogrodlenia ~- pf'lel dol •

~~, d~~ork~~iel~iym~:~pói~ Pi;nię~:1~9U!~SO~CI~r:=~ 1()~OJ~:!~,,:rj~~t =:Ui;~ ::~Mpf!c.,~i~~C~:C~lO~~~~

c~~!dml. ~~~ak:i~:

;::6wr:,
etosem ,óżnlce \IV cenoch.
- W WOUlowle wuystkle
"owoScl Iq ptlYflojmnleJ o
polow,,= drożne. \IIk lelcoch
"'''V''''f k.s',,=gom O'ł.doblly ko
łigrGlowone' nopi$y. te błqt·
ki lesul e po ce<loch storydl,.
- Som pan widJli, ie sobie
I pono nie żartuję. To pmw.
d~, te .... . oferde
hon dląwej

~a::!oc~!1

:l'Cie :ro~~~

t.lq.itlriton!t,
- PneprO$lom. ola :I"I'\OWII
l)iewienę ...
- Pońslio swmo. Pronę po.
po~~t no lad"li.: "Saga rodu
Forsytów" - siede-m
tomOw
UJ siedem tysięcy, wJpomnie.
";0 Jenc.90 Dfewnowskiego
,,(Yl\go" - póltora tysiqc;:<l, l
d roższych pOI~ci l ",oino po _
lecić: .. Ksiqżkę
kuchorskq",
.. Słownik W'f.oz6w
obcyo:;h".
Boufto doblle JPncdojo się
Inytomowq encyklopedię 1dro·

p r

O S

IO

ADZIWiAJĄCE,

niewiele
Z czasu"

jeili

Z

jak

było

pt'zerńyMu,

cn:ie5,ęC

ty.

lolęq.

dzl~: kiedy p..-. WlOW\IU przyj.

- Chyba Ju1.0 ...
Ksiqiki kupa_ol I rOlmawiol

!...._

_

_

-=

R.IISKUP

____

A

dyrektorom

wielkoprzemysłowych

aa-

którzy dotychczas
nie Jllusieli się martwić o

kładów,

....

""'tdam O1ototnie

IiC y .

PROPOS plwa : kaidy wie.
~
dMtępne ie~t on" w
clflglej sprU!da~,. )edy, Pile w luksu~owych lokalach
rym
li. narzutem talt W)'80kłm, te
w~lu ludziom na. wIdok ceny'
witało 'fi(
głowach czym
jest, lub DlOie być, gospo- pr~hodzi ocbota. Moina
wprawdsie poda.... ać je Vi lolul$łarka ry.nko.w~. OfiCeJ;O.ll\
ladl "Jl.łłsHj lr:ateg.Qrti, ale. n.

trzeba

żeby
niękt6~
choci.aż osobom zaś ·

zbyt swej produkcji (wlnś
ciwie o nic się nie martwili z wyjątkiem funduszu
płac) stanęło nagle przed
oczami widmo plajty. Stąd
też ogłoszenia w prasie op.
o lO-proc. bonifikacie na
wszelkiego rodzaju cięża·
rówki specjalizowane, a
więc
autocysterny, wy- Je dnym slowem _ tQnloł wrotki, wozy bojowe, wo- Dobro hiqtko jest JOw. · zy z sIkawkami itp. Kto to
sze prOSIł; pono tania I po. teraz kupi, kogo na to w
tlIcbno, Co pan więc
wy.
kraju staf'? Małe firmy, o- WOł:ll1ę 1<0 co no lochie, bracające niewielkim kapi-

"'...

U

talem, raczej będą się rozglądać za kimś, kto im taką cysternę wypożyczy na
parę godzin.
Jeśli czło
w:.ek chce się n apić piwa,
nie musi od. raw kupować
browaru.

DO :e:~f;h gr~t.e~~~;j~

nsbelej. a
do fil·
nyeh wcale.
Wlndw mlalt.a
KleJc, -rozkochune w mJtkle,
iii ....... lanem wie,,, wyg!ljd7Je,
pa~kuduym{ któu.go nie d<l ,ię
~ buku 'niegu lub l/JelenJ ukryć, ...... ydaly J,Iu.qdzenle SIlI·
kazu j:)« .spr~dai.Y li. d~ł.ar(j
wek na ,ł6wneJ ulic,. miasta,
która nl'-'rla - jak pamił:łamy
- pnypommae w!ellr«nito!~ki

niedawna byla to jedyna slUtU ero..... nlkc
na droca, \ylk() dokąd .. )'wanla I
prowadzi? CQ'. rynck kr;"o!tal ych kole~
lawan,. w kokIlach ds. W)
trzeba z

~~J.~y~l~~W)~~~~~~f..:~ ~J:~~
zo~tanle

w t.cn .sposób

UniT

to obroblok: ~, wycl'H
R.aczeJ pnec:iwnie. Na'oml~ ~_~ roll.-

rO:;~~Li~' ~'=J~T::~~ ~ ~: ~~

Władzy szkiełkiem
~ 'TUba
,",I;ynnik6w,

mlee

łącznie

zgodę bw.
z pozytyw_

"li oplnifł Ligi Kobiet, kom i-

tetu osiedlowego, bJOkłlwego
Itp. Opinia ,,oSanepldu" nie
wystarcza. Na dodatck
wy~
daniu pozwol(!fl1a na spnedai:
piwa lip. w barze "Smak" decydują jeszcze dWie kom isje
WRN. w tym jedna ds. be7.pleCU!ń~twil I porz.ldku publlc'lnego (jakby nie mlala co robić). Pani dyrektor Wydr.ialu
Handlu UW snmodzielnlc PI!e
może. A skoro lak, to na co
komu ten eały wyddal? Mote wstawlt tam tylko ,onea
lub porticra, OU wprawdzie tei
nie będzie mógł o niczym decydować, ale pn:ynajmnklj ni.
ko"o to n~ zdziwi, • na do·
Gałek będzie z.nae:w1!e l aniej.

°

deptak " ptłrasolram.i. ~tt)nka
mI i Itwieciem, a CtI przypo.mina ka:Uly w ld»i. Więc dob+1C,
...... I ad~ kocha miasto, ale co z
ml!ościi'j da obywateli'!' Kto ich
pakocha lu b chodni 1.1'Ozumie?
Pr2ef:lei: tn.eba być rlól.prawdę
stuknldrm,
teby płacili ......
sklepie za kostke masin ł) t y8ifłt: złotych

Mmo

dTOiej nii za

t(!

zt:lęł.ar6wkl.

Mimo t<l ~yz)e o xakuie
sprzedaiy % s:amochodów wy~
dano. Ouywlkle, mimo Jej
os loslenla handel ullclflY nada] kwitnie. l'4IIstępnym dowodem mIloki da mialiła będą
z,'lpcwne wysokie mand&ty,
spraWY' w kolegium itp. Te
drogę wałki z obywatelami w
imię miłokl do mlasln wybra·
ł,y np. wla du: Zakopanego. nu
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_ Wydm

:~o:!~.~nfc,.~L;~~;~hm8~; ~~ę '~;

naue:tll-alę PCUił

•

I

aL O WO

LUDU

,=:t!i~~w°C:;::'j~lk,
=I~. rrk",id.~r~:,n~if'~~

der::r
wtjeidta .. atyclnhł
tyłka
len Jl;t o mU3i i ma w portfelu ,,nll;wb". Ze bilet do Winnky tneba .pladf około .tu
ly.lęcy,
do Budapesztuprewie s'o plęt'dz.ieńqt,
Na podwyik1 łaryr)' kole-

)n-J mreagowakl tarlowi!-

kG. Dzllliaj .. gumę do lucia
1: .~ion(t... ~eUę" ae ,,.SkaU" CLY pieprz z "KaurhaBe"
~I sl~ odpowiednio
dml.t'j. Handlowiec, kt6ry & ob~em w ocucb gQnl mltd~
regalami u. ,ranleą Pohki "1U"1 pr:.eete.l W)'jU: na .. wo(bit)

.,te.

tamte, .

mJ.asta ponad 101
Il,JiollOW &łotych !lIImych tylko podt.ktow, dajqc: jedIlOczt'j...
nle ...
produkde rynk6wą I ulrudniajl're kdkuna!ltu
lu .....

,*"

..No fO& molna dłuCo ulam)'w,af
ręoe nad
l'OzlĄnym
mlełrłt'.m,
llle ~ lG .-nim',·
JUiI nie amienl sloę Jnent.al_
"~ klchl JrJerują,e,Ch tLę taC'.&('j e!lQbi8ł.ym w i,bJmlsk: .. lot
odro b!n'ł ..",ykllt'j WiłelltencJI

naJmn! ... J "".riokłowe, pro"'d:wne by te Jak, Id:..le uprawa
jat małulntenąwn., a ""~ I
pnyn~a

Ocenili

~Ię.

nle .... It'lkl

~b6d,

te "" _mym t,.lko

Można ciqć
rejonie .. ndomler"khll bI!-z

IoI!kll'

!! !;d:l':::: downiey.
l::on~t::~
PdÓw. DobrlJ' ..
raJ' ~~ ~!aull

k\6-

się ooql0.c
""y.akie plnny t pe ... no4cl" porad.l4 tobie ~ pod-thml. O.

ce-ntak. te nil!' ~ wcale tllk
wylOklt>. Obll('.lotlO je bowiem
wedlul wydaJno6cl I hutara.
J>Qd.u-lc it'M I_ki •
("I

.,n

lem "'Obie. _ przu C4iłe lata
ule widl'ja~m n:kogo z adm:_
niAtfllcji, Obecll(!(O pnl' oprotn>aniu pojcrnnlkllw, Luda.ie t
MPO W)'łlOUą je ~runl I sami
p6fnlej wy tllwiaJQ. rachunki
M Uołt "'J'wie;,lonych 'mle-

to!, za!

~prt":rrutująca intereś

lokator6w admlnilltrae)a bez
kM1r.mla pn)'jmuje te ra·
munkl.1 każe nam płac.lt. Lat·
_ o hojnoU: Ul. cudze pienią.
dz.t.
Nie po~d;l.a~n .M.PO e
kantowanie mnl.e prywatnie,
ale wolalbym, łe b, to bezltOl.nieu.:! uu(anle. KSM do MPO
Jetinnk tfochę ograntuyt.
CZYWJSCn:.motna mleć
ruulz1.eję. że w!łz>",Uue 1e
~prawy kiedy'. a mo~
nnw('t wkr6tce ulesrnli\ zmlóln.e. Symptom,. takich ~mkln
)ut '<li
pr~le1
wJdOCUle:
w~r6d o"I01'zeń w prosIe 'Jlllknęły nagle te o po't;t;uk,·,... an:u
ludu dl) pracy. Zo~tol)' wyplIrte przez inne, oferujące np.
WOlne moce pnerobowe. bon!tlk.3ty oru •. dogodne warunki". OobcUl one jak tw)'kJe
prywatny("h f!rm. rJ.ulk:ch b ;xlM!sm<:'n6w t w OCol!e racuJ
,.podmiotow IO!'"PQdarezych",
Sredm ~Jeubel wlndzy natĄ
mlll!l twardo tkwi .... okowach
biurokratyc~lIych
nawykli""
'led~c to
w.z)'<tk;e vn!any
zdunllnnym. acz dqJ~ jt'l<UZC
chloollym okleI. I o;;t;ł(!elk;em,
żeby 1I!ę tylko chłód ÓW nie
Ulrn..-n:1 wllrę lodową. na jaklcJ trudno ~ię b.:d,,!e utrzy1rnIĆ, ZWla~Z('Ul lidy I>I.mect.kn
\'nOCfllt'j dng.r~j(-.

O

l u.r~~m, o .....lnicjJ,l,)'m ~POj
ut'u!em podcza:s podeJmowania cll!'epjj. Brak taltlcgG Rp.
...,
przypadkU
kam!enlcy
Smo1etwlkkb
(ktorą
chyba
trzeba ~w nn-6e!l: prawowitym właścic.ielom) .toj,1oej
bnulyt.eemie prze;t; tyk lat
(mimo wCZleśniejnych aapew_
n'en prezydenta, te btdzic remontowana), jest IKwgóln:e
wl1ujący,ed.)'ż jest żywym f')
pomllłkicm

nieudolności

.os-

podany mjast:;l.
LE .nle tylko Gni denerwuiq, Ostatnio otl"l.ymal.8my nowe rachunki aa
czyn~t.. IsWrtnym Ic.h skladn!_
Idem
je~t poz)'c}a
"wJI'Ą'6z
łm.e<'i". ~niewai; mam pod
eknem śmietnik (wsp6lczyTlnlk atrakcyjno~el mlc.l<l.kan:a
.... ynosl loe pkt.) uprzl'tomn;-

A

WIE."" ,AW BARA<i-':KI

Klient kupi, jak

będzie chciał

W "Peweksie" drożej,
w kantorach taniej
B"! tłok I nie mól tłoku w
.. kle'pach ..Pe ..... t"xu". - KlI~n
ci nie Ołflljajil nn"z.ych placówek - lWII!rd:tl pt'r.:oncl
!'klepów w Kielcach,
"aoom\u I t;t;w. !('f"enle - ale obroty Jut twe le. co w ubleglym r..Iku I w pIerw <l.CJ 1"'łowie
,tycznia.
Wlfnil.nit'
zm»lej~;t;yla "k: "Ilncdai
ta
waluly w.)-mienwlne ;,Ikuholu,. papit"rOllÓw. a tak~ "pr~
tu radiow&-1ełewlzyinl"RlJ. Od
3 dni np. w ~kJt'pie prz.y ul
Zagórskiej w Kielcuch
,-pnedano aI..t jednej paC'Zk1
pólplerosOw "mtulbQro" -dlu·
!ie. DlaCJe'o! Je .. ~ze medawno ko~no""ał1 I dolarow
USA :&a karton (U
llae~k).
Teraz cena w;uO"I ... do te,S
dol.lIa :ul karton, Pol lUra
!lplrytusu zamlalłt 3.1 doiarII
koMuje U dolara 1.Il pół lilia. "Polane;,." ~ro~ o 2,3
dolara za
Za telewkor
pana!lOnic" t:n.pbil
ZOIlllaeit
~ 6olat6w, a Ina,netowid
tej firmy - 490 dolarowo
Dolarowe ctny w ..Pewelt.~ie" sku\ec;ul;e doganiałił
te
dolówkowe' w "DelUmte.l'aeh"
I
~klepach
"!>oi,ywe.ty('h
.•Marlboro" - długie kOiztu~ tylko ł tTS. Jl za pac:tkę·
.. mnrlboro" krótkie
4,5

sne

li"'.

tys.

ał,

a

pół

Jl.Lro

plrylu~u

_ M tys . .tJ. PUl litra ,,~'o
licznej" kt6rq wPI"~k··ach"
oblOi;pno oajwy.ł.-t:.l podwyt.lf.lł,
m()ina w K Jelcach. kupić ... WI)_
blodnie na ba;J."lnc od rnrizlec-

Wvtoóz; fTntcd kO$O:tu.je .poro, dzleriotoiellje ".blo M
ł1niecl. tei. Cóż wkc
rabuł
aleklOrt"1I ..os;:cl"(:dftj"' u:-łd
cłcfei41 domków 1f'dltarod.lIn"lICh w pobli2:u O~ledU mlt'ukOJtfowllch.7 Lad\l.;q łTnleci Ul
loliowt' torbIl ł podrzuco1ą ,.
do Ipółdx~Ic%IłC" łmJehlików.
Za

ich

op7'ótnia,ue

ł'10!t'('ił!Ż loka.torzlI
Niekf6rzłl pnktljcJ

płacq

z bloków.
Imicd Ul

,"mochodv i 1I-Orq "))Ot/U'I('O:ffl jt' IUI ulirll.llr;;prl ,Ir'P''''-
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kJch tury'hlw :Ul 22 '13'~. l
Skulr-k' W Klelcilo.:h. RHdomkl, Jak rbwn!N, w \;1."', terenie w»ratnle "-'Uo la podni, a padl poP)t M d,)lfiry. NR baurueh ~rt.ed;.twll'
nn Se po ".2~ ;d.
Jak p')IH(orm\)w",n~ ).1"1<1 w
centrali ,.Pe ... ·ek~u·' - olw .. rcle IIwtLoW;U\;ł je,t k<)!eJna
podw)'Lka CII'II d"lar···w)th OH
alkohlJle. ptlpler\)~y, kO'Uletyki,

.pr1ęt

radklwo-t.elw~t»l

"y.Dlaup,,)? Qb«nłe w 'JH'n"daty ~ą lIJwary Ullmpor!owane jc..z.,eUI w ubiC'flym r',ku
l ni(> ob!o,)iune cieM. Nowe 10wary, kt':>re w tla(kohl)(l.tąc)th
tygodnluh dJ>trłj do • Pt:1lJl"ks6w" .... woj. kh·l.'~klm , r.adom"ku", _ l.,fl:.>dni~ ;r. n'lWYmi

pr1ćlli

um\

b(:dĄ

ob!o,/.f"'-f'

dem, a wl<c il.dec3'd')WQlKC
drouLt'. ..Pewell....... m~ jl'~t.
irl~trl\lc.k
chAryt."'ywtlll
I
dolleq do cel) ooo...... j,UJjil'!)"ch
obecnie ot)ła<:oM chi impu~
tow~ _
okl)lo ;,CI prot. tle. [hlp~tó)..o ....... 2(1 proc. 00 wi .... (i ł
Pf'OCI do perfum. 50 J~·oc .. dł")
a::unl.lltk, 40 proc. do "!Jrz.du
radi'lwl)-l('lcwl;,.yJIl~l!'o

ł
100
wi.Kłki uy· t.f' J•
ZacUJLem,.
wybwrnt
Ci)
pr!., akłuah,ym kl.lr~e dl)I.,fil I)plnca 'I~ kup.) ..... :lt &II;

1)J'9f;. d'l

obce "">llul!, w .,PŁWt'k~At·lI"
albo 1.3 tl"t':>wk! w •.1>11'11.. (\·
te~ch·· IUI b..zarach I n.a u-

.

lk'r._

'

Sposobem
bit/e: (ldrif' W~latt' ,I(
:c
pO-.:hUC1ł
istllltt obot("·lIluk
d:i#r.ta-.:ienin od MPO kublów !Ul '"ued p1;e2 'Włt,'r'·
clł'1i
domków
jednoro.n:rlJl.Jli/t'h. N/let

pr:eciei

.,t

II·

\>,·If:f.ZII. ,fI!' domowt gNlpo<1t1r·
li',·o .*ml«f I'tif:
pr"d"kll.'t'.

'" ~Ir"r" ItIJe:, !lO rll ~,.nlą 'J"lt
po"fo.:l,.,~rot "Ii' bil'" U"·'4'
(m}

STRONA ł

S t. O W O

L U D U

NUME8.

~~~---------------------------------------------------------------------------------I

...::,,:,,,:: U:::!j~"~::;:,~
m""".

.lectomal1O"

Kslątka

..

lveZlllfCh. 'IOW'",olld Ul lm r .

.

W IIbitgl ..... roku, pou lJ

••HmochOliami
", ••,,"'" .""o:fftkzvmi.
,.k,,"'Brak
14
łlł'lU!UO .puęlw.. Pow6d~

pitrti(dzSj.

8OłSOTA •• ł ",UIA ....

a'."
ł

'&l.'~ r.

r.

k"'lul"Ir.I,

t_~

~ac.lr.a

".("alt._, IN.Au .ad,Ms! -

..

"~'18!.~~~. ii

.,. 1Iff"II"':u.,.

:!i:i•.

I..lul.

M.rll, Ika,'-HL
I. IlAIcl ...... 91" u ... ttoHsI, .... udo .... _ I I.U.

"Dom na eranicy"
I' iii... o 111.11.. n w ..o
Ie.lnl_t} ZOK
OJk...
..lee" Tulr A •• ~I &t CK
w,.tawl .pektakJ 81.w.lIllra
M r4liłla .. Dem ... v •• le,-.
r ned,'.wletlle M kM adn.. wane ,"wnie •• f\:I l . .deł,
nll.lnd. ft.ild, .1, •• c .. !.

li"" ..

lya. d. n.ł'n.t7.lne -

I I,.(..;~;

997 ...
B ~:~fe,?:;;?:' ~1I:r":c~,:W~~

cocl"
lomletlo/l podi~
dtiololnoJt /tond/ową. folr. plly_
/l1l/mn,el Iwierdlą. Szkopul j~
nok .. Iym. te nie mieli PIłY
duur oni zlOIÓwkl. l/eHlq .lr.ąd
mieli je IIWął, .lr.OlO nie PfO.
c:owoh. Obol byli no go/nUJJ·
lon. W 'o.Uch pr~rpod·
kocll Ir.olldrdoc nil blu,,,srrtano

'IX"

udoi" się do bontu,

loclągo

pałyCI'"

I lOlhęco "".rel. leli
10 /lOfmal"y 1011 pIlstępowcmio.
Onł

iednoł.

inocl.1 posiano.

ront'lqlol! "roblem broku
p,ell'tdl'. Co prrJWdo lei po Iłle
poltl. leCI oti. do NSP, trl~o
do ... Jł/epu "UrMlr(' plq ul.
MrolowsWeg" I n .. oomi(:N' d ••
g" n'e o ,."okl••j porze, bo \II
/l0C'(. DosIanie ~ę do ..<tę'tlO
me nOS",cryło Im "opotu. Pod
noporem Io"'u pulCiIr wSzyil.

wil,

"'" ",o p*'ł.d1r !\CI uwpllłnlotlle • płIi.4a""h N~iałO,h
k.twol bio r'w w - . ""clawni cłwo. C_
, .., ., mówi . .
• kole j""h .... nkMMch M .in. o .oni.nnoj ,j . ",niejuenio
KcIb, ,..a(pIWnillÓw. co OU'OC.Hl illwidooj, nie"","" pka'ówel
handlow,,"-

to klłn"i

l' ,rOli lo "wm.ł oskowieckiM bibłi ol.Ic_' spyta10m dyrektola Mil ;'
IIc"J l .błi oteW !'libii,:",... G nolOn. Włenbi clcievo. ...-ieI1c1.go
miłołnilco
blqllcl. któremu nie
tylko hutnicze ,.,\0$10 lowdllęClO

C

•
PonCld JOO obieklów oJwia·
towuch Wllf"tmOtItOWCl"O w ubieg/li'" roku. ('hot pł«nOtml
"0 tVl/co lSO. WVdCI:flO lICI 'ell
cd J,7 fI\ld zł.

IO~O

"'OW,.

*

M'ieub ky regio". łI11IJHIi
to ubietllvl'rl rolni ł..J95 'Wł.
łitr6w ~i1IIL
(ew,)
tle WinU. , tatim lposobem
slali ". -'oicic/e/o"'; lopott·
,iich rodiontOgnelofottów, ro.
ddedich oporoló,., lologrolln.
nrch, o n_el mostyn do uy·
cia. ledną l nit" plZelnoClyN
d/o żonr slc'I'S,ego broto. Hólo
Iłtłolo ro/ąć I/ę howleclwe",.
Apelyt
rołnie
podobno w
m;or~

led.enio.

Tołei

~e~I:~ie

1i::1el
to.
powtodo .. ę w tej .jWOWIe w
011._cu. N;e l'fIO
prtr~l"'nlel lo będę robil wUYII.O,
oby nłe dopukU; do zmnieiue·
njo dosltP"ołci do hlqi:ek ZOlÓW'
1\0 mol"ch lok I dolosł,ch ar·
lelników. Mołem~ mówić Iylko

Gttegofl

I l ocd s",óbowol1 lenCIe rOl
uClęJdo. 1,,,, rOlem la obid!
twego ,0In/eteJOWOIłł0 obrali
,Uep WPfłW, puy ol. Mani_
leltu Upcowego. 1'1 somą rpelodą włomoli
lię
d" 'rodko,
sł.ąd
wynieJ/;
luko. łurlkl /
Ipddniee skórzone.
T"roz brli lui blisko celu.
Mieli low"r, lece rtłe poJlodoli
koncesji no hondel obwoin".
"od;ęli lo.l!ie sIorania. lostolr
olte I~o. przerwane 'nler.
wenc;ą
plocownl'ó"" Wydz'ołu
I(ry",jnolrtego RUSW. UdoIo Im
łię w cal"ki odlr,łoł lup. "
nledouli hondlowcy IrolW do
polei.
(od'

°

dokonaniu pe .... nych korek1 w .ie·
ci plocÓW'llIc. Zwłqlone }esl ki
z planowonrm oddo ~ . .

wn.inkl now. go. pięllnlJilo do_ lcultUfT Sp6łdl " l nł M" "lco·
nie•• j ..KrteMlonlci" lWI pCł9f.·

nkl U d.óch nowych oMedM Stowell I 'osoch. O lnyMo"" ..
4" t8 p_le n n e nio o po.iench.
ni 150 m lew. lo", lert_ , unq·
d tlć ",poi ,nolni,

biqie k clio

dl'ecl 0101 dutq w,poi, n o'''''
WIO. J url.1ni. ctlo doroiłJch.
kt6reJ lokal będzie ,ównie! wy.
kon.,.tywony no fÓineSlo fodzoju
1mpru, adresowon. do młodego
Cl'f'łeln!ko. Zlikwiduje"'., w6WcrOI
",olcr\kq wypołycralnlę dla dz1e·

Wlzyscy
łwiadczymf

~

... NFOZ

ci. klórq . 1981 r. zor90 n'l_a ·
liimy 'II pIOWi:rorye.Ulym kako lu

wymlennikownl ei.plo no StoW·
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